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4. FÜZET

Idegenforgalmunk problémái

A világháborút követő nemzetközi érintkezésben 
oly verseny indult meg, amely ma már a legmara
dibb gondolkodású ember előtt is pozitív ered
ményre hivatkozhatk. Egyes országok és népek el- 
zárkozottsága lehetett az öldöklő háború eredménye, 
a jogosan vagy jogtalanul megszerzett területek meg- 
tarthatása lehetett egy-egy hihetetlenül megnőtt 
utódállamnak félős gondja, ami azt drákói rendsza
bályokra kényszerítette, ámde ez az állapot előbb- 
utóbb meg kell szűnjön, mert ellentétben áll az 
élet1 törvényszerűségével s annak fenntartása nem
csak az illető hatalmat sodorja el, de magát az orszá
got is elsorvassza. A szabad kereskedelem, az idegen- 
forgalom szabályszerű vérkeringése, mely a nemzetek 
érintkezésében nyilatkozik meg, oly törvényszerűség, 
amely az emberiség történetével egyidőben szüle
tett s amelynek tökéletesítése magában a kultúra 
fogalmában benne fekszik. Ezeket a törvényszerűsé
geket lehet erőszakos akadályokkal, útlevélkényszer
rel, jelentkezési kötelezettséggel, vámzaklatásokkal 
lenyűgözni, ámde nyomában éppen a lenyűgöző 
hatalmaskodás pusztulásai jár.

Ennek igazságát idejekorán felismerte Anglia, 
Franciaország, de csodálatosan kihasználta Olasz
ország. Az útlevélszükség Olaszországban ma már 
szükséges formasággá zsugorodott, amely legfölebb 
arra jó, hogy mellékesen milliós jövedelmet biztosítson 
az államháztartásnak. A szentév zarándokainak száz
ezrei nem tódulhatnának a csodás Olaszország felé, 
ha fennallanának mindazok az intézkedések, amelyek 
bőven alkalmasak arra, hogy az idegennek utazó 
kedvét elvegyék s amelyek még ma is alkalmasak 
arra, hogy az elszakított részekkel való érintkezést 
felvehessük. Nem régen olvashattuk, hogy Német
ország és Svájc kölcsönös megegyezést kötöttek, 
amelynek alapján a két állam polgárai szabadon 
érintkezhetnek, utazhatnak. Németország ugyanilyen 
értelmű tárgyalást folytat Ausztriával. Cseh-Szlovákia 
ráeszmélt arra a nagyjelentőségű tényezőre, amelyet 
a különben is világhírű fürdőinek látogatottsága 
jelent, ezért 30%-os vasúti kedvezményt, könnyen

elnyerhető tartózkodási engedélyt, olcsó árakat és 
hatalmas propagandát állított be a nemzeti jövedelem 
biztosítására.

Mindenütt hatalmas öntudatra ébredést tapasz
talhatunk, a megtett lépések eredményei azt iga
zolják, hogy az idegenforgalom régi korlátlansága 
felé való haladás az egyedül helyes gazdasági politika. 
Mindezeknek igazságát csonka hazánk kormánya is 
be kell, hogy lássa. Utazási kedvezésekkel, az uta
zást gátló adózások megszüntetésével oly viszonyokat 
keli teremtenünk, hogy az elszakított részek magyar
sága, sőt más nemzetisége is éppen a kedvezésekben 
rejlő előnyöknél fogva újólag hozzánk áramoljon. Ne 
történjen meg az, hogy az elszakított részek tehetős 
embere inkább nagyobb kerülőt tesz s úgy igyekszik 
nyugati országok felé, mert költségei még a kerülő 
mellett is kisebbek, mintha a mindenféle adóval súj
tott és zaklatásokkal körített budapesti szállodát és 
vendéglőt, egyáltalában a magyar viszonyokat veszi 
igénybe.

Kormányunknak a már Európa-szerte felismert 
igazságoknak tudatára kellene ébrednie s még a 
12-ik órában megtenni mindazt, ami a múlt hibáinak 
csökkentésére alkalmas. Nem mondjuk, némi jelét 
tapasztalhatjuk az öntudatra ébredésnek, de ezek a 
jelek ma még az ankétezéseknél, bizottsági tárgya
lásoknál tartanak s félő, hogy nemcsak az ügy 
halálát jelentheti a régi magyar betegség’, de meg
előznek bennünket a még zárkozott keleti államok is. 
Ma gyors cselekvésre van szükség, hiszen ami jó 
Angliának, Franciaországnak, Német- és Olasz
országnak, amit Svájc és Ausztria isi beállít, az már 
annyi körömpróbán ment át, hogy az aggályoskodó 
magyar kishitűséget le kell győzze s a hivatott ténye
zők tenni akarását fel kell rázza.

Ne feledjük el, hogy rövidlátó adópolitikánk 
miatt idegenforgalmunk majdnem teljesen megszűnt, 
az állam és a főváros a beállított forgalmi adókból a 
végén annyit sem fog kapni, ami az adminisztráció 
költségeit fedezze. Hazánk jövője jobb belátást, a 
magyarság érdeke gyors cselekvést követeli

M a r e n c i c h  O t t ó .
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Sorrendben a legtöbb bort termelő országok 
közül a második helyet Olaszország foglalja el. Átla
gos évi termése 45,000.000 hl. Az olasz borok a ter
melők piacán nemcsak mennyiség tekintetében fog
lalják el a második helyet, hanem minőségben is. 
Franciaország boraival bátran felveheti a versenyt. 
Körülbelül ugyanolyan típusú borokat termel, mint 
Franciaország. Nagy mennyiségű Comers, valamint 
házasításra alkalmas és kiváló asszú (Liqueur) borokat 
hoz forgalomba, amelyek hasonlóan kiváló minőségű 
termékkel állíthatók egyvonalba.

1870-ben Olaszország szőlőt művelő területe 
1,926.800 hektár volt, 1892-ben már 3,466.447 hektár, 
ez a szám is mutatja, hogy szőlőművelése milyen 
fellendülést nyert.

Első nagymennyiség'ű termését 1886-ban érte el, 
mikor is 36,509.777 hl. bort termelt.

Olaszország szőlőművelő területe 12 kerületre 
oszlik. Ezen kerületek közül Lombardia, Velence és 
Liguria még annyi bort sem termel, amennyi saját 
szükségletét fedezni tudná. A többi kerület annyit ter
mel, amennyire saját magának szüksége van. Egy
néhány pedig, mint pl. a Közép-tenger, az Adriai ten
ger területe és Szicília szigete annyi fölösleget termel, 
hogy bőven jut belőle kivitelre is.

Első szőlőművelő területe: P i e m o n t .  A 
piemonti borok előkelő helyet foglalnak el az olasz- 
országi borok között. Szőlőkulturája és pincegazda
sága elsőrendű. Főtipusai az asztali, a csemege- és 
pezsgőbor. Vörös asztali borait Alessandria adja. 
Vörös pecsenyeborait pedig Barolo. Fehér borait 
Torino és a szőlőfajtájáról elnevezett Moscato appa- 
sito és Moscato fecco, amelyekből finom fehér 
pecsenyeborokat készítenek. Pezsgőborait, fehéret és 
vöröset Astiban készítik, nagyon finom muskotály 
bouque-juk van.

A második kerülete: L o m b a r d i a .  Jobbfajta 
borai Monte Veccia, Monte Orobio, San Colombano 
és Brescia-Bergamo magaslatain teremnek. Igen jó
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hírnévnek örvendenek Veltlin borai, amelyeket főleg 
Svájcba exportálnak. Veltlinben édes csemegeboro- 
borokat is készítenek, legösmertebb az Aromatico di 
Chiavena.

Harmadik kerülete: V e l e n c e .  Velence síkságain 
könnyebb vörös borokat, hegyvidékein pedig erősebb 
borokat készítenek. Ebben a kerületben van az első 
olaszországi vincellériskola, amelyet 1876-ban alapí
tottak Trevison. A velencei kerület legismertebb borai 
a Piccolit dolce VicensábóL és a Rofosco.

Negyedik kerülete: L i g u r i a .  Nem termel még 
annyit sem, amennyi saját szükségletére kell. Legjobb 
minőségű borait Comiglia, Manarola, Monterosso, 
Riomaggiore és Bernazza területei adják. Kereske
delmi gócpontja Génua.

Ötödik kerülete: E m í l i a .  Bologna, Ferrara, 
Forti, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna és Reggio- 
Emilia képezik az ötödik kerületet. Legjobb bora a 
Po folyó torkolatánál terem.

Hatodik kerülete: U m b r i a .  Hetedik kerülete: 
T o s c a n n a .  Kiváló bőrtípusokat termel. Ezen ke
rület Florenz, Lucca, Pisa, Siena, Urezzo, Grosseto, 
Livorno és Massa-Carrara területeiből áll. Florenz 
termeli a legjobb minőségű bort, a C h i a n t i t, amely 
Olaszország legkedveltebb vörös bora. Ezen körzetbe 
tartozik Elba-szigete is, ahol vörös aszúbort, az 
A 1 i a t i с о t állítják elő. Fehér aszú bort Portologne- 
ban készítenek.

A nyolcadik kerület: L a t i u m .  Ezen kerület szol
gáltatja a főváros részére szükséges bormennyiséget. 
Legismertebb bora a Montefiaskone, más néven az 
Est, Est, Est, édes csemegebor. Vulkánikus agyag- 
területen, mint pl. nálunk Csopak a Balaton mentén, 
termelik a bort. Barlangszerű pincékben tárolják, 
amely pincebarlangok egyenletes, alacsony hőfoka 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az ott termelt borok 
nagyobb és feldolgozatlan el nem erjedt cukrot tar
talmaznak, amely kellemes, kívánatos ízt ad a borok
nak.

A kilencedik kerület: az A d r i a  d é l i  r é s z e .  
Ez a kerület két provinciát foglal magában. Az 
egyik Abruzzo területe, a másik Apulia területe. Az 
Abruzzo területén termelt borok gyengébb, kevesebb 
cukortartalmú borok úgy, hogy a befőzést, sűrítést 
alkalmazzák azok feljavítására. Színük aranysárga, 
illatos, Vini cotti név alatt ismeretes. Apulia területén 
termelt borok kiválóan alkalmasak házasításra. Ezen 
kerület legkedveltebb bora a S a n-S e v e r o. Az

PARÁDI VIZ e g y e d á r u s it á s .
Gyomorbetegeknek, vérszegényeknek gyógyital. Üdítő borviz. 

Hazai és külföldi ásványvizek raktára. 8-e
Forrástermék és Asványvizkereskedelmi R.-T. 
Budapest, V., Perczel Mór-utca 2. Telefon: 5—53.
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apuliai borok főtermelő helye Barletta, Mo.lfetta, 
Canossa.

i A tizedik kerület: a d é l i  K ö z é  p-t e n g e r  
területe, amely Kalabria, Kampania és Basalicata 
vidékeiből áll. Kalabriában vörös, elég- erős, jó za
maté asztali borokat készítenek. Kampania termeli 
Dél-Olaszország legkitűnőbb bőrtípusait, ezek közül 
világhírnévnek örvend a Nápoly melletti Vezúv 
tűzhányóhegy oldalán termelt L a c r i m a  C h r i s t i ,  
amely tüzes, fűszeres aszú bor. Csekély mennyiség
ben termelik a hegy oldalán élő remeték. Ehhez 
hasonló minőségű borok a Lacrima Christi della 
Soma, amely ugyancsak a Vezúv oldalán terem és a 
Vezúv lábánál Castellamar felé eső részen termelt 
Lacrima Christi Greco. Miután a Vezúv oldalán igen 
kevés alkalmas terület áll szőlőművelésre, a Nápoly
ban forgalomba kerülő Lacrima-borok legnagyobb 
része más eredetű. Sorrento mellett is készítenek vö
rös Lacrima-bort, a Lacrima di Castellamar-et. Capri- 
szigetén a Lacrima Tiberit. Általában Nápoly környé
kén kitűnő bőrtípusokat állítanak elő.

A tizenegyedik kerület: S z i c í l i a .  Olaszország 
legfontosabb bortermő területe. Legnagyobb és leg
népesebb szigete a Földközi-tengernek. Átlagos bor
termése ötmillió hl. Könnyű asztali bort, nehéz, sötét 
színű házasításra alkalmas bort és a legnehezebb 
Liqueur-borokat termeli. Területi és éghajlati viszo
nyai a lehető legkedvezőbbek. Azonfelül pincegazda
sága a kormány támogatása és kitűnő szakemberei 
folytán oly magas nívóra emelkedett, hogy óriási 
módon föllendítette borkivitelét. Exportborai nehéz, 
fehér Liqueur-borok, sötét, vörös extraktdús, házasí
tásra alkalmas fehér és vörös borok. Egyik legismer
tebb terméke az Aetna tűzhányó déli lejtőjén ter
melt Riporto név alatt ismert bor. Az Aetna tűzhányó 
oldalán lévő lugasszőlők meglehetős magasságig — 
1200 méterig — a tenger színe felett terülnek el. 
Ismertebb bőrtípusai a Piana di Mascali, a Mezza 
Montagna-n termett rubinvörös, bouques borok és a 
vörös В о s c o. A Catania melletti síkon terem a fehér 
és vörös Terreforti. Egyikei a legkiválóbb bortermő 
területeknek még' S i r a c u s a .  A siracusai Mo s -  
c a t о (muskotály) a legfinomabb aszú bor, szintúgy 
az I s о 1 a bianco és az A l b a n e  11 о. De mindezek
nél még sokkal fontosabb az a terület, amely a világ
híres M a r s a 1 a nevet viseli. A Marsala bor nehéz, 
aranysárga aszú, amely 15 usque 24% alkoholt tar
talmaz. A Marsala bort sűrített befőtt musttal és szesz

Rehberger A d o lf  és üdrsa
csokoládé- és cukorkagyár Budapest, VII., Sip-uica 25. 

Telefon : József 123— 70.
Gyárt: csokoládét, csokoládé-különlegességeket, u. m.: dragét. 
desserteket, pralinét. Fourré különlegességeket. Dropsokat- 

Gélé- és fondám árukat.
Rehberger csokoládék elsőrendű minőségűek, з-б

hozzáadásával állítják elő és csak évek után hozzák 
forgalomba. Szicíliának egyik különlegessége az 
A m e r a n  o, amelyet úgy készítenek, hogy a mustba 
erjedésekor fiatal meggyfavesszőket tesznek bele, 
amely aztán különlegesen kesernyés zamatot ad a 
bornak.

A tizenkettedik kerülete: S z a r d í n i a .  Szardínia 
szigetén, amely a Közép-tenger második legnagyobb 
szigete, nagyobbrészt vörös, vegyítésre alkalmas és 
fehér asztali borokat termelnek.

Olaszország borkivitele főleg Németországba, 
Ausztriába, Cseh-Szlovákiába, Svájcba és Dél- 
Amerikába irányul. A íiloxera pusztításainak idején 
Magyarország is nagymennyiségben importált háza
sításra alkalmas borokat.

M a l o s i k  F e r e n c .

Hogyan gondolom én Magyar- 
országon az idegenforgalom és 

fürdőügy megoldását
Nagymagyarország egyik leghíresebb fürdő

helyén születtem, tanultam és ilyen minőségben az 
állam szolgálatában töltöttem 15 esztendőt a magyar 
fürdőfejlesztés esztétikai vonatkozású ügyeinek inté
zésében.

Hogy ebbeli működésem milyen sikerrel járt, 
erről most nem kívánok bővebben nyilatkozni, elég 
az hozzá, hogy internacionális európai hírű fürdőhely 
volt, melyet a világ minden tájáról származó idege
nek látogattak, — természetszerűleg a jó békebeli szo
kásokhoz híven — csak a magyarok nem; akik már 
akkor is úgy gondolkodtak, hogy az itthon szerzett 
pénzt csak külföldön szabad elkölteni, mert másként 
az sem nem jó, sem nem előkelő, igazi magyarhoz 
illően.

Volt is ebben akkor valami igazság. Ha elgon
doljuk, hogy ugyanazért az értékért a külföld bár
mely fürdőhelye többet, szebbet és jobbat nyújtott,

Budapesti Tejkereskedelmi R.-T.
(Budapesti Általános Tejcsarnok R.-T. és Budapesti 

Központi Tejcsarnok R."T. egyesített üzeme) s—c.
Budapest, VII., Rottenbiller-utca 31. szám.

46— 68 45—40 Tojásosztály: IX. Drégely- 
Telefon: József 50— 16 45 — 41 utca 2-8. Telefon: J 23-07

128 — 02 45 — 42 Sürgönyeim: Horgonytej Budapest

G U S Z T Á V
RÉZMÜVESMESTER dOZSCl О

BUDAPEST, IX , FERENC-UTCA 39. SZ.
Szállodai, vendéglői és kávéházi főzőedények vörösrézből és 
vasból angol ónnal ónozva. — Karbantartás, ónozás a leg
szolidabb kivitelben. — A  75°/0 fűtőanyagot megtakarító 
kávéházi RECORDVERŐ tűzhely gyártója. (Több országban 

szabadalmazva.) 2 -6
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mint az itteni fürdőhelyeink legelőkelőbbjei. Ezért 
némileg érthető is volt ezen hazafiatlannak látszó, de 
önzésből eredő mellőzése a magyar fürdőknek.

Magam is engedve a csábításnak, minden gara
somat élére állítottam, koplaltam, de évenkénti négy
heti szabadságomat mindig más és más külföldi fürdő
helyen töltöttem, ahol egy-egy helyen soha nyolc 
napnál tovább nem voltam.

Vándormadárként jártam a fürdőhelyeket és 
néztem, láttam, tanultam és ha lehetett volna, sze
rettem volna a látottakat és tapasztaltakat megvalósí
tani mindenütt, ahol erre csak mód kínálkozott. így 
sikerült is az összes különböző jellegű európai fürdő
ket végig vándorolva, meglátni a különbségeket a 
külföldi és hazai fürdők között és elképzelni, hogy 
miként lehetne és hogyan is van ez minálunk, ahol 
tudomásom szerint Nagymagyarországon cca 200 
fürdőhelyünk volt, de fájdalom, Trianon óta csak 12 
van.

Az 1923—24. években eme fürdőhelyeknek a sorsa 
is katasztrofálisra fordult. Nemhogy a külföldiek ma
radtak el teljesen, de még a rendezettebb anyagi 
viszonyok között élő középosztály is külföldre vitte 
pénzét és ott töltött el inkább rövidebb időt — le
mondva az időbeli nyaralhatási többletről — hogy 
minden kényelemmel, pazar fénnyel és pompával 
kárpótolja magát!

Hazafiatlannak neveztem magamban is előbb a 
magyar fürdők ilyetén mellőzését, de tartozom vele 
az igazságnak, hogy fájdalommal igazat adjak mind
azoknak, kik a takarékoskodás elveire való hivatko
zással, a honi nyaralás helyett a külföldön való nya
ralást helyezték előnybe; hisz ez effektiv pénzbeli 
megtakarítást jelentett számukra.

Ez volt azután az oka a magyar fürdők katasztró
fájának a múlt évben. A múlt évi állapotokkal szem
ben sokkal szomorúbbnak és siralmasabbnak mutat
kozik a már közeledő idei magyar nyaralás, ahol 
általánosan leromlott közgazdasági és pénzügyi viszo
nyaink mellett a világ legdrágább fürdőhelyei helyett 
az ingyenes dunai uszodában fognak a nyaralás 
szépségeiről ábrándozni.

Ezek tehát a közelgő nyár sokat Ígérő magyar 
fürdők reményei és kilátásai. De majd elfelejtettem, 
szentévben is élünk. Mindenki, aki csak teheti, el
látogat Rómába. Az üdülők és fürdőhelyek is ipar
kodnak ezt az Olaszországba irányuló zarándoklást, 
mely hacsak valami közbe nem jön, geometriai ha- 
laclvány törvénye szerint ki sem számítható milliárdos

jövedelmet jelent lírában, úgy az olasz államnak, mint 
az egyénnek — saját javukra kihasználni.

Nálunk is óriási propagandát csinálnak minden 
vonalon e zarándoklatoknak, melyhez az olasz kor
mány még a külföldieknek azzal is kedveskedik, hogy 
az utazási jegyet 50—60%-kai leszállítja. Ilyen propa
ganda mellett nem feledkeznek meg annak meg
emlékezéséről és hangoztatásáról, hogy a római fürdő 
a császárság fénykorában valósággal raffináltan luxus 
volt. Ezt igazolandó, hozzáfűzi, hogy Diocletian, tehát 
a világbirodalom hanyatlása korában, a III. század vé
gén, csak magában Rómában 800 nyilvános fürdő 
volt, közöttük több olyan, melyekben egyszerre több 
ezer ember fürödhetett; valamint ők honosították 
meg a birodalom utolsó idejében a férfiak és nők 
közös fürdését, melyek a szórakozások után valóságos 
orgiákká változtak.

Caracalla, thermáiról megemlékezve, elmondja a 
tepidáriumban kezdődő, a caldariumban folytatódó 
és a frigidáriumban végződő fürdést. Ezekután a für
dők kiegészítő részét képező étkező, játszó, olvasó és 
szórakozó helyek, majd befejezésül a palaestra, a 
tornajátékok helyének megemlítésével adja a régi 
Róma minden kényelemről elismert fürdőinek ismer
tetését, mintegy követendő és utánzandó például. 
Kiegészíti ezeket a különböző vizek gyógy- és csoda- 
hatásaival, melyeknek csodatevő gyógyhatását még a 
mai időkben fennálló fürdőkben is megfizethetetlen 
jellegeként illusztrálja azon üzleti célzattal, hogy 
gyógyforrások igénybevétele mellett minél többen 
keressék fel úgy a római, mint az olasz fürdőket, 
melyek klimatikus viszonyaik folytán erre mindenkor 
és mindenben predesztinálva vannak.

Nézzük ezek ismertetése után, hogy hogyan is 
van ez minálunk? Nem szólva primitívnek mondható 
állandó fürdőinknek fogyatékosságairól, ha felfedez
nek valahol egy kihalt folyamágat, pocsolyát, liba- 
usztatót, körülássák a földet, megporhanyítják, ha 
így meg nem felel, ráhordanak néhány fuvar ökölnyi 
nagyságú kövekkel kevert u. n. homokot és ezt elte
regetik. Az ügyes vállalkozó régi ládákból építtet 
gyufaskatulya nagyságú kabinokat, ennek közepére 
gyalulatlan fából padot —■ mely nyughely is egyszers
mind — a deszkafalba egy nagy kocsiszöget ver, ez 
a fogas, átfuratja az oldalfalat, hogy egyikj kabinból 
a mellette levőben levő, lehetőleg ellentétes nemű 
fürdőzővel legalább is kezet lehessen fogni, rajzoltat 
— mint egyetlen komoly üzleti befektetést — egy 

gyönyörű plakátot, azt elhelyezi a város minden 
elképzelhető helyén és kinevezi strandfürdőnek holmi

Mercur bérautóüzem Telefon; 48-21 e's 191-46.Sürgönyeim: Luxautó.
Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-utca 11.
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nagyvezér vagy tekintély nevének bitorlásával és így 
kész a jó üzlet.

A csehek, akikkel egyébként soha sem fogok 
szimpatizálni, de akikről kénytelen-kelletlen el kell 
ismernem, hogy természetüknél fogva világhírnek ör
vendő gyógyforrásaik és fürdőhelyeik kultúrájában 
már évtizedek óta a legjobbat és legtökéletesebbet 
produkálják és fölénnyel vezetnek a fürdőügy terén 
Európában, úgy látszik észrevették a fenyegető kon- 
kurrenciát, mindent elkövetnek, hogy e konkurrenciá- 
val szemben megfelelően védekezzenek. Az állam a 
maga részéről a legmesszebbmenő támogatást nyújtja 
a beruházásokra, fejlesztésre, idegenforgalom növelé
sére és a Rómába történő tömeges zarándoklás ilye
tén némi ellensúlyozására.

Mit tett Csehország füdőinek érdekében a múlt 
évben? Aki 10 napot töltött cseh fürdőn, 30%-os 
kedvezményt kapott, könnyen vízumot, vasúti ked
vezményt, figyelmet, előzékenységet, komfortot, egy
szóval nívót; olcsóbban természetesen mint idehaza. 
Mit nyújtunk mi veszélyben és pusztulóban levő 
fürdőügyeink érdekében?

A Máv. és a többi közlekedési vállalat nem ad 
kényelmes és gyors járatú csatlakozó vonatokat, ter
mészetesen utazási kedvezményt sem, holott például 
Balatonfüred, mint országunk egyetlen téli-nyári 
szezonjával és európai berendezésével stb. rendelkező 
fürdőhely a külfölddel versenyezhetne, ha könnyeb
ben hozzáférhető volna

Végeredményben talán mégsem egészen ma
gánérdeknek volna tekinthető a magyar fürdőügy 
fejlesztése, szanálása, állami támogatása.

Ezek elmondása után joggal mondhatná bárki, 
hogy a hibákat mi is látjuk, de mit kellene tenni 
ezek megjavítására?

Megpróbálom erre is a feleletet megadni, előre 
is kérem, hogy intencióimat, amelyek — némileg 
megszívlelve — a magyar fürdőügy javára válhatnak, 
ne méltóztassanak félremagyarázni.

1. Törlendők volnának legalább is ez évre a 
zarándoklatok miatt és a megnyilatkozó konkurren- 
ciára való tekintettel az összes szállodákra a fény- 
űzési és forgalmi adók, a házbéradó, kincstári része
sedés, közüzemi pótlék, községi pótadó stb.

2. A Máv. részéről a legkényelmesebb és közvet
len csatlakozás minden a Balatont érintő vonatnál 
a legmérsékeltebb oda-vissza szóló vasúti jegyek ér
vénybeléptetésével, legfőképp a külföldiek részére.

3. Lássa el a kincstár az összes balatoni fürdőket 
és üdülőtelepeket az idény egész tartamára friss és

elegendő mennyiségű, saját telepein termelt zöldség
gel, tejjel, tojással, hússal, baromfival és hallal, ter
melési és önköltségi áron, ha kell a főváros közüze
meivel egyetemlegesen, a legrövidebb utón szállítva 
és a legmesszebbmenő díjkedvezményben részesítve.

Ami pedig a fürdőtelepek fejlesztését és beru
házását illeti, szükséges lenne:

1. A legmesszebbmenő állami anyagi támogatás 
és adókedvezmény.

2. Gondoskodás a telepek megfelelő és intenzív 
világvárosi megvilágításáról, amelynek megvalósítá
sára elegendő természetes és vízi erők állanak ki
használatlanul rendelkezésre, legalábbis a nyári hó
napokban. A téli hónapok alkalmával pedig a szük
séges és redukált mennyiségű energiát motorikus 
erővel történő előállítására lehetne berendezkedni.

Ezen energiát termelő gondoskodással kapcsola
tosan megvalósítható volna a villamosított balatoni 
körvasút is, melynek naponként több járata volna be
állítandó. Ugyanezen vizi utón előállított energia 
volna kutforrása a Balaton saját vizének felhaszná
lásával öntözési célokra megfelelő csatornázási rend
szerrel, a Balaton melletti közismert pornak a fürdő
idény tartamára való egyszer s mindenkori meg
szüntetésére és az utak pormentesítése érdekében. 
Modern, kényelmes, megfelelő számú és nagyságú 
szállodák és mindennemű gyógyászati berendezések 
létesítése.

3. Megfelelő sétányok, fásítások, díszkertek, vege
tációk létesítése, mezőgazdasági, kertészeti, állat- 
tenyésztési telepek létesítése a fürdőtelepek igényei
nek mindenkori és fejlődő voltára való tekintettel.

Úgy a téli mint a nyári sportok minden nemének 
lehetővé tétele és támogatása, kapcsolva állandó 
jellegű lóversenyekkel, valamint állami támogatással 
és kizárólagosan a Balaton mellett engedélyezendő 
Monte-Carlo-jellegű játékkaszinó felállításával.

Magam is megállapítom, hogy szépet álmodtam, 
de nem megvalósíthatatlant, mert, ha mindezekre 
saját erőnkből anyagiak hiányában — mit nem hiszek 
— képtelenek volnánk, úgy tessék szövetkezeti alapon 
akár egy külföldi tőkecsoportot az ügy megvalósít- 
hatására segítségül hívni, a legmesszebbmenő 
állami koncessziók biztosítása mellett és hiszem, 
hogy a megfelelő propaganda és jóindulat garantá
lása mellett minden a legrövidebb idő alatt megvaló
sítható lesz hazánk naggyá és ismertté tétele érdeké
ben.

Ugyancsak itt említem meg, hogy fővárosunk, 
mely fekvésénél, környékénél, csodás természeti

Schillínger Miksa
mészáros, Budapest, VII., Király-u. 15.

Telefon: József 128-66.
Elsőrendű b o r j ú -  és  m a r h a h ú s o k a t  

n a p i  áron szállítok.
2-6
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szépségeinél fogva, valamint ki nem használt és 
eddig úgyszólván ismeretlen gyógyhatású forrásainak 
megfelelő üzleti alapokon való kihasználásával nem
zeti és közgazdasági szempontból annyira jövedel
mező lehetne, hogy a főváros a direkt és indirekt ba
szó n révén az egész ország szanálására elegendő 
volna és emellett a világ legszebb, legjobb gyógy
hatású és a külföldieknek nélkülözhetetlen fürdő- és 
kertvárosa lehetne.

Hogy ez is megvalósítható, arra követendő pél
dának Németországra hivatkozom, ahol az egész
ségügyi és gyógyászati berendezések modern és 
mindenre kiterjedő legraffináltabb alkalmazásával 
pótolják azon hiányokat, melyekkel minket a termé
szet bőségesen és pazarul megajándékozott.

G i l l e m o t  L a j o s .

Mi fáj a Balatonnak?
Mostanában sokat hallani a Balatonról. Beszél

getnek róla utcán, társaságban. Újságban lehet róla 
olvasni. Ügyében ankéteznek. Egyszóval nagyon di
vatba jött. Illik róla beszélni. Hiába, már jön a szezon. 
És a Balaton beteg . . . Nagyon beteg. Valami fáj a 
Balatonnak, de persze nem tudja megmondani mi a 
baja. Miért megy rosszul? Pedig elég nagyra megnőtt. 
Kár, hogy beszélni nem tanult. Most talán megmon
daná, hogyan lehetne rajta segíteni. Mert az illetéke
sek nem jönnek rá, pedig hát ők beszélni is tudnak, 
azt aztán alaposan . . . Úgy látszik azonban segíteni 
nem. Magyarázzák a betegségét százféleképpen. 
Mondják azt is, hogy a játékbank fáj neki. Ezzel 
lehetne őt állítólag talpraállítani. Szegénynek egészen 
más baja van, nem a játékbank fáj neki, egészen más. 
Csak az orvosai nem jönnek rá. A nagy víztől nem 
veszik észre a Balatont. Szegény! Lám, külföldi altere- 
goi sokkal szerencsésebbek nálánál, pedig azok sem 
tudnak beszélni, csak orvosaik jobbak. Külföldön 
minden rongyos lavór vízből világfürdőt lehet csinálni. 
Nálunk nem. Itt játékbank kell. A pesti publikumot a 
jó mamája odahaza a zongora körül kergette, ha 
nem játékbankban vesztette el a pénzét. Nem elég 
lazák még az erkölcsök. Keveslik a szélhámosokat. 
Azzal érvelnek, hogy a bank egy pár száz embernek 
adna kenyeret és idecsődítené a játszani vágyó kül

földit. Hát ne törődjenek pont most azzal a nehány 
száz emberrel, mikor magasabb szempontot kell kö
vetni. A télen nem volt fontos. Idáig is megéltek, 
ezután is élni fognak. És a játszani akaró külföldi sem 
ide csődül, hanem Monte-Carloba, mert ez már egy 
bevett szokás, mint a suszterinasnak a vasárnapi 
Gellérthegyi De ne is jöjjenek ide játszani. Ide fürödni 
jöjjenek. Van nekünk, sajnos, elég szélhámosunk. 
Igazán nincs szükségünk egy szélhámostermelő 
„melegágyra“ . Maradjanak csak otthon. Ök nem fáj
nak a Balatonnak. A Balatonnak az egészségtelen 
gazdasági poltika fáj. A konjunktúra vállalkozások 
fájnak neki. Az fáj neki, hogy minden rendű vállal
kozó egy-két év alatt meg akar rajta! gazdagodni. 
Gyorsan kipumpolni belőle a hasznot és akkor ott
hagyni. A parasztot is rászabadították. Annyit kér egy 
lakásnak nevezett istállóért, amennyit akar. A szipo
lyozás fáj neki és az, hogy a haszonlesők nem hoz
nak érte áldozatot. Nincs rendes könyvtára, hova esős 
időben bemenekülhetne a kulturvendég és a rossz 
idő miatt elmaradt fürdése helyett szellemi üdülést 
nyerhetne. Nincs tisztességes „kursalonja“ , ahol kon
certeket, előadásokat lehetne tartani. Nincsenek gyö
nyörű sétányai. Nincs gyermek-játszóhelye. Nincs 
modern szállója. Hanem ehelyett vannak fabódéi, 
olyanok, mint a ligetben a Paprika Jancsi-cirkusz, 
van egy utálatos kaszinója. Ide menekül rossz idő 
esetén a vendég. Majd megöli az unalom, de muszáj 
kártyáznia, ha esik az eső, még akkor is, ha nem 
akar vagy nem tud. Itt kártyázni kell. Mert itt mást 
nem Tehet csinálni. Itt nem lehet olvasni vagy tár
saságot feltalálni, mint külföldön. Ez fáj a Balatonnak 
s talán az, hogy Magyarországon van. Ha külföldön 
lenne, már régen volna üvegtetős étkezőterrasza. 
Lenne „kursalonja“ . Lenne könyvtára. Lenne hocky-, 
tennisz- és tornapályája. Repülőállomása, rádiója, 
lenne térzenéje. Lennének yachtversenyei, futtatásai, 
divatrevüi, hangversenyei, boxmeccsei, lenne mozija, 
színháza és lennének okos, megértő, az iparáért lel
kesedő, áldozatkész vállalkozói, akik eltüntetnék a 
drága árakat, vele a sok szennyet, piszkot. Befásít- 
tatnák, csinálnának gyönyörű parkokat, sétányokat. 
Csinálnának belőle egy magyar „Palm beach“ -et. 
Mindez hiányzik és ez fáj a Balatonnak!

Z a h a r e s c u  S á n d o r .
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Ritka ünnepség zajlott le a mindannyiunk által 
előnyösen ismert Wagner éttermében (Andrássy-út 
44.), ahol április hó 6-án ünnepelték meg az üzem 
megalapítójának, Wagner Vilmosnak 70 éves szüle
tésnapját. Nemcsak a családot, de az egész üzemet 
érintő ünnepségen a kiváló szakembert Veres János 
üdvözölte az egész személyzet nevében. Az ünnepi 
beszédet Arany József, a vendéglős szakiskola kiváló 
szaktanára tartotta. A sikerült beszédet az alábbiak
ban közöljük:

Mélyen tisztelt Wagner úri
Kedves ünnepeltünkI
A Wagner-étterem dicső múltja, az üzlet felvirá

goztatásának minden mozzanata vonul el ma lelki 
szemeink előtt, midőn ennek a nagymultú üzemnek 
alkalmazottai összegyűltünk ünnepelni Wagner Vil
mos urat életének 70-ik évfordulója alkalmával.

70 esztendő emberi számítás szerint nagy idő, de 
alkotásban eltöltött életben valóban az eseményeknek 
végtelen láncolata, a küzdelmeknek hosszú sorozata. 
Öröm és remény váltakoztak abban a kétkedéssel és 
aggállyal . . . Boldog az az ember, aki küzdelmének 
végén nemcsak a lezajlott küzdelmet érzi, de látja 
annak eredményét, a megérdemelt sikert is.

Erre az örömre, reménykedésre, aggályra, de 
végén gazdag sikerre tekinthet ma vissza Wagner 
Vilmos úr, aki ennek az üzletnek megteremtője, lelkes 
irányítója volt a múltban, ma büszke örömmel tekint 
ennek a munkának becsülettel megalapozott eredmé
nyeire.

A lelkes munka ünnepét üljük ma, amidőn ennek 
az üzletnek minden alkalmazottja nevében — nekem 
jutott a szerencse üdvözölhetni Wagner Vilmos urat, 
akinek munkássága, s z ív ó s  kitartása nemcsak Buda
pestnek nyújtott egy jó hírnevű üzletet, hanem az 
emberek egész csoportjának ad kenyeret, tisztes meg
élhetést!

Tartsa Wagner úr egész természetesnek, hogy 
alkalmazottainak tisztelete, megértő szeretete fordul 
ma Wagner úr felé s ezt a szeretetet, ezt a rokon- 
szenvet szimbolizálja az az ezüst koszorú, amelyet ma 
az össz-személyzet nevében kedves megemlékezésül 
van szerencsém átnyújtani Önnek!

Wagner Vilmos vendéglős.

Ennek a koszorúnak minden egyes levele emlé
keztesse Wagner urat arra a tisztes múltra, amelyet 
ma ez az üzlet Budapesten jelent és arra a szeretetre 
és tiszteletre, amely bennünket kenyéradónkkal szem
ben eltölt.

Kívánjuk szivünk egész melegével, hogy az Ég 
Ura még sokáig őrizze meg azt a fiatalos erőt Wagner 
úr számára, amelynél fogva még ma is az üzletnek 
irányító szelleme tud lenni. Isten tartsa meg sokáig 
annyira tisztelt kedves családja igaz örömére s legyen 
sokáig a mi tanítómesterünk, munkaadónk — a be
csületes munka őszinte örömére!

■ Isten nagyon sokáig éltesse!!!
A beszéd után az egész személyzet nevében 

ezüst babérkoszorút nyújtott át az ünnepellnek, 
amelynek minden egyes levelére egy-egy alkalmazott 
neve volt bevésve.
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függönyöket,
valamint mindennemű függönyszö
vetet és csipkét vásároljon

Wieg Testvérek cégnél IV., Deák Ferenc u. 23.

b u d a p esti ^Kávésok áru forgalm i 
cRészvénytársasága

közvetlen ßeßozatal

TELEFON: BUDAPEST,
József 9 2 —77. 2 - 6  VIII., József-körút 38.

zottakat a további becsületes s iparunkat kiemelő 
munkára. Az ünnepeltet családja és alkalmazottai 
körében Ivoly fényképész örökítette meg, ami buzdító 
példa marad a kitartó munkához s az alkalmazottak
nak örök példát nyújt a lelkiismeretesen elvégzett 
kötelesség teljesítéséhez.

*
Ünnepelt kartórsunk 1855 április 6-án született 

az osztrák sziléziai Petersdorfban. 1872-ben lépett 
pályánkra s mar 1882-ben magyar állampolgárrá lett. 
Ugyanezen évben megnősült s a szív-utcai „Stefónia- 
kertet“ megvette. Az 1885. évi kiállításon az Erdélyi 
pavilion tulajdonosa. Később a Sáros-fürdőt, utána a 
mostani Gellért-szállodát, majd a Márványmeny
asszonyt vezette. 1904-ben vette át az Andróssy-út 44. 
szám alatti üzletét, azt közkedveltté s Budapest egyik 
legjobb hírű üzletévé tette munkájával és kiváló szak
tudásával. Aminő örömmel adtunk hírt kiváló kar- 
társunk ünnepeltetéséről, egyben őszinte nagyra
becsüléssel tolmácsoljuk a vendéglős társadalom jó 
kívánságait s hisszük, hogy kiváló kartórsunk még 
sokáig fogja friss egészségben szolgálni iparunkat, 
munkásságával öregbítve annak tekintélyét

KRY.

Szent Margitszigeti 
Palatinus ásványviz

az elsőrangú szállodák, vendéglők, 
1 -3  kávéházak legkedveltebb üdítő itala.

P I N C E G A Z D A S Á G I  C I K K E K  S Z A K Ü Z L E T E

BUDAPEST, V., VILMOS CSÁSZÁR-UT 48.
TELEFON 28—92. i _ 6

KÖNIÖSTÄDTLER TESTVÉREK R.̂ T.
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Közismert tény, hogy a konyhaművészet ezerféle 
fogásai között jelentős szerepet játszanak a fűszerek. 
Azoknak ismerete, alkalmazása iparunkkal szerves 
kapcsolatban áll, származásuk története iparunk fej
lődésének történetével szervesen összeillik. Ez teszi 
megérthetővé lapunknak azt a törekvését, amely már 
eddig is a rizs, tea, sáfrány, csokoládé és kávé ismer
tetésével felölelni igyekszik mindazoknak az anyagok
nak az ismertetését, amelyek e címen érdeklődésünkre 
tarthatnak számot s amelyek a szakácsművészetben 
iparunk történeti ismereteit gyarapítják.

A magyar konyhaművészet titkai között nagy 
szerepet játszott és játszik a b o r s .  A bors egyike a 
legrégibb fűszereknek, amiknek használata vissza
nyúlik az ókorba. A régi görög írók között már 
Theophrastus és Dioscorides megemlékeznek a bors
ról, amely alatt a görögök Nagy Sándor hadjárata 
előtt az aethiopiai borsfa termését értették. A valódi 
borsot az arabok hozták Kelet-India felől Európába. 
A római birodalom a bors használatát és szeretetét a 
görögöktől vette át. Mindkét országban nagy köz
kedveltségnek örvendhetett, amit egykori följegyzé
sek igazolnak. A bors igazi értékmérő lett, amit, mint 
a pénzt, értékegységképpen használtak. Ennek tör
téneti bizonyságát szolgáltatja az az esemény, amidőn 
Alarich gót király Rómát Kr. u. 409-ben meghódította, 
a hadisarcban 3000 font fekete bors is szerepelt. A 
XIV. és XV. században — egykori följegyzések tanú
sága szerint — pénzképpen használták. Igazában a 
bors akkor áramlik át nagyobb tömegben Európába, 
amidőn Vasco de Gama Afrika megkerülésével fel
fedezi a Kelet-Indiába vezető tengeri utat. Kalkuttá
ból visszatérő Vasco de Gama 1503-ban 5000 tonna 
fűszert hozott magával. Ez időtől kezdve a borsterme

lés és szállítás urai a portugálok voltak. Később a 
hollandusok, majd az angolok lettek a fűszerkereske
delem egyedurai.

A borsnak igen sokféle fajtája ismeretes. A 600 
faj között a ma általánosan használt f e k e t e  b o r s  
a leginkább elterjedt. Eredeti hazája Kelet-India, a 
borsó nagyságú termést megérése előtt szedik le és 
szárítják. A mindnyájunk által ismert fehér borsot 
ugyanezen növény nyújtja, amit úgy nyernek, hogy a 
termést áztatják, majd addig dörzsölik, amíg a húsos 
termés fala le nem válik. Utána szárítják.

A világ legnagyobb és legjelentősebb borspiaca 
Elő-Indiában, Singaporeban van, innen árasszák el 
Európát a szükséges borsmennyiséggel, amelynek 
legjelentősebb lerakodóhelyei Londonban, Amszter
damban és Hamburgban vannak. Európa borsszük
ségletét Szutoris statisztikai adata 26 millió kilo
grammra becsüli.

A szakácsművészetnek nem kevésbé ismert és 
becsült fűszere a f a h é j .  Vannak munkák, amelyek 
a fahéj történetét még a bors ismereténél is régebbi 
időbe helyezik vissza. Nem áll módunkban ellen
őrizni azt az adatot, amely szerint *a fahéjat, mint fű
szert egy kínai szakmunka már Kr. e. 2700 esztendővel 
mint használati cikket írja le. Érdekes az a meseszerű 
felfogás, amellyel Hérodotosz görög író megemlékezik 
a fahéj származásáról. Szerinte a fahéj a phönix 
madár fészkében terem. A régi zsidók szentelt olajá
ban jelentős alkotórész volt a fahéj. A középkorban 
a fahéjat kínai eredetűnek tartották. Ceylon-szigetén 
valóságos fahéjfaerdők vannak. A fahéjat éppen úgy, 
mint a borsot, kezdetben a portugálok hozták na
gyobb mennyiségben Európába, később a hollandusok 
szállítanak hatalmas tömeget, aminek révén Hollandia 
nemzeti vagyonosodása óriási arányokat öltött. Egyes 
családok oly mesés gazdagságra tettek szert, hogy 
királyoknak lettek hitelezőivé. A történelem meg
emlékezik a holland Fuggerekről, akiknek csodás 
gazdagsága V. Károly császárt is kisegítette pénzzava-

Szodomka Ignácz és Fia
hentes, kolbászáru- és szalámigyár 

Budapest, VII., Szövetség-utca 33. sz.
Telefon: József 124— 49. 2-e

P E T Z  T E S T V É R E KHercegprimási Vasöntöde és Gépgyár Műszaki kereskedés, fém- és vasöntések
Esztergom ^ Budapest, IV., Városház-utca 8
Telefon 108. J  Telefon 188- 00, 191-03.

Szabadalm azott m űkőlapburkolatu

jégszekrények
sörkimérőkészülékek
s ö r s z e r e l v é n y e k

J é g s z e k r é n y e k  és s ö r k i m é r ő k  
javítása. Árjegyzékingyenés bérmentve. Kedvező fizetési feltételek.

H E N N E F E L D
jégszekrény gyára Budapest, 
VI., Gróf Zichy Jenő-utca 5.
— Tel efon:  114-29. r—

Teljes vendéglői berendezések, 
asztalok, székek, evőeszközök és 
alpakka-áruk, üveg- és porcellán- 

2—3 áruk, asztalterítők legolcsóbb árban.
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inból. A császár nem tudta tartozását megfizetni s 
azért meglátogatta a gazdag Fugger-családot, hogy 
késedelmét kimentse. Az időjárás szeszélyességére 
panaszkodó császárnak a gazdag Fugger tüzet gyúj
tott, amelyhez drága fűszer fahéjat használt s az 
egésznek tetejére tette a császár adóslevelét, elégetve 
azt. Ilyen drága tűz mellett csakugyan egy császár 
melegedhetett.

A fajéhat a fahéjfa külső kéregrészének lefejtése 
révén nyerik. A fának fiatalabb hajtásait a legna
gyobb nedvkeringés idejében levágják s görbe késsel 
lefejtik a kérgét. A lefejtett kérget egymásba tolják és 
állni hagyják. Megfelelő állás után a kéregnek külső 
használhatatlan része elválik a belső finomabb résztől. 
A külső részt eldobják, a belső sima kéregrészt szárít
ják s így kerül a kereskedésbe.

A fahéjnak kellemes, átható szaga van, amelyet 
a kéregben felhalmozódó illóolaj okoz. Midőn Ceylon- 
szigete angol kézbe került, a fahéj termelése oly 
arányokban indult meg, hogy annak ára rohamosan 
csökken, később a fahéj termelésének általánossá 
tétele annak árát teljesen leszállítja s a fahéj meg
szűnt az a drága anyag lenni, amelyet csak gazdag 
emberek voltak képesek konyhászatukban használni. 
A fahéj termelésére világot vet az a statisztikai adat, 
amely természetesen a háború előtti állapotot tükrözi 
vissza, eszerint a világ fahéjszükségletét másfél millió 
kilogrammra lehet becsülni, amelynek kétharmadát 
Európa használja fel.

DR. KRITSFALUSSY ISTVÁN.

Törley pezsgő
j jv a n d  Uin keservé5 — 6p
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I Borászati szakrovat 1
p R o v a t v e z e t ő :  F u c h s  E l e m é r .  ^

A bor zamatanyagairól

Az egészséges, nemes fajbor a szintén egészsé
ges, közönséges bortól főképpen abban különbözik, 
hogy előbbinek kellemes illata és ize van, úgy a 
szaglási mint az ízlelési szerveinknek egyaránt élve
zetet nyújt, míg utóbbinak a közönséges borszagon 
kívül semmiféle különös illata vagy zamata nincsen. 
A zamat (bouquet) tehát a bornak legbecsesebb al
kotórésze, mert ez az, ami a bort a nemes italok közé 
emeli. Hogy milyen kémiai alkotórészekből áll a za
matanyag, azt sajnos ma még nem tudjuk megmon
dani, mert a borban könnyen átalakulnak. Más szóval, 
a borban levő zamatanyagokat előállítani a kémia 
ma még nem képes és így azokat közelebbi vizsgáló
dás tárgyává sem teheti.

Keletkezésüket tekintve a zamatanyagokat több
féleképpen csoportosíthatjuk. Az első csoportba sorol
hatók azok a zamatanyagok, melyek már a szőlőben 
magában is fellelhetők, a szőlőhéjában keletkeznek, 
az érésnél azonban levándorolnak a szőlő húsába. Ez 
az úgynevezett f a j z a m a t ,  mint amilyen a furmint, 
rizling, tramini, sárfehér stb. szőlő specifikus zamatja. 
Ennek is, miként a baracknak, almának, körtének a 
zamatja, főleg az érésnél keletkezik és az érett szőlő
ben van legtökéletesebb módon kifejlődve s így nagy 
gondot kell arra fordítanunk, hogy a fajbornak szánt 
szőlő a leszedéskor tökéletesen érett legyen. Ezen 
csoportba tartozó zamatanyagokat tehát maga a szőlő 
készíti és pedig annál nagyobb mennyiségben, minél 
jobban teljesülnek annak a napfény, meleg, nedves-

LANGE ÉS TÁRSA
BUDAPEST, VII. KERÜLET, NEFELEJTS-UCCA 12. SZÁM

TELEFON: József 58—96.

Mindennemű egészségügyi berendezések.
Központi fűtések, vízvezetékek, modern fürdőberendezések, csatornázások, szivattyú

művek.

Elavult berendezések általános javítása és újjáalakítása.

3 K ö l t s é g m e n t e s ,  l e l k i i s m e r e t e s  m é r n ö k i  j a v a s l a t o d -
4—fi
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bég’, a talaj stb. iránti igényei. Ez az oka, hogy a 
furmintból nem lehet mindenütt tokajit szűrni és a 
rajnai rizling a legtöbb helyen nem ad olyan bort, 
melyet a rajnai borokkal összehasonlítani lehetne.

A második csoportba tartoznak azok a zamatanya
gok, amelyek a zajos erjedésnél keletkeznek. Ezek 
a múltban még nem találhatók fel, de már az újbor
ban teljes mértékben fellelhetők és az élesztő műkö
désének a termékei. Tisztán tenyésztett vagy fajélesz
tők alkalmazásával a zamatanyagok mennyiségét 
nagymértékben emelhetjük, bár az is bebizonyítást 
nyert, hogy ezen élesztők által a bor eredeti jellegét 
és zamatját átalakítani nem lehetséges. Tehát a ho
moki szőlőből sem tokajit, sem somlait, sem egrit, sem 
villányit nem szüretelhetünk azáltal, hogy azt tisztán 
tenyésztett tokaji, somlai stb. élesztővel erjesztjük ki.

A borok alkotórészeinek egymásra való hatása 
következtében létre jövő zamatanyagokat a harmadik 
csoportba sorolhatjuk és ezek jelenléte a bor izét, 
szagát, zamatját nagymértékben módosítja.

A negyedik csoportba sorolhatjuk azokat az 
anyagokat, melyek az ászokolás alatt, főképpen a 
levegő oxygénjének hatására jönnek létre. Az oxygén 
részint a fejtések alkalmával, részint a hordó fájának 
likacsain keresztül jut a borba. A tokajhegyaljai hideg 
pincékben a hordókat nem töltik egészen tele, így a 
levegő a bornak egész felületére hathat, a bornak 
aránylag magas szesztartalma azonban a bor meg- 
virágosodását és megecetesedését meggátolja. Az 
igazán régi, nemes tokaji bornak jellegzetes levegő 
ize, puha kenyérre, keserű mandulára, csokoládéra 
emlékeztető ize főként a levegő hatásától jön létre.

A zamatanyagok keletkezése ezek alapján külön
böző okokra vezethető vissza s a legzamatosabb bor 
akkor keletkezik, ha a zamat képződésére az összes 
feltételek kedvezők voltak. Ezek azonban a különböző

D R E H E R
B A K S Ö R

2 -6

W e in  K á ro ly  és  T ársai
vászon* és asztalnemű gyárosok.

Vállalunk
kórháziszállodai és vendéglői berendezéseket. 

Főraktár: Budapest, IV., VáczFoitca 30/b. 2-6

borokra nézve nagyon különbözőek s ez az oka, hogy 
az egyik bor már 3—4, a másik csak 5—6 éves korá
ban éri el fejlődésének tetőpontját s így zamatja is 
egyiknél korábban, a másiknál későbben lesz teljes. 
A zamatanyagok tehát a bornak legértékesebb alkotó
részei közé tartoznak s éppen ezért kifejlesztésük a 
borban kiváló fontossággal és jelentőséggel bir a bor
nak értékére nézve.

Divatos italok
Az italok különfélesége éppen úgy, mint a ru

házat alkalmazkodott a divat és a világ folyásához, 
az emberek szinte lehetetlen és hihetetlennek látszó 
kívánságaihoz. Ú j a k  l e t t e k  az  e m b e r e k ,  
ú j a k  az  i g é n y e k  is, sőt ez utóbbiak feltűnően 
megváltoztak. A háború és a forradalom hullám
szerűen hozták felszínre az újabb és újabb nagysá
gokat, viszont az ár sokszor kíméletlenül ragadta 
magával a régieket, akikről az emberiség fel sem 
merte volna tételezni, hogy valaha elsodródjanak s 
jelentéktelen tényezők lehessenek . . .

A mi szerény, régi jó italocskáink a jó pohár sö- 
röcske, a „v á g á s“ , a fröcs, a „ h o s s z ú l é p é s "  
új köntöst öltöttek, alkalmazkodtak a külvilághoz, az 
u j e m  b e r e k h e z  és átvedlettek, lettek bowlé-k, 
cocktail-ek, flips-ek stb. Az új ital is újat kívánt, 
mert a régi, megszokott, otthonias söntésben nem fért 
meg, hanem kikivánkozott s így született meg a bar...

Az a baj, hogy vele együtt nem született meg a 
szakszerűség, a tökéletesség, az érzék, aj szív .. . Ér
zéketlenek lettek az emberek, felülkerekedett a pénz
vágy, a haszonlesés és ezek kifejeződnek minden
ben, ami az embert érdekli, kifejeződik az új idők 
italaiban isi

Eltekintve a bar tökéletes és hamisítatlan bérén-

Fisch Márkus és Sperl Nándorné
vad- és baromfikereskedése 

Budapest, IX. kér., Központi vásárcsarnok 52. 
2_3 Telefon: József 22—80.

c Tóvárosi Tejüzem v.-k
Budapest,

L, SKovtfyy SYli/ilós-iit 118-20
2 -6  Telefon : József 119-75. Sürgöny: Főtej Budapest.

Püspöki uradalmi bérpince r.-t. Vácz.
Közpoti iroda: Budapest, IV. Városház-utca 4. sz. Telefont 134—90 és 19—40. fiü lön legességek
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élezésétől, a b a r-m е s t е г е к nálunk is máról-hol
napra születtek, akik azonban t á v o l  á l l o t t a  к a 
t ö k é l e t e s s é g t ő l ,  tehát a bar-italok is hozzájuk 
hasonlítottak, azaz t ö к él e 11 © n e к voltak!

Ezek az italok úgy változtak, mint az üzletek, 
ahány bar-ban megfordult az ember, annyi elkészí
tési móddal ismerkedett meg. Pedig ezek a keve
rékek éppúgy megkívánják a hozzávalót, mint az étel 
a fűszert! Azonban tartozom az igazságnak, hogy itt 
is — sajnos kevés — kivétel van, úgy a tulajdono
sokban, mint a bar-mesterekben. Viszont le kell sze
geznem, hogy a legtöbb ilyen „alkalmi bar“ a gyors 
meggazdagodásra volt alapítva, de távol állott a pol
gári, normális megélhetés üzleti szabályaitól.

Külföldön csak az lehetett bar-mester vagy 
mixer, aki amerikai bar-ban már volt alkalmazva. A 
bar eredete Amerikából indult ki, így érthető, hogy 
tökéletes kiképzést és az eredeti italkeverési mód
szert csak ott lehetett elsajátítani. Az üzem tökéletes
ségéhez tartozik, ha a mixer a keverésekkel és a hoz
závalókkal teljesen tisztában van.

Mellékesen megemlítem még -— ami részben 
igazolja fenti állításaimat, — hogy Németországban 
a Genfi Szövetség ilyen, Amerikában tökéletesen ki
tanult bar-mesterekkel az élén — egy ottani gyárosnak 
nagy áldozatkészségével bar-iskolát létesített, hogy 
az utódokról gondoskodhassanak, mert tudvalevőleg 
most Amerika elzárta a lehetőségét annak, hogy en
nek a mesterségnek kitanulására valaki kiutazhasson. 
Hol tartunk mi még ettől? A mi vendéglős társadal
munk mikor fog hasonló akciót kifejteni?!

No de ennek a cikknek nem az a célja, hogy 
kritikát gyakoroljak, hanem eltérve a többi kritikus 
szokásaitól, megadom a receptet is, hogy hogyan 
kell azt elkészíteni. Ez lesz tulajdonképen folytatásos 
cikkeimnek a célja.

Bevezetésül néhány bowle-receptet közlök, 
azután áttérek a közönség által kedvelt, ismertebb 
amerikai italkeverékekre. Csupán annyit kívánok 
még megjegyezni, hogy nem közölhetek itt mindent, 
mert ha azt akarnám, akkor egy valóságos, tökéletes 
könyvet kellene megírnom, ehhez pedig sem mó
dom, sem időm nincsen. Azonban helyénvaló 
volna, ha alkalmazkodva a mai viszonyokhoz és igé
nyekhez, ez a szakiskolában az előadás tárgyai közé 
beillesztetnék, mert idővel erre is minden felszolgáló
nak szüksége lehet, a jelek után ítélve valóban szük
sége is lesz!

(Folyt, köv.) R e i c h h a r d t  G y ö r g y .

I k o n y h a r o v a t ;

Főzelék-pudding (előétel). 10 dkg. vajból, 7 dkg. 
lisztből készített világos rántást Ц liter tejjel felereszt
jük, simára lekeverjük és hidegen 6 tojás sárgáját, 6 
tojás habját, kellő mennyiségű kockára vágott sárga
répát, zellert, zöldbabot, burgonyát, zöldborsót hozzá
keverünk, vajjal kikent formába helyezzük és % óráig 
párolni hagyjuk. Tálaláskor 5 dk. olvasztott vajjal le
öntjük.

Parmezán-pudding (előétel). 8 tojás sárgáját, 8 
evőkanál vastag tejföllel, 8 evőkanál reszelt parmezán 
sajttal, 8 tojás kemény habjával, 8 evőkanál finom 
liszttel elkeverjük, vajjal kikent formába helyezzük és 
1 -j óráig gőzben párolni hagyjuk s utána azonnal 
tálaljuk.

Csokoládé-pudding (tészta liszt nélkül). 10 dkg. 
vajjal, 6 tojás sárgájával, 10 dkg. porcukorral, 12 dkg. 
reszelt csokoládéval, csöpp vaníliával és rummal ösz- 
szeállított anyagot habosra keverünk, majd a 6 tojás 
kemény habját hozzáadva, az egész masszát egy vaj
jal kikent formába tesszük, У2 óráig gőzben párolni 
hagyjuk és vanilia-chaudeau-val tálaljuk.

!,!) A  magyar szakácsművészet oly sok kiváló taggal 
dicsekedhetik, hogy azoknak munkássága méltán versenyez
het a külföld nagy tekintélyeivel. Ezeknek munkásságát soro
zatos rendben örökítjük meg. Ez alkalommal egyik fiatal, 
törekvő és kiváló karlársunknak, Dillmayer Andornak 
munkásságából saját feltaláláséi s kipróbált receptjeiből 
közlünk egy párat.

Ha vendégeit jól akarja kiszol
gálni, akkor csakis megbízható cég
nél vásárolja a kávét, teát, kakaót, 
csokoládét, makkarónit és egyéb 
tésztaárut, étolajat stb. A Meinl 
cég hírneve biztosíték aziránt, hogy 
áruinak mindig kitűnő a minősége. 
Vendéglősöknek és más nagyfo
gyasztó vevőknek előnyári Kérje 
képviselőnk látogatását I

Meinl Gyula.

Kerber Henrik
B U D A P E S T , VIII., N A P -U T C A  29. S Z Á M .

Alnpittatott 1S90.

T E L E F  0  N 1 
József S‘S6. szám.

Szőrme, szőnyegporoló és megóvó, valamint 
szőnyegmosó, tisztító és javító intézet. 

Ablak- és lakástakaritás, padlóbeeresztés,tapéta 
és festett fal tisztítási és féregirtási vállalat.
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Uj szakmunka. F. év derekán „Gasterea“ címen 
új szakkönyv fog' megjelenni. Szerzője Dittmayer 
Andor, a budapesti vendéglős ipartanonciskola szak
előadója, ki az 1921. évben kiadott munkáját bővíti ki, 
a közben elmúlt 12 év tapasztalataival. Különösen ki- 
emelendők a levesek, hideg és meleg Ízelítők, előéte
lek, marha-, borjú- és sertéshúsok, szárnyasok, vadak, 
mártások legkülönbözőbb elkészítési módja s legkivá
lóbb tésztareceptek, amerikai és különleges italok, 
fagylaltok. Részletesen foglalkozik e szakmű számos 
hasznos tudnivalóval, ismerteti a nemzeti étkeket, ét
rendeket. Mindezt kiegészíti egy különös gonddal 
összeállított magyar-német-francia-angol nyelvű szó
tár és egy gastronomiai jegyzék. A mű ezidőszerint 
egyedülálló, úttörő, szakszerűségénél fogva nélkülöz
hetetlen s mi e munkáról csak a legnagyobb elismerés 
hangjain nyilatkozhatunk. Kapható lesz a lapunk 
kiadóhivatalában és a vendéglős szakiskolában (Ló- 
nyay-utca 6. sz. I. em.)

Amerikai szálloda. Majdnem mindenik számunk
ban megemlékeztünk arról a hatalmas lendületről, 
amely Amerikában a szállodaipar, de főleg az új szál
lodák építése terén tapasztalható. Legújabb híradá
sunk Chicagónak egy nem arányai, de inkább más
oldalú érdekessége révén híressé vált szállodájának 
megnyitásáról szól. Nemrégen nyílt meg Chicagóban 
a „Chateleine Ladies Hotel“ , amely kizárólag hölgy
vendégek számára van berendezve. A szállodának 800 
szobája van, amely a modern berendezés kényelmes
sége mellett nem nélkülözi az amerikai ízű eredeti
séget sem. Arra való tekintettel, hogy a szállodának 
kizárólag hölgyvendégei vannak, minden szoba szek

rényében a vendég külön villanyvasalót és a vasalás
hoz szükséges deszkát talál. Ugyancsak minden szek
rényben miniatűr villany konyhaberendezés szolgálja 
a hölgyvendég kényelmét és szükségleteit. Ez igazán 
amerikai zamattal berendezett szállodában a személy
zet kizárólag női alkalmazottakból áll, az egyetlen éjjeli 
portást leszámítva. Malicia nélkül legyen mondva, 
ilyen hihetetlen óvatosság és körültekintés után nem 
értjük meg, miért alkalmaztak a szállodában mégis 
éjjeli portásnak férfit, avagy talán éppen azért? . . .

Wien és a szállodaadó. A hazai viszonyok mér
legelésénél sokszor emlékeztünk meg bizonyos kese
rűséggel arról a rövidlátó politikáról, amely ha
zánkban az idegenforgalmat lehetetlenné tevő szállo
daadót megteremtette. Tapasztalatból tudjuk, hogy 
régóta nem volt forgalmunkat annyira gátló és tönkre
tevő adózási forma, amellyel mi kísérleteztünk. A 
szomorú eredmény jelentkezett a forgalom megcsap
panásában, majdnem teljes megszűnésében. Hazai 
intézőségünk feljajdulásunkat egyszerűen a telhetet
len vendéglős sirámainak tartotta, meg voltak róla 
győződve, hogy még mindig túlsókat keresünk s a 
jajgatás inkább szokás, mint a fájdalom folyománya. 
Az eredmény nekünk adott szomorú igazságot. Mégis 
más kárán való okulásnak Adekes tanúbizonyságát 
tapasztaljuk Ausztriában. Az osztrák fővárosban egy 
javaslatot terjesztettek elő, amely a nálunk oly szeren
csétlenül funkcionáló bejelentődijat akarja meghono
sítani. A minisztérium a tervezetet elutasította azzal 
a megokolással, hogy a bejelentőlapért fizetendő adó 
az idegenforgalom megbénítója volna, az államnak 
pedig legfőbb érdeke az idegenforgalom emelése, 
amelynek eredménye más téren jelentkező adózó és 
fizetőképesség fokozódásában jelentkezik.

Főzőtanfolyam a személyzet részére. A Kölnben 
működő „Internationaler Verein der Küche“ azt а 
határozatot hozta, hogy ez év szeptember havától kéz-

Thiergärtner és Stöhr r. t.
Budapest, I., Budafoki-ut 9 11

Telefon: József 85— 17

éKözponti fűtések / ffüvdő6évendezések 
"Vízvezeték \ Csatornázás 

CKydvotffevapia 
ftö IdgázBevendez és. 2-0
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dődőleg az éttermi alkalmazottak számára főzőtan
folyamot létesít. A tanfolyamnak az a célja, hogy 
az éttermi alkalmazottak megfelelő gyakorlati isme
retre tegyenek szert a konyhászat terén. A  tanfolyam 
élén egy kiváló konyhafőnök áll, segítő társai Köln 
legkiválóbb szakácsai, akik önkéntes jelentkezésükkel 
a szakmabeli tökéletesedést óhajtják szolgálni. Min
den tanfolyamot háromhónapi időre terveznek.

Idegenforgalom Törökországban. Angora, ázsiai 
Törökország új fővárosa igyekszik hatalmas léptekkel 
haladni az európai kultúra mesgyéjén. Az új-törökök 
modernizmusa nemcsak az életben, de a berendez
kedésben is Európaszerűségre törekszik. Ennek a 
törekvésnek eredményeképen Angorában két, európai 
kényelemmel berendezett új szálloda épült, amelyben 
az idegen megtalálja távol Keleten mindazt a kényel
met, amelyet európai viszonyok között megszokott.

Szállodai furcsaság^ Egyik londoni szálloda uni
formizálásának dühében nem elégedett meg azzal, 
hogy az egész személyzetet a megfelelő egyenruhába 
bujtatta, de még a hajviselet mikéntjére is kiterjedt 
figyelme. A szobaleányoknak megállapított baba
frizurával, fehér fejkötőben volt szabad megjelenniük. 
A pincérek és a férfiszemélyzet középen elválasztott 
sima hajjal szolgálhatott fel. A rendelkezés minden
esetre exotikus, bár minő intézkedés szólhatott az 
olyan pincérre, aki nem választhatta el közepén a 
haját, mert — kopasz; avagy az olyan szeren
csétlen, aki bárminek folytán megkopaszodik, most 
már inem folytathatja mesterségét? . . .

Vigalmi adó Karlsbadban. A világhírű cseh fürdő
város szintén próbát tett a vigalmi adó beállításával, 
aminek eredménye a 4%-os adókulcsban jelentkezett. 
Ez eredmény azonban más utóeredményt váltott ki, 
amennyiben az adó folytán a nagyobb kávéházak és 
zenetermek üzemeiket ideiglenesen beszüntették.

Cseh nyelvű étlapok. Prágában a rendőrség leg
újabb rendelete értelmében kizárólag cseh nyelvű ét

lapokat lehet az ottani vendéglőkben használni. A 
nemzeti sovinizmus mindenesetre szép dolog, de ét
lapra mégsem való, annál kevésbé, mert az étlapok 
franciás nevei bizonyos nemzetközi érintkezésnek 
egyszerű lehetőségeit nyújtották. A rendelkezés 
semmiesetre sem alkalmas arra, hogy az idegenek 
ezreit vonzza a cseh fővárosba.

Szerkesztői üzenetek
Külföldön járt. A magyar vendéglői ipart min

dig jellemezte, hogy úgy a tulajdonosok, mint az al
kalmazottak javarésze külföldet ismerő emberből 
telik ki. Ez a körülmény adja magyarázatát annak, 
hogy a külföldi üzemek is miért alkalmazzák szíve
sen a magyar pincért, mert abban a szaktudás mellett 
a sokoldalú embert is megtalálják. Hogy idehaza ezt 
nem mindig méltányolják, az szomorú igazság’, amely 
után valóban oly tudatos szervezkedésre volna szük
ség, amely elsősorban a verítékező fáradsággal és 
sokszor nélkülözések árán megszerzett ismereteknek 
kellő gyümölcsöztetésére nyújtana alkalmat. Csak ne 
volna az az átkos közönyösség!

Genfi otthon. Kérdezősködésére a legnagyobb 
tartózkodás nélkül felelünk. A genfi otthon megvaló
sítása a legszebb ideák közé tartozik, ami hivatva van 
az alkalmazottak jóérzésű tömegét egy családi együt
tesben összetartani. Nem, képzelünk ennél nemesítőbb 
hatású törekvést, aminek nevelő értéke ma még szinte 
elképzelhetetlen. Hogy az eszme megvalósításához az 
egész vendéglős társadalom megmozdulása volna 
szükséges, azt nem hisszük. A genfi szervezetet olyan
nak tartjuk, amelyik talán lassúbb tempóban, de ön
erejéből is képes ezt a gondolatot megvalósítani, testté 
váltani. 1

Borravaló kérdése. A szerkesztőségi üzenetek 
terjedelmét messze túlszárnyalná, ha e kérdezőskö- 
désre érdemleges választ adnánk. A kérdésnek kime
rítése pro és kontra oly téma, amelynek anyaga folya
matos cikkekhez eleg’endő volna. A borravalónak — 
hitünk szerint — megvan a maga előnye és árnyoldala. 
Hogy melyik nagyobb, az mindig a viszonyoktól és az 
alkalmazott individualitásától függ. Hogy a borra
valónak megalázó jellege van, az szerintünk felfogás 
dolga, végre vehetem úgy, mint munkáért járó díja
zást, amely az egésznek más szint ad. Hogy a köztu
datban megalázó jelleggel bir, ez nem bizonyít mást, 
mint az európai maradi felfogást, amely az amerikai 
értékelésnek színvonalát elérni nem tudta. Különben 
legközelebb Írunk róla.

Erhardt János utóda S z í t t ü S r  Р б Г б П С  ф  Üveg, porcellán, tükör gyári raktára.
Budapest, IV., Mária Valéria-utca 1. szám. ф  Nagy választék szállodai, vendéglői
A la p í t t a t o t t  1 8 6 0 . Q  ( B r i t t ő l - M á l l ó d é v a l  s z e m b e n )  О  T e l e f o n :  8 — 3 7  és kávéházi ü v e g n e m ü e k b e n .

Gschwindt-féle főzelék kon zenre k'.
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