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S z a k i s k o l a .
Az ipartársulat állal fenlartott vendéglős szakiskolá

ban folyó évi junius hó 5-én tartatott meg az évzáró vizs
gálat, melyet a tanulók, az iskola 10 éves fennállásának 
évfordulója alkalmából, saját erejükből, szép és kedves 
ünneppé avattak.

A vizsgálaton az ipartársulat részéről jelen voltak: 
Gundel János elnök, Glück Frigyes iskolafelügyelő bizott
sági elnök, továbbá Stadler Károly, Förster Konrád, Glück 
Erős, Kommer Ferenc, Kamarás Mihály, Müller Antal, 
Maloschik Antal, Macskássv Sándor, Petanovits József, 
Prindl Nándor, Pelczmann Ferenc, Schnell Józsei, Schmidt 
Konrád.

A vizsgálat hivatalos ellenőrzésére dr. Stark Andor 
kir. tanfelügyelő helyettes jelent meg. Az országos ipar
egyesületet Gelléri Mór igazgató képviselte. Azonkívül sok 
előkelő vendég volt jelen.

Glück Frigyes felügyelő bizottsági elnök üdvözlő be
széd keretében felkérte Dr. Stark Andor h. tanfelügyelőt 
a vizsgálat vezetésére.

Mielőtt azonban a tulajdonképeni vizsgálat megkez
dődött volna előlépett Fodor Imre az iskola legjelesebb 
tanulója, s az összes növendékek háláját tolmácsolandó, 
a következő tetszetős beszédet intézte Glück Frigyeshez:

„Ami édes magyar hazánkban a szántó-vető ember 
munkája szent és tisztelt! A szántó-vető ember munkájá
hoz hasonlatos minden kezdő munka. A parlagon heverő 
földet föl kell szántani. A fölszántott földbe a magvető 
áldott keze elveti a magol. A magból kikelt kis nővén” 
gondozni, ápolni kell. Akkor aztán a jóisten segítségév 
eljő az aratás ideje. Parlagon hagyott föld volt a mi szak
oktatásunk ügye ezelőtt! De szorgalmas iparkodó szántó 
vető emberek, igaz féríiai iparunk ügyének, ezt a parlag 
földet megmunkálták A megmunkált földbe a magvető 
áldott keze belevetette a magot. Es a magból liz évvel 
ezelőtt egy kedves kis növény növekedett fe l: a mi drága 
szál iskolánk. Azóta az a megmunkált és bevetett föld, a 
jó Isten áldását : az aratást, a termést tízszer árasztotta 
reánk ismét a szakiskola területéről. Ezt a tizedik esz
tendőt szerény ünneppé kívántuk avatni. A bála szent 
ünneppévé mindazok iránt, akik a szántás-vetés munkáját 
végezték, de főleg az áldott kezű magvető iránt. A tizedik 
év aratásából szerény termésünket magunk erejéből mu
tatjuk be.“

Ennek elmondása után előszolitotta Fuchs Ferencz, 
Seper János, Házas Lajos, Kónyi Béla, Széchényi István,

Sziráki Mátyás, Wojatschek Lajos, Dittmeyer András, Futász 
Béla, Ley Ferencz, Csikváry Antal, Guttenperger Antal, 
Kerecsényi Károly, Zlatoszlavek Ferencz, Pólyák Nándor, 
Balta István, Érdes Lipót és Seper Béla nevű tanulótár
sait, hogy készültségükről bizonyságot tegyenek. Ezek a 
magyar, francia és német nyelvből, földrajzból, történe
lemből, fogalmazásból, ipar- és az italmérési törvényből, 
számtan és vegytanból, felszolgálás és illemtanból egymás 
kölcsönös kérdésére mind jelesen megfeleltek. Ennek a 
bemutatónak befejeztével következett a tanárok által tar
tott tulajdonképeni hivatalos vizsgálat, mely után ismét 
Fodor Imre állott elő, és Glück Frigyeshez fordulva a kö
vetkező verses beszédet mondta e l :

Nagyratörő lélek, hódolva köszöntünk,
Szent, igaz eszméid, itt élnek közöttünk!
Iskolát alkottál, ahol megtalálja 
Becsét, tisztes rangját a vendéglős-pálya;
Hol, aki gyermekként lép ezen pályára, 
üdvös útmutatást nyerjen az útjára,
Szakmájához illő tudományt szerezzen,
Hogy a lét tengerén biztosan evezzen.
S ajkán, ha nem magyar, magyar szó csendüljön, 
Szive e hazáért dobogjon, hevüljön ;
Született magyarral forrjon össze lelke 
S egymást valamennyi testvérként ölelje.
Ezt Te teremtéd meg drága ünnepeltünk,
Neked sziveinkben emléket emeltünk,
Lelkűnkben képedet szeretetünk festi.
Hálánk szerény jele legyen ez a testi,
Hirdesse örökké e két örök emlék:
A Te nagy jóságod, a Te fényes elméd.

A beszéd folyamán lehullott a lepel Glück Frigyes 
’estésü arcképéről, melyei az iskola növendékei les

iettek meg.
Ezután következett a vizsga gyakorlati része : a terités- 

tan. Négy pincéríiu öl perc alatt pompásan terített asztalt 
varázsolt a vendégsereg elé. Ezzel a vizsgálat véget ért. 
Dr. Stark Andor h. tanfelügyelő szép szavakban adott ki
fejezést elismerésének. Különösen kiemelte az iskolának 
két erényét: a gyakorlati éleire való nevelést és a taní
tás szellemében megnyilatkozó igaz hazafias érzést. Ezért 
köszönetéi nyilvánította. Gundel János, a vendéglős ipar
társulat elnöke szólalt fel ezután, hogy köszönetét mond
jon a felügyelő-bizottságnak, a tanári karnak és mind
azoknak, akik az iskola felvirágozását előmozdították. Ez
után következeit a jutalmak kiosztása. A Glück-léle 400
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koronás utazási ösztöndíjat — a szokásos kijelölés és az 
ipartársulat hozzájárulása mellett — Fodor Imre III. a) 
oszt. tanuló, piucértiu Pelczmann Ferencnél nyerte el. A ki
tüntetett tanuló jövő évi március tizenötödike után, amely 
napon a szokásos ünnep keretében kapja meg az össze
get, külföldi tanulmányúira köteles menni s utazása ered
ményéről beszámoló jelentést tartozik Írni. Frangois Lajos 
10Ü koronás adományát Fuchs Ferenc III. a) oszt. tanuló 
nyerte. Gelléri Mór 10 kor. arany adományát Seper János 
III. a) oszt. tanuló kapta. A többi jutalomban, melyet 
könyvekben osztottak ki, a következő tanulók részesüllek, 
ki előmenetelért, ki meg szorgalmáért: I. a) osztályból: 
Házas Lajos, Kónyi Béla, Széchényi István, Sziráki Mátyás, 
Wojatschek Lajos. I. b) osztályból,: Alberti József, Andorf 
József, Ditmeyer András, Futása Béla, Ley Ferenc. II. a) 
osztályból: Csikváry Antal, Guttenperger Antal, Kerecsényi 
Károly, Saabé Károly. II. b) osztályból: Frank János, Stóhl 
Viktor, Zlatosalavek Ferenc III. a) osztályból: Pólyák Nándor. 
III. b) osztályból: Bulla István, Érdes Lipót, Seper Béla.

A jutalmak kiosztása után Glück Frigyes, a tanuló 
ifjúsághoz intézett lelkesítő beszéddel fejezte be a szépen 
sikerült ünnepélyt, hálás szavakkal emlékezvén a kormány 
és székesfőváros hathatos támogatásáról, a tanári kar lel
kes és ügybuzgó működéséről, továbbá Gundel János ipar
társulati elnökről, kinek az iskola a legtöbbet köszön
heti. Ezen aposztrofálás következtében Gundel János el
nök újból szót emelvén, elhárítani igyekezett magáról 
minden érdemet, odanyujtva minden babért Glück Frigyes
nek, aki nélkül a szakiskola nem jött volna létre.

Ezzel az ünnepély véget ért.
A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsíná- 

rosok Ipartársulata államilag segített szakirányú tanonc
iskolájának évi jelentése az 1901—1905. iskolai évről.

Tíz esztendő. Szakiskolánk a most lezárult iskolai év
vel betöltötte fönnállásának tizedik esztendejét. 
Szakiskolánk vezetősége, méltóan nemes hivatásához, ko
moly feladatához, nem hirdette ki síppal dobbal, hogy mi 
most jubilálunk.

Szerény, de igazi, csöndes, de benső ünnepünket isko
lánk falain belül tartottuk meg csupán s kiválóan jellemzi 
ez a körülmény azokat a nemes buzgóságu komoly férfiakat, 
akik szakiskolánkat megalapítva, azóta szakadatlan és csiig- 
gedetlen kitartással mellette állottak, gyámolították, fej
lesztették. Ezeknek a nemes férfiaknak tisztes névsorát itt 
e helyen fölösleges most újból ide jegyeznünk, mert akik 
a vendéglősipar történetének általuk megteremtett arany
korát ismerik, azok előtt ez a névsor ismert és tisztelt. 
Aki szakiskolánk dolgait évről-évre figyelemmel kisérte, 
az jól tudja, hogy kik azok az érdemes férfiak, akiknek 
nevéhez szakiskolánk megteremtésének és további műkö
désének sikere fűződik. Ez érdemes férfiak névsorából 
még azt az egy nevet sem említjük fel külön, amely 
névnek a viselője szakiskolánk alapításának eszméjét mint 
édes éhrenálmodást évtizedeken át hordozta melengette 
szivének nemes kincsei között. De felesleges is, hogy 
mi itt az Ő nevét külön emlegessük hiszen szakiskolánk 
neve az ő nevével kapcsolatban ment át a köztudatba, 
az ő általánosan tisztelt nagyrabecsült nevének égisze alatt 
járta be szakiskolánk hire-neve szerte az országot, sőt a 
külföldet is

Jubileumi ünnepünk kedves örömébe nemes hangu
latába a visszaemlékezés festi a legszebb színeket.

Mily édes a visszaemlékezés a kezdett nehézségeivel 
járó küzdelmekre, a küzdelmek erős akarattal való meg- 
birására! Mily édes érzés a siker magaslatáról visszate
kinteni a megfutott útra, melyen az akadályok egész so
rozata gátolta a haladást! Mindezen túl vagyunk. A küz
delmes múlt a hátunk mögött — s előttünk a biztató 
jövő ragyogó képe. S hogy ebben a ragyogó jövendőben

bizhatunk, arra nézve legnagyobb biztosítékunk ismét 
azoknak az érdemes férfiaknak a nemes buzgalma, akik 
szakiskolánkat megteremtették és a múltban ápolták, tá
mogatták. Ezek mellettünk állanak ma is, ők vezetnek át 
a következő decenniumba. mely szakoktatásunk fénykora 
leszen. A lángbuzgalmu vezér immár az ország egész te
rületere terjeszti ki áldott lelkének alkotó erejét. Az uj 
decennium hajnalhasadásan a kelő nap a reménységnek 
ilyen csillogó sugarait árasztja lelkűnkbe.

A múltra való édes visszaemlékezés, a jövőbe való 
bizakodó bepillantás után szerényen reá mutatunk arra a 
kulturális eredményre, melyet szakiskolánk, mint a nem
zeti kultúra egyik nagyfonlosságu intézménye liz évi feu- 
állása után fölmutat.

Elmondhatjuk, hogy az iparostanulók oktatásának 
szakirányban való megoldását, az egyedül helyes módot 
ami szakiskolánk vezette be hazánkba. A mi iparunk ve- 
zérférfiai mondották ki és valósították meg elsőkul a ta- 
noncok szakoktatását. Ez a példa azóta általánosságban 
is kitünően hatott, de főleg a vendéglősipar iparpolitikai 
helyzetére s a vendéglősök társadalmi állasára nézve ered
ményezett üdvös sikereket.

Jól tudjuk, hogy ez a siker még mindig nem jelenti 
azt, hogy immár hivatalosan is elismert, képesítéshez kötött 
iparágak sorába számítanák a vendéglősipart.

Az azonban tagadhatatlan, ezt magának a nagy tár
sadalomnak elismerése bizonyítja, hogy a közvélemény a 
vendéglősipart immár teljesen és föltétlenül elismeri jo
gosult iparágnak.

S ezt szakiskolánk hatása eredményezte.
T íz esztendő alatt szám szerint 2898 tanonc végezte 

szakiskolánkat. A figyelő szem évről évre tapasztalta, hogy 
az évenként kibocsátott tagok mint érvényesültek iparunk
ban; mint emelték annak becsületét, tisztességét a közön
ség szemében. Ma már egy hatalmas seregge növekedett 
főleg a székes fővárosban, de az egész ország területén 
is szakiskolánk neveltjeinek tömege, amely tömegnek 
egyesei iparágunk terén a modern felfogásnak apostolaivá 
válnak. Azoknak is nagy a száma, akik külföldi tanul- 
mány-utra mentek ki szakiskolánk elvégzése után részint 
mint az István-dij tanulmányi alapítvány nyertesei, részint 
pedig mint önként vállalkozók. Ezek az ifjak külföldön 
a magyar vendéglősiparnak becsülést tisztességet szerez
nek, hazatérve pedig, itthon, világlátott, tapasztalt, modern 
magyar vendéglősökké válnak.

S hogy a nagy közönség becsülése és elismerése mily 
mértékben emelkedett a szakiskola fönállása ideje alatt 
a vendéglősipar iránt, annak legfényesebb bizonyítéka az 
a körülmény, hogy szakiskolánkba most már igen jó anya
got kapunk, mig eleintén az analfabéták száma is jelen
tékeny volt. Dicsekedve említjük föl, hogy ma már 4 pol- 
pári, vagy középiskolai osztályt végzett tanulók száma is 
elég szép, mig ellenben olyan, aki legalább az 5—6 elemi 
osztályt el ne végezte volna, alig akad Ez a körülmény 
legfényesebb bizonyíték a nagy közönség, a társadalom 
meghódítása mellett, mert immár a szülők elismerésében 
nyilatkozik meg a nagy társadalom becsülése a vendéglős
ipar iránt. Biztos és tisztességes kenyérkereseti pályának 
tekintik immár a szülők a vendéglősipari pályát és gyer
mekeiket szívesen adják erre a pályára, költséges iskoláz, 
tatás után is, 3—4 esztendei tanonckodásra.

A nagy társadalomnak ez a kivívott elismerése nagy 
erkölcsi súlyánál fogva föltétlenül azt eredményezi, hogy 
a hivatalos felfogás zárkózottsága, merevsége elvégre is 
kénytelen lesz megtörni a való életkényszeritő ereje, az 
élet valóságában megnyilatkozó erkölcsi kényszernek — 
a legerősebb törvénynek — hatalma előtt.

Szakiskolánk megalkotói — köztük főképpen az eszme 
Messiása — éppen ezt akarták ez iskola megteremtésével 
elérni. Es ez nekik, ime fényesen sikerült.
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De sikerült nekik még más is. Sikerült az is, hogy 
ma már a székesfőváros vendéglőiből a német nyelv, a 
német felfogással és szokásokkal egyetemben kiveszett. 
— a magyar nyelv pedig, a magyar szellemnek teljes 
diadalára, ugyanott múlhatatlanul — örökre téri hódított

A magyarok istenének áldása kisérte munkánkat ed
dig is, — ez az áldás kisérje munkánkat a jövőben is! Száva 
János, a felügyelő-bizottság jegyzője.

A budapesti vendéglősök szakiskolájának története.
A vendéglős ipar a legújabb időkig azon ipari fog

lalkozások egyikét képezte, amelyre csak a sors mostoha 
gvermekei, olyanok vállalkoztak, akik más pályákon nem 
voltak képesek biztos megélhetést találni.

Igen ritkán történt meg, hogy valaki hazánkban ifjú 
korától fogva e pályának szentelte volna erejét és képes
ségeit. Ami más iparágaknál csaknem általánosan divó 
szokás, hogy apáról fiúra száll az üzlet, ipartelep, vagy 
vállalat, az a vendéglősipar terén csak elvétve fordul elő.

Hazánk sem nem becsülte ez iparágat, sem sok haj 
lamot nem mutatott iránta.

Tekintélyesebb vendéglőseink túlnyomó nagy része 
külföldiekből toborzódott össze, hol a vendéglősipar már 
rég a társadalmilag befogadott iparok közé tartozott.

Néhány évtizede csak, hogy a vendéglős nevéhez 
fűződött előítélet oszladozni kezdett és gyökeret vert a 
meggyőződés, hogy ez az iparág is a legtisztességesebb 
foglalkozások közé tartozik hazánkban, épp úgy, mint 
a külföldön látható.

A vendég.'ősipar történetében az 1885. év figyelemre
méltó fordulatot hozott létre.

Kimondatván törvényileg, hogy ez is „ipar", lassan- 
lassan megbarátkoztunk azz d a gondolattal, hogy a ven
déglős nem az a csapiáros, csárdatulajdonos, vagy „kimérő" 
többé, kit csak a csapszék füstös falai között ismerünk, 
azokon kívül azonban tekintetre sem méltathatjuk.

Hogy a társadalmi életben a vendéglős csak az újabb 
időben kezd szerepet játszani, annak, — ha őszinték aka
runk lenni — oka volt kétségkívül azon sok tekintetben 
kifogásolható szellemi és erkölcsi fogyatkozás, mely a 
vendéglősipart folytatók körében mutatkozott.

Végre azonban belátták a vendéglősipar munkásai 
is, hogy azon helyzet, amelyet a társadalomban elfoglal
nak. tovább nem tűrhető. Megértették a kor intő szózatát 
és versenyre buzdultak. Szellemi és erkölcsi tekintetben 
egyaránt törekedni kezdettek arra, hogy necsak a pin
cében és étteremben érvényesüljenek, hanem abban a 
társadalomban is, amelynek terheit viselték, anélkül, hogy 
előnyeit élvezhették volna.

Ezen óhaj megvalósulását elérni, ezen törekvés si
kereit kivívni nem tartozott a könnyű feladatok közé.

Ehhez komoly akarat, kitartó buzgalom, erkölcsi és 
anyagi áldozat kíván,atott.

Nem is örvendhetne talán ez az iparág mai hecsü- 
lésének és mindinkább növekvő méltánylásának, ha szé
kesfővárosunkban nem találkoznak lelkes, képzett, füg
getlen férfiak, akik nem riadva vissza semmi nehézségtől, 
kitartóan küzdöttek minden akadály ellen, hogy pályá
juknak tekintélyét, becsületét és tiszteletét megszerezzék.

Akik ez iparág újabb küzdelmeit, a vendéglősök ke
belében megindult mozgalmakat figyelmőkre érdemesítet
ték, tudják, hogv a mai vívmányok, sikerek és eredmé 
nyék oroszlánrésze ezen férfiak érdeme. Ezek egész éle
tüket azon kedvenc eszme megvalósításának szentelték, 
hogy a magyar vendéglős szakképzett iparos, művelt pol
gár és a társadalom számottévő tagja lehessen.

Nézeteiket legelőször 1885-ben hangoztatták a ven
déglősök ez évben tartott első kongresszusok alkalmával. 
Szavaik nem is hangzottak el eredmény nélkül. A székes- 
fővárosban már régebben megalakult „Szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulata" mind behatób

ban foglalkozott ezen eszmékkel, reformjavaslatokkal és 
testet adott végre azon nevezetes indítványnak, hogy a 
székesfővárosban a vendéglősipar ifjabb nemzedéke ré
szére szakiskola szerveztessék.

Az előmunkálatok befejezése után a nagyméltóságu 
vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztérium 1895. 
évi május hó l en — tehát teljes 10 évig tartó lankadat
lan és kitartó munka után — 11666. sz. a. jóváhagyván 
az iskola szervezeti szabályzatát, lehetővé tette, hogy már 
1895 évi szeptember hó 16-án megkezdje működését.

A szakirányú tanonciskola ekként 1895. szeptember 
16 án meg is kezdte nyilvános működését 157 tanulóval 
az V. kér. Szemere-utcai községi elemi iskolaépület I. 
emeleti helyiségeiben, melyeket a székesfőváros tanácsa 
engedett át — díjtalanul — az iskola részére.

A felügyelő-bizottság elnökévé a székesfőváros tanácsa 
az eszme inegpenditőjéi s megvalósításának legbuzgóbb 
harcosát: Glück Frigyest nevezte ki.

Rendeltetésének hivatalosan az iskola 1895. évi októ
ber hó 22-én adatott át.

Az ez alkalommal rendezett iskolai ünnepségen úgy 
a magas kormány, valamint a székesfőváros, a tanfelü
gyelet és az ipartársulat képviselve voltak.

A nagyin, vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumot Halász Ferenc oszt. tanácsos (most min. tanácsos), 
a székesfővárost Gerlóczy Károly kir. tan , alpolgármester, 
dr. Sacher István tanácsjegyző (most dr. Bárczy István 
tanügyi tanácsnok); a tanfelügyeletet Mártonfy Márton 
min. oszt. tan., iparokt. kir. főigazgató és Schwetz Vilmos 
szfv. kir s. tanfelügyelő (most esztergommegyei kir. tan- 
felügyelőt képviselte.

A budapesti vendéglősök szakirányú tanonciskolája 
tulajdonképpen az 1884. VII. t.-c. (ipartörvény) és 1893. 
évi 33,564. sz. kultuszministeri rendeletben gyökeredző 
társulati jelleggel biró felállítani kötelezett inasiskola jel
legével bir; mely az iparág speciális viszonyainál fogva, 
az 1885 évi ipartörvényben gyökeredző «iparostanonc isko
lák* tantervétől eltérőleg a magyar irás, olvasás és fogal
mazáson kívül még a német és francia nyelvekre, az ipari 
számvetésre, szállodai könyvitelre, a konyha-vegytanra, a 
felszolgálásra és illemtudásra oktat.

A tanulók hetenkint 6 órai oktatást nyernek két cso
portban, miáltal a főnökök nem kénytelenek tanulóikat 
egyszerre nélkülözni az üzletből

Az egyik csoport hétfőn, szerdán és pénteken, — a 
másik csoport pedig kedden, csütörtökön és szombaton 
jön az iskolába, mindenkor d. u. 41/, órától 6VS óráig, 
mely időben legkevesebben látogatják a vendéglőket.

Az iskolafentartó: a «Budapesti Szállodások, Ven
déglősök és Korcsmárosok Ipartársulata*. Az iskolafen- 
tartót nemes céljainak megvalósításában a magas kormány 
és a székesfőváros évi szubvencióval támogatják.

Az iskola belügyeit a felügyelő-bizottság intézi.
A tanári testület tagjai a lefolyt 16 év alatt a követ

kezők voltak :
Walter Károly igazgató 1895—
Garai Ede 1895. szept. 1895. okt.
Havas István 1897—
Kereszti/ István 1897—1898.
László Albert 1898—
Medveezky Lajos 1964—
Mittrovátz Adolf 1898—
Samu István 1899 — 1963.
Dr. Szabó Viktor 1964—
Száva János 1895—
Tausz Ferenc 1895. okt.—1966.
Török István 1895—
Vaszkó György 1895 és Zahoray Károly 1897—1898.
Az intézet szellemi vezetőjének: a tantestületnek 

minden igyekezete oda irányul, hogy az iskola necsak 
oktató, hanem nevelő intézet is legyen.
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Evégből minden alkalmat felhasznál az ifjúság erköl
csi nevelésének irányítására.

A vendéglősipar jeleseit, élő alakjait mint ideált, éle
tük folyását mint tanulságos és követendő példát állította 
az ifjúság elé, melynek ilyképpen az életből vett közvetet- 
lenséggel, a példa — és pedig az élő példa erejével hatotta 
meg lelkűidét a helyesen kiválasztott alkalom, mely a 
midőn egyrészt tanulságot nyújtott neki, ugyanakkor más
részt szeretettel, lelkesedéssel töltötte be lelkületűt pályája 
kiváló alakjai iránt, a kikben egyúttal hivatását is meg
tanulta becsülni és szeretni.

Ilyen ünnepek voltak a Stadler Károly, Glück Fri
gyes, Gundel János és Kammer Ernő tiszteletére tartott 
iskolai ünnepek.

Stadler Károly 25 éves vasutvendéglősi, Gundel János 
25 éves elnöki, Kammer Ernő 25 éves tiszteleti elnöki 
jubileumával szolgált rá a megtiszteltetésre; Glück Fri
gyest, mint az iskola gondozó-bizottságának — a felügyelő
bizottságnak — elnökét és az iskola megteremtőjét érte 
ez a megtiszteltetés.

Az ily ünnepségeken a növendékek Száva János szak
iskolai tanár alkalmi költeményeit szavalták hatásos len
dülettel s az alkalomhoz illő öltözetekben.

1898. évi január hó 5-én Wienben rendezett II. nem
zetközi kiállításon ifjú szakiskolánkat már a pálmáért 
versenyzők sorában találjuk, hogy a külföldi nemzetek 
előtt is tanúbizonyságot tegyen a magyar iparos szellemi 
haladásáról.

S bár kezdetben korainak tartottuk versenyre kelni 
a külföld hasonló intézeteivel, az eredmény fényes elég
tételt szerzett iskolánk vezető férfiainak, dicsőséget a 
magyar névnek és ^aranyérmet* iskolánknak.

A fényes siker uj erőt adott a munkára s most már 
arra törekedtünk, hogy a szakiskola áldásos működéséről 
a kételkedőket meggyőzzük.

Részt vettünk az 1903. év augusztus havában Buda
pesten rendezett orsz. tanonc és segédmunka kiállításon, 
melyen az a nem remélt szerencse érte szakiskolánkat, 
hogy augusztus 27-én délelőtt Őfelsége a mi csoportunkat 
különös figyelmére méltatta. Glück Frigyes, mint a ren
dező-bizottság elnöke fogadta Őfelségét a gaszírozófus- 
szobában, ahol nagy érdeklődéssel szemlélte meg a ki
állított disz-serlegeket és egyéb dísztárgyakat és ritkasá
gokat. Majd Walter Károly a szakiskola igazgatója vette 
át a kalauzolás szerepét s bemutatta a királynak szakis
kolánk összes kiállítóit tárgyait. Azután a díszterembe 
ment át a király, hol Mutter Antal díszes teritékü asztalát 
tekintette meg s meglepetéssel szólott arról az uj irány
ról, amely a terítésben kifejezést nyert. Müller Antal, 
Glück Frigyes dísz-serlegéből, tokajival kínálta meg a 
királyt, aki azt el is fogadta.

Gundel Jánost és Stadler Károlyt, a vendéglősipar e 
két kitűnő vezérét megszólítással tüntetvén ki Őfelsége, 
legmagasabb elismerésének kegyes kifejezésével távozott 
csoportunk kiállításából.

Végül a kiállítók névsorát iktatjuk még ide, minde- 
niknél jelezvén a nyert kitüntetést.

A budapesti tanonc és segédmunka-kiállítás bíráló- 
bizottsága ajánlatára a kereskedelemügyi m kir. minister 
ur azokat a mestereket, akiknek inasaik a kiállításon je
les képzettségük és kiválóan alkalmas munkáik által tűn
tek, ki az inasképzés terén szerzett érdemeikért buzdítás és 
példaadás okáért elismerő oklevél jutalmazta. Ilyen elis
merő oklevelet nyertek :

Burger Károly, igazgató,
Drechsler Béla, vendéglős,
Förster Konrád, vendéglős,
Glück Frigyes, szállodás,
Gundel János, vendéglős,
Kovács E. M. vendéglős,
Mutter Antal, vendéglős,

Pelzmann Ferenc, vendéglős,
Schmidt Károly igazgató és
Walter Károly, a szakiskola igazgatója.
Az orsz. iparegyesület diszérmét nyerték:
Alex Manó, szakácssegéd, Ízletes készítményeiért. 

Löhnert Mátyás, szakács-segéd, ugyanazért.
Amwj/oJfcmáíii/í nyertek pénzbeli jutalommal:
Cinhóber Ferenc szakács-tanonc, kiválóan szép Ízle

tes és finom készítményeiért (40 k).
Dankovszky Ede, szakács-segéd, ugyanazért (40 k).
Jansen Keresztély, szakács-segéd ugyanazért (40 k).
Réthy Béla, szakács-segéd, ugyanazért (40 k).

Jenő, szakács segéd, ugyanazért (40 k).
Aranyokmányt nyert :
Jauernik Győző, szakács-tanonc, Ízletes készítményéért.
Ezüstokmányt nyertek pénzbeli jutalommal:
Nagy Ferenc, szakács-tanonc, Ízletes készítményeiért. 

(20 k)
Tenyér Jakab, szakács-tanonc ugyanazért.
Ezüstokmányt nyertek:
Brautigam Károly, szakács-tanonc, tiszta jó munkáért
Ktöcker Rezső, szakács tanouc ugyanazért.
Bronzokmányt nyertek:
Berger Jószef, pincér-tanonc, törekvő munkájáért,
Csik József pincér-tanonc, ugyanazért,
Döltl József pincér-tanonc, ugyanazért,
Farnadi László, pincér-tanonc, ugyanazért,
Fuchs Ferenc, pincér tanonc, ugyanazért,
Gelbmann Dezső, pincér-tanonc, ugyanazért,
Grosz Miksa, pincér-tanonc, ugyanazért,
Horváth János, pincér-tanonc, ugyanazért,
Jauernik Lipót, pincér-tanonc, ugyanazért,
Kucsera Rezső, pincér-tanonc, ugyanazért,
Neumann László, pincér-tanonc, ugyanazért,
Schlesinger Károly, pincér-tanonc, ugyanazért,
Skribek Artúr, pincér-tanonc, ugyanazért
Tonigold Simon, portás-fiu, ugyanazért,
Vmce Sándor, pincér-tanonc, ugyanazért,
Vleikov Dusán, pincér-tanonc, ugyanazért.
Közreműködői oklevelet nyertek:
Mitrovátz Adolf, König Jakab, Török István, Fülöp 

János főpincérek. Ecker János, Alet Coche Dávid, Gyurkovics 
Ferenc, Andics Dávid, Cavargnac M„ Márk Károly, Hubetzky 
Dániel, Kávássy Károly főszakácsmesterek.

Maga a szakiskola pedig elismerő oklevelet nyert.
Törekszünk mind szorosabbá tenni a kapcsot, mely 

a főnököket az iskolával összeköti. Iskolai ünnepeinket 
még inkább nyilvánosabbakká tettük. Március tizenötödi
két mindig nagy, meghívott érdeklődő közönség jelenlété
ben tartottuk meg.

A szakszerűség fejlesztése végett szakiskolánk ré
szére az ipartársulat külön szakkönyveket szerkesztett.

Felügyelő-bizottságnak nagyérdemű elnöke 10,000 
koronás utazási ösztöndij-alapitványt tett le a székes-fő
város tanácsánál oly célból, hogy az alap évi kamatait a 
szakiskola egy jeles tanulója kapja, aki ez összeggel a 
külföldre utazzék ismereteinek gyarapítása végeit. Ez 
ösztöndíjat eddig a következő tanulók kapták

Bammer József,
Szabó Imre,
Löhnert Mátyás,
Tömör Ferenc,
Pencz Ferenc.
Dankovszky Ede,
Dobos Ferenc és
Krammer Lajos, akik mindannyian az alapitó inten

ciójának megfelelően kiutaztak a külföldre, hogy ismere
tekben és tapasztalatokban meggazdagodva térjenek vissza 
és értékesítsék azokat iparunk felvirágoztatására.

(Folytatása következik.)



6 szám. A budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmórosok Ipartársulatának Értesítője 5

TÖRLEY JÓ ZS.ésT s.a

________
(Budapest.) •tolt

K O
Első Magyar Részvény serfőződe

B U D A P E S T — K Ő B Á N Y Á N
= = = = = = = = = = = =  F en n á ll 1 8 5 4  ó t a . ----

K O

K B

Az 1900. évi párisi v illágkiallitáson collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te tést nyert,
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felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
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LOWENSTEIN M. (Mihály)
czégtulajdouos :

H O R V Á T H  F . N Á N D O R
cs. ás kir. udvari szállító, József fhg. Ö cs. ás kir. fensége 
ás Fülöp Szász Coburg Gothai herczeg u kir. fenságe 

udvari szállítója.

Főüzlet: Fióküzlet :
IV., Vámház-körut 4. IV., Kishid-ntcza 7.

ajánlja nagy raktárát
mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi
nőségben; bel- és külföldi sajtokban, hús, 
hal, főzelék- és gyümölcs-conservekben, 
csokoládé, franczia és magyar cognacban és 
pezsgőben, angol és franczia különlegessé
geket finom konyhák részére; főző bo rt: 

Madeira, Marsalla, Sherryt 

Kizárólagos főraktár az

„Anglo Continenthal Thee Assoeiation“-nak 
legjobb fekete teákban, valódi Jamaíka ram.
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MATTOB^

l.jthriát* ófréVM

SMMVÜJ-1KJÍT
legjobb asztali- és üdítő itat, 

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajokuál, gyomor- és holyagbe-

rutnál.

Mattom Henrik, laiitbaá ú

CHÁMPAGHER

LOUIS FRANCOIS & Co.
P R O M O N T O R .
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Kitüntetések:
Páris 1889. ezOst-érem. 
Nizza 1890. arany érem.

Lissabon 1890. Hors Concours és
NAGY DIPLOM

Tem esvár, nagy arany-érem.

11

Anszeichnungen:
Paris 1889 SILB. MEDAILLE

Nizza Í890. GOLÜ. MEDAILLE 
Lissabon 1890. Hors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Tomesvár grosse gold. medaille
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R U D A és b l o c h m a n n
B U D A P E S T , A k a d é m i a - u t c z a  16
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