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BEVEZETÉS.

A jó feleség, fele segítsége az iparos gazdának, a termelés és 
értékesbités főbb munkáiban, melyekről az „Iparos-gazdáik könyve“  
szól.

Ezen foglalkozásokon kívül 3 oly munka-köre van a nőnek, 
illetőleg mint családanyának, mely egyenként nagy jelentőségű, 
részint közgazdasági részint erkölcsi szempontokból.

a) Nagy jelentőségűek közgazdasági szempontból mindazon 
dolgok melyek az élelmi szerek s élvezeti czikkek előkészítésére, 
feldolgozására, vagy szétosztására vonatkoznak u. m. a „sütés- 
főzés“ a „ gazdasszonykodás“ minden műtételei; mert széles e 
hazában m. e. 5 millió családnál m. e. 16 millió egyén táplálásá
ról, élelmezéséről van itt szó ; s ha egy-egy fej fogyasztását 
naponta 40— 50 krra teszszük: a napi kiadás országszerte 8 mil
lió frtrá; s lia a megtakarítható értéket csak 5— 10 százalékra 
teszszük is : az éven át megtakarítható összeg közel 300 millió frtra 
fog menni.

b) Szintén nagy jelentőségű, közgazdasági szempontból 
mindazon dolog, mely a ruházkodásra, a szobai bútorok díszíté
sére, az ágyruhák, asztalruhák készítésére s fentartására u. m. a 
szövés-fonásra, a fonalaknak s czérnanemüeknek öltönyökké, 
butorborítékká, asztal- s ágy-terítőkké feldolgozására; a ruhák 
szabására, varrására, azok mosására, javítására stb. vonatkozik, 
mert itt is több milliónyi háztartásról; 16 milliónyi egyén ruhá- 
zásáról s ruhái tisztántartásáról van szó, és sok milliónyi értéket 
termelhet, ha okszerűen foglalkozik a közel négy milliónyi 
(19 éven felül levő) női kéz; és még több milliónyi értéket meg
óvhat az elfogyasztástól. Eszközölheti azt, hogy nemzetközi

Kubinyi: Iparos-gazdassz. könyve.
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kereskedelmünkben a felesleg s értéktelen czikkckért adott pénz 
ne menjen 100— 150 millió írtra. Eszközölheti azt, hogy a hazai 
iparos az ő kevesbbé tetszetős, de tartósabb készítményeivel a 
tetszetősebb de kevesbbé tartós gyári-czikkek áramlata közepette 
is, becsülettel-fentarthassa magát. Eszközölheti, hogy a külföldről 
vásárlóit sok millió értékű női kézmunkák helyét, saját készítmé
nyeink pótolják.

c) Legfontosabb női munka-kör, erkölcsi szempontokból a 
gyermeknövelés; t. i. azok testi s lelki szükségleteinek kielégí
tése; mert az anya rakja le gyermekei keblében és agyában a 
szellemi- s kedély-világ alapjait; ő Írja be a gyermek agyának s 
szivének tiszta hártyáját azon alapismeretekkel és érzelmekkel, 
illetőleg vágyakkal és eszmékkel, melyek a gyermek erkölcsi életé
nek, szellemének és jellemének tovább-fejlődéséhez kiinduló pon
tul szolgál.

Ezen munka-körök egyaránt előfordulván kis és nagy ház
tartásnál, vagy bármely családnál, az a) és b) alatt említettek, oly 
nemzetgazdasági jelentőséggel bírnak, mint akár a termelés 
m aga; mert hiszen hiában termelnénk bármennyi értéket, ha 
ebből eladási czélokra megtakarítani nem bírnánk semmit; és 
hiában adnánk el bármily nagy mennyiségű gazdasági terményt; 
ha ennek árát mind az utolsó fillérig oda adnánk ruhanemüekért, 
bútorért,. díszítményért stb. Iparos gazdaszonyaink belátásától s 
ügyességétől függ, hogy a fogyasztást országszerte úgy vezessék, 
mikép a testi erő s egészség fentartásához szükséges táplálékot 
családjuk egy tagjától s cselédeiktől se vonják meg; de ne adják 
oda a legdrágább élelmi szereket a mikor a legolcsóbbakkal még 
czélszerúbben kielégíthetik igényeinket.

Iparos gazdasszonyáink belátásától s ügyességétől függ, hogy 
a drágább s finomabb anyagokat csak fűszerek vagy «csúsztató® 
gyanánt használva, ne az legyen czéljok, hogy minél több értékes 
anyagot csempészszenek az emésztő-szervekbe (melyek a folyton 
tulterheltetés miatt könnyen megromlanak) hanem, hogy minél 
kevesebb pénzértékü anyagokkal elégítsék ki a szerkezet igényeit

Iparos gazdasszonyáink ügyességétől s belátásától függ 
továbbá a ruházkodás és bútorzat igényeinek czélszerü kielégítése.
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Övék a ruházkodás gondjainak legjelentékenyebb része, elsőrend
ben önmagukat másodrendben gyermekeiket illetőleg. Ők szerzik 
be, de egyrészt ők maguk készíthetik vagy készíttethetik gyerme
keik s cselédeik segélyével a ruházkodás czikkeit: az asztal és 
ágyruhákat, a bútorok, ablakok, tükrök stb. díszítményeit. Készít
hetik esetleg a szőnyegeket, a szöveteket, vagy értékesíthetik eze
ket hímzés, kivarrás utján. Szóval ők vezethetik a fogyasztást 
országszerte úgy, hogy az kedvezőbbé váljék a hazai iparra s 
pénzügyi viszonyainkra, mint minő jelenleg.

Mi az erkölcsi c) alatti munkakört illeti, erre elmondhatjuk: 
csak egy anya tudja igazán, mit s mennyit lehet és kell tennie 
gyermekeiért kivált az első 5—6 évben, hogy azok testi s lelki 
tehetségei el ne törpüljenek sőt kellően ápoltatván, biztos alapúi 
szolgálhassanak egy hosszú, tevékeny életnek, mely beillik társa
dalmi viszonyainkba, megfelel a köz haza iránti kötelmeknek.

Bármily nagy tudományú növelők kezeibe kerüljön egy 6— 7 
éves gyermek, nagyon sok javíthatlan hibát vihet magával, ha 
kellő testi lelki anyai gondozásban nem részesült. Kivált a kedély
világ az érzelmek s szenvedélyek világa a z , melyet az anyának 
közvetlen s egész életre kihatólag kell fejlesztenie. Iskoláinkban s 
a világ minden iskoláiban háttérben marad az ész-képzés mellett a 
szivképzés. Értelmes ifjakat növelünk; az Írás olvasás mestersége 
s ezeknek értelmi czélokra felhasználása , kivált mostanában 
Európa szerte gyorsan terjed és népszerüsödik. De nem tart vele 
lépést a s z í v ,  a kedély, a jellem nemesbülése. Annyira nem, hogy 
minél nagyobb az értelmi kiképzettség, annál nagyobb azok 
száma, kik a törvények korlátáit készakarva túllépik; több azon 
kihágások, vétkek és bűnök száma, melyek elkövetéséhez fokozott 
értelmi kiképzettség szükséges; mert az értelem, csakhamar rab
jává lesz, azon vágyaknak és szenvedélyeknek, melyek túlmérvü 
fejlődését, már az anyának észre kellett volna vennie s korlátol
nia kellett volna. A gyermek-növelés tehát társadalmi s illetőleg 
a haza érdekei iránti tekintetekből is nagy fontosságú feladat; 
erkölcsi szempontokból csak oly nagy horderejű, mint köz- vagy 
nemzetgazdasági szempontokból az élelmezés és ruházkodás esz
közlése.

1
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A női munkakör említett 3 nagy jelentőségű szakmájában 
előforduló teendőkről szól, az „ Iparos-gazdasszonyok könyve“  és 
pedig a dolog természete szerint érintve azon átalános közgazda- 
sági s hazafiui vagy honleányi szempontokat; melyeket az iparos- 
gazdasszonyoknak, minden jelentékenyebb teendők alkalmával 
figyelembe kellvenniök, szem előtt kell tartaniok; ha t. i. közgaz
dasági s társadalmi viszonyainkat megzavarni nem akarják.

Iparos gazdasszonyáinknak ugyanis, honleányi kötelessé
gük: öszhangzásba hozni az egyes háztartást, a közádlam h áztartás - 
sál. Honleányi kötelességük: nem tenni olyast, mi kárára lenne a 
hazának, ha mindenik nő, hasonlót tenni igyekeznék. Nem mon
dani azt, hogy : «egy kivétel, nem kivétel,® vagy «egy fecske, nem 
csinál nyarat® stb. Mert elvégre ezeren, meg ezeren mondván ezt, 
közgazdasági s társadalmi viszonyaink megromlanak: az válik 
kivételessé, a minek országszerte napirenden kellene lennie. Kivé
telessé válik az oly háztartás, mely közgazdasági s társadalmi érde
keinknek megfelel.

Legyen elég, még csak azt érintenünk, hogy közgazdasági s 
társadalmi viszonyaink említett érdekei tették szükségessé és sür
getővé az „Iparos gazdasszonyok kónyve“ világba bocsátását.

I, Élelmi-szerek és élvezeti czikkek.

a) A  jó  kenyér.

Ország-világ-szerte köztudomású tény, hogy a tiszta búza
liszt lángjából készített fehér-kenyér, ügy ahogy azt háztartá
sukhoz magyar-gazdaszonyaink vagy p. o. a piaczok számára a 
miskolczi, debreczeni, szegedi stb. iparos-gazdasszonyok készítik, 
kifogástalan jó kenyér, melyről helyesen mondják, hogy: «oda 
illenék akár a király asztalára®.

Itt azonban, az országszerte fogyasztás alá bocsátott czik- 
keknek, nem csupán minőségéről, hanem értékéről is van szó; s 
első kérdésünk a z : helyeselhető volna-e, ha országszerte minden 
háznál, minden áron csakis a tiszta buza-liszt lángjából készített 
fehér kenyér lenne a fogyasztás tárgya? Második pedig azt
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lebet-e más lisztekből, vagy azok segélyével a másod, harmad
rendű búzalisztből, az emberi szerkezet igényeinek mindenben oly 
megfelelő kenyeret készíteni, minő az említett febér kenyér ?

Az első kérdésre megfelel a gyakorlati élet; megfelelnek a 
nemzetközi kereskedelem adatai, melyek szerint Magyarország 
gazdaközönségének jövedelme legjelentékenyebb részét a tiszta- 
búza s illetőleg az első-rendű búza liszt adja. A magyar búza 
azért kapós a külföldön, mert jelentékeny mennyiségű elsőrendű 
lisztet ad. —  Ezen liszt kedvéért vásárolják s viszik külföldre a 
kereskedők búzánkat —  melynek másod, harmadrendű lisztjeit 
olcsón adják el a világvárosokban azon osztálynak, mely a 
fogyasztási czikkek külsejét, a kenyér fehérségét, likacsosságát, 
ruganyosságát, vagy a tészta neműek tetszetős külsejét nem 
tartja oly nélkülözbetlen társadalmi vagy illedelmi kelléknek 
mint a fővárosi vagyonosb osztályok, kik, egyrészt emésztő szer
veik folytonos túlterbeltetése, a kevesebb s korlátolt mozgás, a sza
bad levegő nélkülözése stb. miatt csakis a legfíuomabb őrlemé
nyeket fogyaszthatják baj nélkül.

Nem volna tehát helyeselhető az, ha iparos-gazdaszonyaink, 
országszerte abban vetélkednének, hogy: ki tud fehérebb fino
mabb kenyeret tenni az asztalra s fel sütnék főznék a kivitelre 
alkalmas őrleményeket, holott a másnemű gabonák öszszes értéke 
sem megy annyira, mint mennyi a buzaneműeké. Nem volna 
helyeselhető már csak azért sem, mert kétséget nem szenved hogy 
alsóbb-rendü buza-lisztből és pedig vegyítve némely, még cseké
lyebb értékű gabona- vagy tengeri-liszttel, vagy épen burgonyá
val, vagy mint a francziák teszik, sárgarépával, sütőtökkel stb. a 
szerkezet igényeinek, minden tekintetekből ép oly mérvben meg
felelő táplálékot készíthetünk, mint akár a búzaliszt lángjából.

Az emberi test s munkaerő fentartásához szükségesek a) oly 
tápanyagok, melyek a test melegségének folytonosan 28 -  30 C. fok
nyi magasságban tartásához elégségesek; természetes, hogy minél 
nagyobb a test, vagy minél nagyobb mérvű a hő fok-elnyelő légköri 
hidegség, szél stb. annál több tápanyakra van szükség; b) oly táp
anyagok, melyek az elavult részeket pótolják ki, szintén oly mérv
ben amint azokat a fokozott munka, vagy mozgás felemészti.
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A testmelegség képzéséhez rendesen m. e. 2Va annyi táp
anyag kell, mint az elkopott, vagy avult részek pótlásához; és 
pedig felnőtt munkás embereknél a melegség fentartásához m. e- 
300 gr., az elavult részek visszapótlásához m. e. 130 gr.

A testmelegség kifejtéséhez (m. e. tüzelőszernek) legalkalmasb* 
anyag a keményítő, mely a középszerű búzának m. e. 60— 65 szá
zalékát teszi. A legsilányabb búzában is van 55— 56 ° /o ; a legjobb 
magyar búzában pedig 87— 88% .

A szerkezet elavult részeinek visszapótlásához legszüksége
sebb anyagok a fehérnyefélék, minő a tojás fehére, a husnedv & 
a növényekben található fehéres tojásfehér-szerü anyag. A búzá
ban ezen anyag sikérnek, csiriznek neveztetik s a búzalisztnek 
15— 18 százalékát teszi, melyből a tulajdonképeni tojás-fehérnye 
2— 3 százalék;

E szerint a búzában s illetőleg annak lisztjében a melegség
képzésre alkalmas anyag m. e. 2V2 annyi, mint az elavult részek 
visszapótlására szolgáló; vagyis a testszerkezet két legfőbb igé
nyeinek megfelelő arányban találtatik egyik és másik anyag, úgy* 
hogy ha a fehérnye-féléket melyek mégis kevesebbek mint mennyi 
egy munkás ember fentartásához szükségesek egy kis főzelékkel 
vagy sajttal kiegyenlítjük: minden tekintetben megfelelhet tes
tünk igényeinek a kenyér.

A kérdés csak a z : a) olyan kenyeret akarunk-e sütni, amely 
minden más táplálék nélkül elégséges legyen testünk, il le tő le g  
egy munkás ember szerkezete fentartásához; vagy: b) olyat* 
amely csak «étel-pótlék».

a) Tengereken járó népek főkép oly kenyérféléket szoknak 
sütni, mely a munkás ember szerkezetének minden igényeit kielé
gíti. Ilyenek az u. n. «kétszersültek» melyek közül 130— 150 féle 
van már forgalomban s némelyik csakis ételpótlék, vagy épen 
«luxus-sütemény» theához, kávéhoz, csokoládhoz.

Ha ilyeneket akarunk készíteni, akkor bizony minél keve
sebb búzaliszt-lángra van szükségünk. A teljes táperővel biró két- 
szersültekben kevés a búzaliszt, van árpa s bükköny, lednek, bab* 
borsó, lóbab, van rozs, árpa, tengeri-liszt és még némi «hus- 
liszt» stb. úgy hogy ezek készítése egész önálló tudományos
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iparüzletet képez, melyet a külföldi kétszersültek gyárai, a velők 
kapcsolatban levő iskolákban tanítanak.

Nekünk azonban ily kétszersültekre nem igen van szüksé
günk. Volna, a katonák élelmezése végett, ha t. i. iparos-gazd- 
asszonyaink 10— 15-en egy etérve, csoportonként látnának hozzá 
ezek készítéséhez és mázsa-számra küldenék a hadsereg élelmezé
sére, mint teszik a külföldi gyárosok. De oly nehezen terjednek 
nálunk a leghasznosabb gyakorlati ismeretek s oly kevés a társu
lásra kész egyén, hogy bennünket a külföldi gyárosok és háziipa
rosok az élelmiszerek előkészítésében is mint más iparágakban 
rendesen megelőznek. Különben is a «kétszersült» kenyérfélék 
készítése közben sok a baj, mert egyszersmind azon kell igyekezni, 
hogy a kétszersült, hónapokig romlatlanúl eltartható legyen. Ezt 
pedig csak ügy érjük el, ha a már egyszer jól sikerült kenyeret 
megszáraztjuk, vagy pörköljük s előbb megreszeljük, aztán finom 
lisztszerü anyaggá dolgozzuk. Szükséges műtétel ez avégett, hogy 
azon erjgombákat melyek a kenyér megsavanyodását, megpené- 
szedését eszközölnék, kiirtsuk —  mint kiirtják a borból 50— 60° 
C.-ig hevítés által azok, kik nem akarják hogy a bor újra meg 
újra forrásba jöjjön. Azen gyönge forrást vagy zavarodást értjük, 
mely az erjgombák elszaporodása által jön létre s addig tart míg 
ezek az ő rövid pályafutásukat (születés, fejlődés, hanyatlás és 
feloszlás) be nem végzik.

b) Olyan kenyér sütéséről van tehát itt szó, mely csak «étel
pótlék » mely azonban, anyagára s zamatjára nézve megfeleljen 
annak, amit a vegytanárok „jó kenyér“ -nek neveznek. Ezek 
szerint:

«Jó-kenyér» azon (bármely gabonából, vagy gabona-vegyi- 
tékből, bármily pótlékokkal készült s okszerűen feldolgozott és jól 
kisütött tészta) mely a szeszes-erjedés folytán keletkezett tej- és 
eczet-savany által sajátnemű zamatos ízt nyer; és pedig: a szén- 
savany-gáz kifejlődése által lyukacsossá lesz; a nagy (100° C.) 
hőfok által pedig egyrészt a felesleges víztől s nedvességtől meg- 
szabadíttatott; másrészt benne, a sikér (csiriz) és növényfehérnye, 
& föttojás fehéréhez hasonló mérvben megkeményedett (kocsonyá
sodott) de egyszersmind szívós, ruganyos lett, s a vele elegyített
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és megpirított keményítő-részekkel együtt, a piríttatás különböző 
mérve szerint is, különböző ízt és tápértékét nyert.

Az olasz nép azt tartja, hogy jó a kenyér, ha kovász vagy 
élesztő nélkül készült is ; holott akkor a vegytanárok által követelt 
szeszes erjedésen nem megy át a tészta; nem nyer saját zamatot ; 
és nem is lesz lyukacsos. Nálunk az ily kenyeret nem tartják jónak, 
habár «a gyomrot jobban megfekszi*) a legszegényebb emberek 
sem. Nálunk tehát vagy pár, vagy élesztő által erjedésbe hozatik 
a kenyér-tészta s méltán kérdésbe tehetjük: melyik jobb ? mert az 
előbbeni nem édes, sőt némileg savanyos, az utóbbi pedig édeses 
s kivált a fővárosi fogyasztó-közönség előtt kedvesebb.

aa) Már hogy a kovászos kenyér, ha különben jól volt elő
készítve «jó-kenyér» t. i. a szerkezet igényeinek megfelel, onnan 
világos, hogy a természetes megsavanyodás utján keletkezett erje
dés, oly savi, oly borszeszes erjedés mely a gyomornedv emésztő 
anyagainak megfelel. A pár- élesztő, a bárány vagy borjú gyomrá
ból vétetik s azon természetes savanyodást idézi elő, mi az emberi 
gyomornak is kedves (p. o. az uborka s télikáposzta levében levő 
savanyt) és szükséges anyaga. Ezén erjedés által a gabona-liszt
ben kisebb nagyobb mennyiségben (búzaliszt 24; rozsliszt 20 ; 
zabliszt 16; árpa és tatárka liszt 12; burgonyaliszt 4% ) találtató, 
siker (csiriz) és sajátszerű zamattal biró „ lencsényeCi anyagok oly 
tulajdonságokat vesznek fel, minélfogva a gabona-félékben kisebb 
nagyobb mértékben találtató (búzában mint láttuk: 55— 88; 
rozsban 55—58; árpában 50— 52; zabban 51—53; tengeriben 
63— 65; rizsben 82— 84; a gumós növényekben 66 — 80; a jó 
burgonyában 82— 85% ) keményítő részeket, czukorrá és tejsavvá 
változtatják át. Ezen szeszes erjedés mindinkább erősbödvén, a 
tészta pálinkaszagu lesz s ekkor már hozzá kell látni a kenyér- 
szakgatáshoz; mert ha az erjedés még nagyobb fokozatot ér: az 
eczetesedés, végre a rothadás folyamata állana be. Mézeskalácsosok- 
nál nagy feladat az erjedést oly lassúvá tenni, hogy a tészta, hete
kig a pálinkaerjedés fokozatain maradjon; de sokrészben ettől füg 
a sütemény zamatossága és széptörése s tetszetősége.

A ki már csak néhányszor is sütött kenyeret, könnyen meg
érzi, mikor érte el a tészta a kellő erjedést (szagáról) és puffadt-
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ságot. Ez utóbbi kipuhatolása végett végig simítja egy ujjával a 
tésztát s ha az kellően ruganyos: csínjával szétosztja, szakajtóba 
rakja; még egy kicsit állani, az erjedést növekedni engedi, és 
aztán beadja a 250— 300° C. fokig fűtött kemenczébe. A kemencze 
hőfokát meg lehet ítélni a bele szórt korpáról, vagy toliakról. 
A bevetett kenyér tészta külseje ezen magas hőfokban sem ég meg 
(csak 100° C.-ig melegszik) mert a benne levő vízrészek gőzzé vál
nak s a megégést akadályozzák. A gyorsan kifejlődő gőz- és szesz- 
részek okozzák a kenyér lyukacsosságát. Minél több sikér (csiriz) 
van a tésztában, annál nehezebben ereszti el a kiiejlödő gőzöket 
és gázakat s így a legsikéresebb búza leglikacsosabb kenyeret ad- 
De, a sok ebből sem jó ; a jó kenyérben nem szabad nagyon sok 
nagy lyukaknak lenni —  mikép azt timsó vagy hamuzsir által 
idézik elő, akik kevés tésztából nag}- kenyeret akarnak sütni. A jó 
kovászos kenyeret végre, ízéről s szagáról könnyű dolog felismerni 
az u. n. hamisítottakkal szemben.

bb) Mi az élesztővel sütött kenyeret illeti: erre nem mondhat
juk, hogy *egészségtelen, mert ezt nem tudnánk bebizonyítani; 
habár a rósz élesztőtől megkeseredett kalácsok és sütemények 
köztudomás szerint rósz ízűek, penészes szaguak és emésztési 
bajokat okoznak. De az bizonyos, hogy az élesztő nem azt a ter
mészetes savanyos erjedést idézi elő, miről a kovászos kenyérről 
szóltunk, hanem bizonyos gyöngébb szeszes ‘erjedést, moly a 
tészta édes ízét sem támadja meg. S elvégre is azok a penész
gomba* féle élesztő növénysejtek, melyek kifejlődése az erjedés 
munkáját végezi, nem lehetnek az emésztőszervekre kedvező hatás
sal, habár a már csak 100° C. hőségben is megszűntek élni.

Az élesztő által erjesztésnél legnagyobb nyeremény az hogy 
kevés idő, kevés gond kell hozzá; sőt a friss serélesztő, kellemes 
zamatot ad a süteménynek. De viszont azon «tábla-élesztők» 
(Tafel-germ) melyek nagyrészt burgonya-malátából készülnek, 
vagy burgonya és törköly-pálinka mellékterményei: épen nem 
kellemesek a finomabb ízléssel biró közösség előtt. Tény hogy a 
ser- vagy tábla-élesztő kezelése gyorsabban megy s az élesztős 
tészta: kivált édes sütemények készítésére alkalmasb.

Az élesztő sejtjeinek kicsirázása által ugyanis (kellő 15 egész
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18° C. meleg légkörben vagy meleg helyen) a lisztben levő czukor- 
részek csakhamar tejsavas erjedésbe mennek át; a pár óra alatt 
kifejlődött erj-növény az ő milliárdnyi sejtjeivel gyorsan felduz- 
zasztja a tésztát, de midőn fejlődése netovábbját elérte, hervadás- 
nak indúl s a tészta vissza esik.

A ser vagy tábla-élesztő anyag ugyanis egy finom növény, 
mely néhány óra alatt néhány sejtből milliónyi sejtet képez. Egy 
köbhüvelyknyi serélesztőben 1,152.000,000 ily sejt taláható, s 
kedvező anyagban 3 óra alatt e parányi növény megfutja élete,.

képződése pályáját. Rajzunk 1., 2., 
3., 4., 5., 6. számai mutatják fejlő
dési állapotait, a) alatti rajzunk 
mutatja 1000-szer nagyítva a tel
jesen kifejlődött növénykét.

cc) Az angolok kovász és élesztő 
nélkül készítik a legszebb kenye
ret, mely csak oly zamatos, oly 
ruganyos és foszlós, mint a mi jó  
buzakenyereink. Ok azt tartják, 
hogy az erjedés által sok becses 
anyag légbe röpül s valóban; ne
hány (5— 7) százaléknyival több 
súlyú kenyeret állítanak elő ugyan
annyi lisztből mint mi, illetőleg 
sütőmestereink és iparos-gazdasz- 
szonyaink. Ok tehát erjesztés nél
kül, vegyszeri anyagokkal duzzaszt- 

ják fel a tésztát u. m. sósavanynyal és szénsavas sziksóval; s hogy 
kenyerük az emberi szerkezet igényeinek mindenben (mi a jó  
kenyértől várható) megfelel: azt a tapasztalat bizonyítja.

Az erjedés által előidézett anyagveszteségre s a vegyszerek
kel kezelés czélszerűségére dr. Thomson figyelmeztette az angolo
kat már az 50-es évek elején, mondván: Kísérleteket tettem a 
sósavanynyal és szénsavanyos sziksóval készült kenyérsütéssel, s 
azon eredményt kaptam, hogy egy (280 fontos) zsák lisztben 
30 font 26 lat nyereség volt az élesztetlen kenyérnél; vagy kerek
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számben fejezve ki; egy zsák liszt 107 élesztetlen kenyeret adott 
ki, holott élesztettet ugyan akkora súlyú darabokban csak 100-at. 
Ebből kitetszik, hogy a sütés bevett módja szerint egy zsák liszt
ből 7 kenyérre való, vagyis 6V2 századrész vész és repül el a 
levegőbe.

Dr. Thomson figyelmeztetése nyomán behatólag foglalkoz
tak a szaktudósok a kenyérsütés kérdésével gazdasági, vegytani, 
egészségi, üzleti stb. szempontokból, s ma már kétségtelenné van 
téve gyakorlatilag is, hogy minden kelléknek teljesen megfelelő 
kenyeret lehet sütni az erjesztés mellőzésével.

Dr. Thomson következő utasítást adja az erjesztés mellőzé
sére. Végy lisztet 2 kilo- s 24 decagr.; kettős szénsavanyos szi
keget 18 decagr.; sósavanyt 23 decagr.; konyhasót 17 gr., s vizet 
1 kilo- s 24 decagr.

Legelsőben a szikeget kell szárazon igen jól és bensőleg 
elvegyítni a liszttel. Aztán a konyhasót feloldjuk a vízben, s belé- 
öntvén a savanyat, fel kell nagy gyorsasággal keverni vele a lisz
tet és megdagasztani, mint a közönséges kenyércsináláskor. 
A kenyereket akár bádog tepsikben, akár szokott kenyéralakokban 
a kemencze fenekén lehet kisütni, egy két óráig tartva a kemen- 
czében. Ha a kenyér bele, sárga talál lenni, jele, hogy a szikeg 
igen nagy mértékben van benne, s valamicskével több savanyt 
kell hozzá tenni. Az áruba bocsátott savanyok ugyanis nem mind 
egyenlő erejűek.

Dr. Thomson nyomán mások más vegyszereket ajánlanak s 
bocsátottak forgalomba, (Backpulver), de mindnyájan megegyez
nek abban, hogy az erjesztés mellőzése által nemcsak néhány szá
zalék anyagot, hanem sok időt is megkímélünk.

Megkimélésről lévén szó, ha felgondoljuk, hogy az ország
szerte fogyasztott kenyérnemüek értéke éven át sok millió írtra 
megy s 7%  megtakarítás mellett 365 napon át 3 és V2 heti 
kenyér-féléket nyernénk, felesleges lenne számokkal bizonyítgat
nunk, mily nagy fontosságú kenyér-készítési mód az angoloké s 
mennyire óhajtandó volna, hogy az nálunk, gyakorlati ellesés vagy 
(mert ők ebből titkot nem csinálnak) eltanulás utján népszerüsít- 
tetnék. Jobb módú iparos gazdasszonyáink, kiknek egy része a
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mai divat ((követelményei*) (!) szerint, férjhez menetelők alkalmá
val külföldi utazásokat tesznek , könnyen eltanulhatnák az angol 
kenyérsütés mesterségét; a még vagyonosb ((honleányok*) pedig 
könnyen hozhatnának Londonból egy-egy oly cselédet, ki az 
ottani kenyérsütés mesterségét érti.

Mi a kenyér-félék tápértékét, zamatját stb. illeti; az bizony 
annyi-féle lehet a hányfélekép vegyíthetjük a gabonanemüeket, 
vagy egymással, vagy némely hüvelyes, avagy némely gumós 
növénynyel. Némelyek még főtt csicsókát is apritnak s gyúrnak a 
kenyértésztába ; mások napraforgó-lisztet stb. Szóval nincs annak 
vége-hoszsza, hogy mennyi különféle jó kenyeret lehet készítni; s 
rendesen az ízlet és a körülmények határozzák meg a vegyítés 
tárgyait és arányait. Annyi bizonyos, hogy a) csupán búzalisztből 
nem lehet oly kétszersült kenyér-félét készíteni, mely az emberi 
szerkezet főbb igényeit kellően kielégítse; b) nem csupán búza
lisztből lehet jó ((ételpótlekot)) készíteni és c) okszerű vegyítés 
által a különféle lisztekből s pótlékokból, oly kenyereket is lehet 
készíteni, melyek az emberi szerkezet főbb igényeit ép úgy kielé
gítik mint a tengereken járó népek számára készített kétszersül
tek, csakhogy e kenyér nem tartható el romlás nélkül hetekig, 
vagy hónapokig.

b) Közös kem enczék.

Temérdek fütöszert fogyasztunk a kenyérsütéshez ország
szerte ; mert még a legszegényebb család is maga kemenczéjében 
szokja a kenyeret sütni.

Fogyasztásunk azért is nagymérvű, mert a különben szoba
melegítésre szolgáló kemenczét, kivált nyárban úgyszólván semmi 
foktól kell 300— 3500 C-ig hevíteni. És nagyon egészségtelen, a 
szobában lakó család-tagokra nézve akkor, a midőn a külső lég
mérték is 15, 20, 25° C. fokot ért. De nagymérvű a tüzelőszer 
fogyasztása azért i s , mert oly kemenczékben, melyek csupán 
kenyérsütési czélból rakattak, sokkal kevesebb tüzelőszer kell, 
mintsem olyanban, melynek főczélja a szoba-melegítés.

Mind egészségi mind takarékossági szempontból, oda kell 
tehát törekednünk a) hogy a sütés czéljára, külön közös kémén-
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czéket állítsunk fe l; b) hogy a sütés, a mennyire lehet, folytonos 
legyen. Vagyis; mikor egy rendbeli kenyér vagy kalács kisült, 
a másik rendbeli már készülőben legyen, hogy t. i. ha a 100 vagy 
80 C. foknyira kihűlt kemenczébe haladék nélkül új tüzet ger
jeszthessünk, vagy, mi még jo b b : a fűtés is folytonos legyen, mit 
azonban csak 350—400 C. fokig hevített gőzzel lehet elérnünk, 
mihez pedig a kemenczének vastáblákból kell készülnie. Ezek az 
u. n. takarék-kemenczék, minők a táborban levő katonaság részére 
szoknak használtatni. De igen czélszerü folyton jó szolgálatot 
tevő kemenczéket láthatunk már fővárosunk sütődéiben is és 
szintén átalános szokássá vált már itt a kemenczék közös haszná
lata, mert 5— 10 krért megsült éti kenyerünket a sütőmester, 
holott külön kemenczében 1 frt 20; 1 frt 50 krba kerülne a sütés. 
Kétséget sem szenved, hogy a fővárosban szokásos sütési üzlet
ben a fűtőszereknek, m. e. 50— 75 százaléka takaríftatik meg, a 
falusi boglya-kemenczékhez képest. A gőzsütésre alkalmas, vas- 
kemenczékben pedig ugyancsak 25— 50 százaléknyival kevesebb 
fütőszerre (kőszénre) van szükség, mint a közönséges pék-kemen- 
czékben.

Hanem ez a «gőzzel-sütés» nem népszerüsödött még, a leg- 
legiparosb országokban sem. Nem népszerüsödhetnek a jutalmak
kal, kiváltságokkal kitüntetett kemenczék, már csak azért sem, 
mert a folytonos sütés utján 24 óránként 24,000 font kenyeret 
készítnének, mihez egy-két helység összes lakossága sem tudna, a 
kellő időpontokban «bevetni-valót» szolgáltatni.

Viszont a közös «pék-kemenczék» mindinkább elterjedtek 
már kivált Német- s Francziaország egy részében, továbbá Bel
gium és Hollandiában, hol a fával, náddal, szalmával fűtés majd
nem teljesen ismeretlen s a fa, illetőleg galy, lomb stb. is főkép 
csak gyujtószerül szolgál a kőszénnek. Annyi bizonyos, hogy ha 
10— 15 család használ egy közös kemenczét; a tüzelőszer egynek- 
egynek alig kerül felényibe, mint a szokásos sütés. Iparos-gazd- 
asszonyaink tehát családonként jelentékeny megtakarítást eszkö
zölhetnek (mi országszerte sok ezernyi ölre megy) a közös-sütés 
által, akár úgy, hogy 10— 15-en társulva állítnak fel egy sütő- 
kemenczét; akár pedig úgy, hogy közülök egy vállalkozik, ki azt
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felállítva, a sütést, mérsékelt dijak mellett eszközli más családok 
számára is.

c) Jó leves és jó  hús.

Hazánkban majd minden rendes asztal-tartásnál első s 
elmaradhatlan étel a marhahúsleves—  aztán a főtt-marhahús.

Kétséget sem szenved, hogy a jó marhahúsból főtt leves, 
úgy a mint azt gazdasszonyáink szokják készíteni egy a legjobb 
levesek közül; hanem az is bizonyos, hogy az a hús, melyből a 
leves kifőzetett, csak «étel-pótlék» s így annak a ki jól akar lakni 
t. i. az oly munkás embernek a ki szerkezete igényeit ki akarja 
elégíteni, nem ad kielégítő táplálékot.

A magyar ember ez ideig úgy segített azon, hogy külön 
hozatott pecsenyének valót, mert hát 10— 15 kr. volt egy font 
marhahús;-a vágó marhát külországba hajtani rendkívül nehéz 
feladat volt, melyei kevesen s csak nagy nyereség mellett foglal
koztak stb. stb. Hanem ez, most már mind máskép van s a 
magyar gazda ember is kénytelen meggondolni: nem lehetne-e jó 
húshoz és jó leveshez jutni, ha csupán egy darab húst hozat az 
asztalra ? S mit mondanak erre Európa iparos népei ?

Azt mondják, hogy lehet biz az; hiszen ők már évtizedek 
óta csak egy darab húst hozatnak, a sütni vagy spékelni valót és 
nagyon kivételes eset az, hogy azt levesnek főzzék ki, mert a 
marhahús-levest ők csak orvosság gyanánt használják. Marhahús
levest még a fővárosok (Berlin, Hamburg, Páris, London stb.) 
fogadóiban is csak kivételesen kaphat a vendég, tisztán, vagy eg} 
kis sago, tapióka stb. félével s ekkor is oly gyöngéd figyelem mel 
lett, melyből láthatja, hogy a «szemtanuk)) mindnyájan azon gon
dolatra jöttek, hogy ez a szegény útas «beteg».

Hanem hát adnak igen ízletes borsó-levest, bab-levest vág} 
a ki finomabb ételekhez szokott: gesztenye, spárga, sárgarépa stb 
levest, ízletesen elkészítve (szarvas-gombával) s meghintve pirítot 
kocka-kenyérrel. Ezen leves tulajdonkép sürü-le («Purée», «Jus> 
aux Croutons stb.) egészséges embernek még jobban ízlik mint f 
marhahús-leves és szerkezete igényeit jobban is kielégíti. — 
Külön adják aztán a húst, pecsenyének; s így csakis eg?
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darab húst hozatnak; és mégis csak oly jól élnek vagy jobban, 
mint mi.

Iparos-gazdasszonyaink bizonyára tudnának egyből s más
ból (zöldségek s finom lisztekből) csak oly ízletes, csak oly tápláló 
sürü lét készíteni mint akár a párisi szakácsok. Hogy tudnának, 
az onnan világos, mert nálunk az ízlet finnyásabb és ennek min
denben megfelelni képesek. Nálunk a tengeri nyúl, a varjú, a 
szárcsa stb. húsa mellőztetik, a míg azokat a franczia szakácsok s 
magok a «gourmand»-ok is igen ízletesnek találják és sok olyas 
csigabigát, tengeri kagylót stb. sütnek és főznek meg, mit népünk 
ingyen sem venne fel az útról.

A német nép pedig és az olasz a zöldségekben s növény- 
félékben annyira nem válogatós, hogy p. o. az ákácz-virágot 
rántva, a kaprot olajjal, a bodza-gyümölcsöt pedig mint jóízű 
gyümölcs-nedvet igen ízletesnek találja, holott a magyar ember, 
bizonyos nemzeti büszkeséget tart abban, hogy első rendű, jó 
minőségű ételekkel éljen.

Eégi magyar irók szerint: «Eégi magyar étkek ezekvalának: 
tormával disznóláb, káposzta tehénhússal, lúdhússal, szalonnával 
vagy télben új disznóhússal, tehénhús polyékával, kukrejttel, 
árpakásával, de abba soha azelőtt czitromlevet nem töltöttek; 
tehénhús rizskásával murokkal [vagy petrezselyemmel röstölt 
lével, nyárban új hüvelykes borsóval; lúd törött lével, tyúk sülve 
fokhagymával, eczettel, szalonnával; borsó vagy héjával s arra 
felül szalonnát perzseltének, s úgy töltötték az tálban vagy hajat- 
lan , higan , abban darab szalonnát vagy disznóhúst tettenek; 
berbécshús spékkel vagy tárkonynyal, eczettel, vereshaj mával; 
tehén- vagy disznóhús kaszáslével, ennél s az káposztánál magyar 
gyomorhoz illendőbb étket nem tortának az régi időben; nyúlhúst 
fekete lével, csukát tormával vagy szürke lével. Vajat nem tettek 
semmi étekben, hanem az kása közepében, mikor feladták asztal
hoz, mikor kalácsot lepént bélest sütöttek, abba tettek vajat vagy 
pedig fánkot, noha inkább ették akkor az olvasztott hájban forralt 
fánkot, mint az vajban sülteket. A kapornya, volt minden étek
nek jó ízt adó szerszáma.))

Már, hogy ehez képest, hogyan, mivel él most p. o. az olasz
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nép, azt Kossuth Lajos Olaszországban lakó hazánkfia következő 
néhány soraiból elképzelhetjük:

((Paprikát itt is termesztenek; de annak se sava, se borsa. 
Itt eczettel, olajjal a paprikát saláta-képen eszik az olaszok, beve
zetésül (t. i. leves helyett) ebédjükhöz, melyet ők sós hússal, olaj- 
gyümölcscsel, sárga-paprikával, nyers paradicsom-almával, zeller 
szárakkal, retekkel* mogyoró-hagymával, —  meg, —  isten a meg
mondhatója, mi minden ilyes-félékkel szokták megkezdeni, — s 
levessel végzik.»

Szóval, tény; hogy minél sűrűbb valamely állam népessége, 
annálinkább népszerüsödnek azon ételnemek, melyek azelőtt ízet
lennek, vagy épen undorítónak tartattak s p. o. Angliában az 
inyenczek legjobb levese juhhúsból készül; a gazdagoknál pedig 
tekenős-békákból. Német- s Olaszországban a zöld-békák, néhol a 
macskák nagyon ízletes húsú állatoknak tartatnak, holott azokat 
nálunk a szegény éhező ember sem enné meg —  előítéletei miatt. 
Bécsben a lóhús kezd németek kedvencz eledelévé válni, miből 
pedig jó levest főzni nem lehet. Ezekhez képest láthatjuk, hogy 
a marhahús-leves luxus-czikk, vagy orvosság, melyet csakis 
hazánkban szokás még mindennapra enni. És miután általa a hús 
nagyon sokat veszít értékéből, nálunk is népszerüsödnie kell a 
külföldön régóta honosult azon szokásnak, hogy a «jó levest» ne 
épen a marhahúsból készítsük; hanem készítsük a kevésbbé érté
kes hús, vagy főzelék, vagy zöldség nemitekből, gumós növények
ből, répafélékből, stb. mint a külföldiek. A marhahúst pedig 
készítsük meg pecsenyének, úgy a mint azt szeretjük. Ezt kíván
ják azon takarékossági szempontok, melyek követelményei elől, 
mióta államunk nyugoteurópaisan lett berendezve, kitérnünk 
nem lehet. Most már nyugoteurópai módon t. i. kevés értékű de 
tetszetősen készített tápszerekkel kell élnünk, hogy új viszonya
ink közt a háztartás súlyegyenét, a bevétel és kiadás közötti 
egyensúlyt fentartani képesek legyünk.

Azon eseteket illetőleg azonban, melyekben bármi áron, jó  
marhahús-levest kell készítenünk, mint szintén azon kérdésre 
nézve hogy, akár az u. n. levesbevaló húsdarabokat, mikép párol
juk vagy süssük meg tápértékük vesztesége nélkül a „ Konyha
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Vegytana“ (Franké L. nyomán ford. Komjáthy) ide iktatjuk a 
vegytanár urak nézetét:

a) Ha erős és jó levest akarunk főzni, vagdaljuk a húst apró 
darabkákra, öntsük le hideg vízzel és hagyjuk 1—2 óráig mérsé
kel tűz mellett főni. E mód által az oldható anyagokat kivontuk, 
mielőtt a fehérnye összefutott volna, a mi gyors hevítés mellett 
forró vízben könnyen történhetik. Az összefutott fehérnye elzárja 
az utat, melyen az oldható anyagok a vízbe átmehetnének, és 
akkor több tápanyag marad a húsban és kevesebb lesz a levesben. 
A leirt főzés szerint a fehérnye fehér hólyagcsákká válik a víz 
főzésekor, és más a vízben nem oldható anyagokkal a víz felüle
tére jön és lehaboztatik mint emészthetlen hab. Habár ez által a 
tápanyag egy része elvesz, de a leves mégis elég tápanyaggal fog 
bírni. Az így kifőtt hús szürke, ízetlen és nehezen emészthetővé 
lett, és annál inkább, minél lassabban hevíttetett és minél tovább 
tétetett ki a forró víz hatásának. Olyan lesz mint a szalma vagy 
fa és nem mint tápszer. Az ily húslé azonban maga elég a jólla- 
kásra és táplálásra, ha különösen hozzá elég mennyiségű szerves 
anyagot, mint rizst, burgonyát, hüvelyes-veteményt és ehez 
hasonlót teszünk, és ha még hozzá némi barna kenyeret eszünk.

Liebignek lábbadók számára ajánlott húskivonata következő 
módon készül: Va font tyúk- vagy marhahús finomra vágatik, 
ÍVs font párolt víz, 4 csepp tiszta sósav és Va nehezék konyhasó 
hozzátétele után jól összekeverve egy óráig állni hagyatik és egy 
szőrszitán minden nyomás nélkül átbocsáttatik. Ebben benn rejlik 
a vér-fest-anyag és a húslé közönséges alkatrészei az emészthető 
sósav mellett. Ivása csészeszámra rendeltetik.

b) A nem levesnek való húsdarabokat vagy pörkölés vagy 
sütés utján készíthetjük jól e l :

aa) Pörkölés. Az edénybe, melyben pörkölni akarunk, előbb 
vajat vagy zsírt teszünk, felolvasztjuk és egészen a forrportig 
hevítjük, úgy hogy sárgás legyen. Ezen hőség szükséges, hogy a 
tojás-fehérnye a hús felületén azonnal összeálljon. Ha az egész 
hús be van vonva az összement fehérnyével, akkor forró vizet 
öntünk rá. Hogy a vizet nem egyszerre teszszük a vajjal az 
edénybe, oka az, hogy a vízben felolvadt zsir csak a víznek forr-

Kubinyi : Iparos-gazdassz. könyve. 2
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hőmérsékeig hevíthető; magában azonban háromszor oly nagy 
hőfokra is emelhető. A pörkölt hús csak néhány perczig marad a 
víz forrpontja melegségében, aztán kevésbé meleg helyre tétetik. 
Ekkor a fazék erősen elzáratik és így nehány óráig hagyjuk pör
kölni. Az ilyen húsban benmarad a táperő. A forróviz nem hatol
hat belé, és így a fehérnye benne oldatott fel és emészthető.

bb) Sütés. Ha a húst sütni akarjuk, erős és gyors tűznek kell 
kitennünk, hogy egész külső felülete egyszerre összehuzódjék, s a 
fehérnye, mielőtt a nedv belőle eltávolodhatott volna, összefusson. 
Az ily húst ha felvágjuk, vöröses, a csontoknál pedig rózsapiros 
lesz. A külső réteg a festanyag feloszlatása és bennq képződött 
pörkölt anyagoktól barna fölületet nyer, mely a hús feloldható 
anyagának nagyobb részét visszatartja, melyből csak egy sűrű, 
tápdús nedv folyik ki csekély mennyiségben. Hogy a hús tápláló 
és ízletes alkatrészei mind ki ne folyjanak és az elpárolgást, mi a 
hús keménységét idézné elő, meggátolják, a sütés alkalmával sza
lonnát vagy vajat tesznek a húshoz. A zsir feloldása által tejsa^ 
képződik, mely épen úgy, mint az eczet, a fehérnye feloldását 
mozdítja elő.

Mi a pörkölés és sütés közben alkalkalmazandó fűszereke. 
illeti, ezekről fölösleg volna szólunk, miután iparos gazdaszonyainl 
ízlete oly kitűnő, hogy a fűszerek ügyes alkalmazása következté 
ben rendesen sokkal többet eszünk, mint mennyire szerkezetünk 
nek szüksége volna.

d) A z ételek tápértéke.

Melyik ételből, mennyi lenne elég egy gyermek vagy egy fel 
nőtt ember napi vagy félnapi szükségleteinek kielégítésére ? Azt 
pontosan meghatározni nem lehet. Nem, még olyformán sem 
mint meghatároztatott a takarmányfélék tápértéke a gazdasági 
állatok táplálása szempontjából.

Az emberi szerkezet ugyanis nem oly «egyöntetű)) mint az 
állati szerkezet. Az emberi egyének szerkezete egymástól sokbai 
s nagyobb mérvben különbözik, mint egy s ugyanazon faj álla 
toké. És pedig az emberi szerkezetben nemcsak az állati, hanen 
az erkölcsi, a szellemi tényezők is figyelembe veendő mérvben
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-szerepelnek: az emésztést, a szerkezet táplálását illetőleg is. Nem
csak a búbánat, ijedség, nem csak a kellemetlen emlék, vagy 
valamely bekövetkező esélytőli aggodalom stb., hanem az öröm, a 
teljesülése felé közelgő remény is megzavarja a táplálás folyamo
sát. De másrészt a tápszerek az ételek is sokkal különfélébbek, a 
természet három országának ezer meg ezer tárgyaiból vannak 
öszszeválogatva, míg p. o. szarvasmarhák, juhák lovak az egy
szerű szénán jól eltarthatok; napról napra örömest falatoznak egy 
ugyanazon fajta takarmányból, holott az ember mindennap más
más ételt vagy legalább bizonyos változatot kíván s e melletti 
körforgást hetenként és időszakonként. Az is baj, hogy az ember
ben sokkal nagyobb mérvben van meg az elsajátítási vágy, a jövő- 
rőli gondoskodás — mint az állatok bármelyikében s így az ember
nek, mikor már gyomra alig bírja, még akkor is kívánják szemei 
az ételt s italt. Azon gondolat p. o. hogy: «kárban vesz, ha meg
marad » vagy «most van alkalom a jóllakásra» vagy ivásra, vagy 
•enni kell mert <<az illem úgy kívánj a» stb. mintegy kényteleníti 
hogy akkor is egyék, amikor étvágya nincs, sőt ha étvágya van, 
képessé teszi arra, hogy kétszerte-háromszorta többet egyék, mint 
mennyit megemészteni képes.

A vegytndósok a fővárosi csatornák tartalmának elemezése 
nyomán bebizoníytották azt, hogy a fővárosi lakosság nagyrésze 
kétszerte. háromszöra többet eszik, mint mennyit megemészteni 
képest. Arfőzés tudományának nálunk az a főfeladata, hogy két
szerte-háromszorta több tápszert varázsoljon gyomrunkba, mint 
mennyit ez megemészteni képes. Szerkezetünk tulajdonképeni igé
nyei alig jönnek figyelembe a «szokásos» étkezési rendszer 
közepette.

Azt tehát, hogy kinek miből mennyi ételre van szüksége, 
épen a szakács-tudomány előrehaladottsága miatt, maga az illető 
egyén is alig határozhatja meg.

Nem képes pontosan meghatározni azért sem, mert külön
böző időjárás, különböző egészségi állapot, különböző foglalkozás, 
életmód — munka, ülés vagy járás-kelés stb. közben különböző 
mennyiségű s minőségű étekre van szüksége. És továbbá: egyik 
ember szerkezete elsajátítja s megtartja a mértékletesen élvezett

2*



tápanyag kivonatát s naponta hízik, míg a másik kétszerte többet 
eszik és mégis sovánvodik vagy sovány marad, mert a tápanyagok 
felhasználására nem oly alkalmas szervezettel bir mint a másik; 
ezekre nézve tehát bajos csak úgy körülbelől is meghatározni: 
melyiknek miből mennyi kell.

Nem is való az, mi pedig számtalanszor mondatik evés köz
ben, hogy: «ez egészséges, amaz nem egészséges» étel. Egészséges 
mindenféle jó étel annak, kinek emésztő szervei egészségesek; és 
nem válik egészségére a gyógyíthatlan bajokban szenvedőknek, 
bármely étel sem. Az sem helyes kifejezés, hogy ez vagy amaz 
étel könnyen emészthető t. i. bárkire nézve; mert bizony habár 
vannak átalánosan könnyebben emészthető ételek (gyümölcs, 
zöldség stb.), de vannak ételek, melyeket egy mezei munkás köny- 
nyen megemészt, melyektől viszont egy ülőmunkával foglalkozó 
hivatalnok könnyen megbetegülhet. És pedig nemcsak a minőség, 
hanem a mennyiség is ártalmassá tehet bármely ételt. A tiszta 
víz egyik legkönnyebben emészthető tápszer; de ha valaki egy
szerre nagyon sok tiszta vizet iszik, ugyancsak belebetegedhe
tik stb. stb.

Tény, hogy a szokásos ételnemüek tápértékét a vegyészek 
sem képesek szabatosan meghatározni egyes emberre nézve sem. 
Nem képes meghatározni, ki emésztő-műszerei működését figye
lemmel nem kiséri, önmagára nézve sem. És pedig minél ízletesebb, 
fűszeresebb valamely étel, annál inkább ki vagyunk téve annak, 
hogy kétszerte-liáromszorta többet együnk, mint mennyi «épen 
elég». Felgondolva, hogy egy ország 15— 16 milliónyi lakosságá
nak napi táplálkozására, mint említők, több mint 8 millió frt 
megy fe l, egy ország összes lakosságának táplálkozása körül ha 
csak nehány százaléknyi napi megtakarítás is a nép vagyonosbo- 
dását vonja maga után: viszont az «elégségesnek» 10, 20, 50, 
100%-bani túllépése az egész nemzetet az elszegényedés dicstelen 
sírjába temetheti: könnyen beláthatjuk, mily nagy jelentősége van 
a megtakarításnak.

Nagy felelősség tehát az, mely iparos gazdasszonyainkra 
háramlik a sütés-főzés s az élelmiszerek szétosztása közben. 
Nekik előre meg kell állapodniok abban : hány (kisebb-nagyobb)
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egyén számára: minő élelmi anyagokból, mennyit vegyenek s azt 
hogyan oszszák szét; tekintve még azt is, hogy rendesen mindenik 
fej rendesen jóval többet kíván, mint mennyit emésztő szervei 
kellően feldolgozni képesek.

Meg kell állapodniok a minőség és mennyiség bizonyos 
«netovább »-jára nézve s úgy kell intézniök a sütés-főzés módját, 
hogy azt az «éhes szemek)) ne keveseljék. Vegyitniök kell a tetsze
tősebbeket a kevesbbé tetszetősekkel, úgy hogy a szem, csak az 
<előbbenieket lássa. Vegyítniök kell a táplálóbb anyagokat (vaj, 
sajt, hús, liszt, tojás, tejfel stb.) a kevesebbé táplálókkal (zöldségek, 
gumósnövények, gyümölcsök), hogy az a bizonyos «tömeg», melyet 
az éhes szem s azon arány, mit a gyomor kíván, meglegyen; az a 
bizonyos «üresség)), melyet az éhező gyomor érez, be legyen 
töltve; de úgy, hogy azon anyag, mely ezt betölti, ne legyen nagyon 
tápdús, ne legyen sokkal több, mint mennyit az emésztőszervek 
feldolgozni képesek.' Ámde honnan vegyék iparos gazdasszonyáink 
mindazon nemzetgazdasági, vegytani, élettani, természettudo
mányi ismeretet, melyeknél fogva a) úgy vezethefik az élelmisze
rek fogyasztását országszerte, hogy saját terményeinkből, némi 
déli gyümölcs, kávé, czukor stb. bevásárlása mellett kiélhessünk; 
b) úgy intézhetik a sütés-főzés mesterségét, hogy a «szükségesség» 
határait minél kevesb esetben lépjék túl, még azok is, kiknek sze
meik mindig többet kívánnak, mint mennyit emésztő-szerveik fel
dolgozni birnak; c) úgy hogy a «hibás táplálás» bűnét ne köves
sék el, midőn t. i. á táplálék tömegének elégséges volta mellett is 
hiányoznak azon anyagok, melyek a test épségének, egészségének 
s munkaképességének fentartásához szükségesek ?

Ezekhez bizony nincsenek könyveink, lapjaink, adataink 
sem nemzetgazdasági, sem vegytani szempontokból, mintszintén 
ahhoz sincsenek mérő eszközök, hogy meghatározhatnánk melyik 
egyénnek mily arányokban van szüksége a melegségképző, a vér
képző, a csontképző stb. anyagokra és végre: az ételek tápértékét 
nem tudnák egykönnyen meghatározni vegyészeink sem, ha csak 
lombikba, görebbe nem tennék stb. stb.

Iparos gazdasszonyáinknak mégis mindezekhez tudniok 
kell. Iparos gazdassszonyaink kezébe van adva az élelmezés ügye;
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övék a kamara tartalma; övék a zöldséges és gyümölcsöskert,, 
övék a fejős tehenek, juhok, kecskék stb. teje; övék a leölt sertés,, 
az elejtett vad stb. és ők határozzák meg minő húsból, minő liszt
ből mennyit kell hozatni a piaczról s hogy e mellett minő déli 
gyümölcsökre, mennyi kávéra, czukorra, theára stb. van szükség. 
És így ha naponta 5— 6 százalékkal több értéket fogyasztanak,, 
mint mennyi a ((jövedelemből telik», övék az eladósodás szégyene 
és baja; ha pedig abból a családtagok vagy cselédek valódi szük
ségleteinek kielégítése mellett ugyanannyit megtakarítani képe
sek, övék a vagyonosbodás érdeme.

Ez utóbbi érdemet azonban megszerezhetik a) ha figyelme
sen megvizsgálnak mindenféle élelmi szert, a feldolgozás minde- 
nik fokán, hogy t. i. szemmértéket, szemgyakorlatot szerezzenek; 
b) megvizsgálják úgy a nyers mint már a feldolgozott anyagokat 
is, nemcsak szemmel, hanem más érzékeikkel t. i. az ízlés és 
szaglás műszereivel; c) megfigyelik azok hatását önmagukban; 
d) figyelemmel kisérik családtagjaik s cselédeik igényeit és észre
vételeit; de e) teljesen mentve tartják magokat azon számtalan 
téves nézetektől, melyek az ételek tápértéke, orvosi tulaj donsága,. 
vagy ártalmassága stb. iránt országszerte szájról-szájra adatnak;
f )  szemelőtt tartják a tudósok azon mondását, hogy : «természet
szerűit, semmi sem undorító, mi szerkezetünk igényeinek kielégí
tésére szolgálhat)), mert valóban nincs oly rovar, nincs oly kagyló,, 
kígyó, béka, patkány, pók stb., melyet némely vad néptörzs,, 
miután «náluk úgy szokás» örömest fel ne falna — ha éhes ;
g) szemelőtt tartják az orvosok azon mondását, hogy: «az, a mit 
meg nem eszünk, nem árthat m eg; de az a mit megeszünk —  
igenis, —  ha már nem volt rá szüksége szerkezetünknek)). És 
végre: szemmel tartják mindazon észleletet, mit saját tapaszta
lataik nyomán szereztek. Ez úton érzékeik bizonyos ,,szakmüveit- 
séget(( nyernek; értelmi belátásuk sokoldalú s oly szilárd leend, 
hogy számos téves nézetet helyreigazíthatnak s nem egyszer 
mérsékelhetik a fogyasztást oly egyénekkel szemben is, kik mind
untalan többet s jobbat kívánnak, mint mire szerkezetüknek szük
sége van.
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e) É lvezeti czikkek.

Ha már az élelmiszerek «bekeblezésében» is kétszerié- 
háromszorta túlhaladhatja és tettleg túlhaladja az emberek nagy 
része azt, mit szerkezete igényel: hogy ne haladná a kellő mérté
ket még inkább túl az élvezeti czikkek fogyasztásában ?

íme a dohányt a ki megszokta, akár egész napon át élvez
heti, füstölheti. Ha meggondoljuk, hogy a «füst» élvezete, legke
vesebbé lehet «szükséges» az emberi szerkezetre nézve és mégis 
oly mérvben népszerüsödött már, hogy adó-jövedelme (minek 
íizetésére «kényszerítve» senki sincs) megközelíti a termő-föld 
után fizetett adót, el kell ismernünk, hogy az emberek nagy része 
drága áron is igyekszik eleget tenni élvezetvágyának, melynek 
pedig alig tud határt szabni.

Ily formán van kivált a munkás-nép a szeszes italokkal. 
Ezek mértékkel élvezése azonban, a szerkezetben észlelt behatás 
következtében inkább indokoltnak látszik. Indokolható főkép a 
sör s a gyümölcs-borok élvezete, amennyiben ezekben igen kevés 
a szesz és több a tápanyag. Ezek s a thea és kávé (tej nélkül) 
egyrészt czélszerü ételpótlékok, a mennyiben az emésztő-szervek- 
ben ártalom nélkül betölthetik azon űrt, mit ha vastagételekkel 
töltenénk be, egészségünket megrontanánk; másrészt a ser mint 
hűsítő, a gyümölcs-bor mint hűsítő és kedvderítő, a kávé (feketén) 
mint kedvderítő és melegítő s hasonló tulajdonainál fogva a thea 
méginkább oly italok, melyek mértékletes élvezére ellen kifogást 
tenni nem lehet; de melyek mértéken túli fogyasztása közgazda- 
sági szempontok miatt nem helyeselhető.

Iparos-gazdasszonyainknak tehát arra kellene törekedniük, 
hogy az említett élvezeti czikkek fogyasztását lehetően korlátol
ják s illetőleg azt, a mit önmaguk is készíthetnek, ne hozassák 
külföldről.

Ilyenek főkép a czulirozott szeszes italok, az alma- s körte
kor (a «pezsgő» készítése az iparos gazdák feladata lévén), a jó 
házi ser s a különféle házi eczetek. Továbbá a házilag czélszeiüen 
készíthető élvezeti czikkek közé sorolhatjuk: a gyümölcs-nedveket, 
a gyümölcs-sűrűt (marmelád), s a befőtteket; úgyszintén az eczetbe
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rakott uborka-féléket s a velők vegyítendő különféle növény
részeket, gombákat, spárgaszárakat, szárított főzelékeket (á la 
Julienne-féle levesbe valókat). Végre a tliea-kenyereket, ostyákat, 
lemez-süteményeket; sőt a legtöbb czukrászati tárgyakat.

Iparos-gazdasszonyaink számára tehát itt oly mnnka-kör 
nyílik, melynek egyes részleteiről tüzetesen kell szólanunk ; 
hogy t. i. egy részt a gyakorlati miítételek, másrészt az elméleti 
ismeretek legszükségesebbjeiből nekiök kellő tájékozást nyújt
hassunk.

a) Liqueörök, vagy : lél- és szeszes-italok. A fővárosi kereske
désben legkitűnőbb «Lél-italok» (superfeinste Liqueure) a Cliar- 
treuse; egy palaczk zöld 7 frt., sárga 5 frt .; a Benedictini : egy 
p. 5 frt; a Quaker, amerikai: egy p. 7 frt; Lika (Romániából) egy 
metszett üveg 6 frt; továbbá az amsterdámi ánisos lél: egy p. 
3 frt 50 kr.; a Brisard (bordeauxi ánisos lél) 4 fr t ; a Cherry-Cor- 
dial (Koppenhágából) 4 frt; továbbá az u. n. Grémek, és pedig 
Mocea (kávé); thea; vanillia stb., aztán a Zara vidékén termő 
madárcseresnyéből csinált «Maraschino» Vá palaczk 2 frt; a kár
páti növényekkel fűszerezett keserű (boróka) pálinka: egy üveg 
80 k r .; az angol peppermint (borsos-léi) IVa liter 4 frt; St.-Emil- 
lomféle liquerök 1 liter duplée 4 fr t ; 1 liter simpl 3 frt 50 kr. stb. ; 
az ((egyiptomi elixir» egy palaczk 2 frt 50 kr.; az ananász créme 
(egy üv. 1 frt 10 kr.); császárkörte-kréme vagy liqueur (egy üveg 
1 frt 80 kr.), a gabona-szesz köménynyel (2 frt), a «Cacao-liqueur» 
(1 üv. 3 frt 20 kr.) a párisi, a bécsi kiállítási stb., melyek neve, 
czime, színe, szaga különféle.

Mint másodrendű szeszes-italok (Geistige Getránke und 
Spirituosen) szerepelnek az Arak: 1 palaczk 1 frt 50 kr.; a boro
vicska; egy pint 1 frt 50 kr.; az Extráit d’Absynthe: 1 pint 2 frt 
80 kr.; a Genever (2 frt), az Old Irish Wisliky (Irlandi ó-szilva- 
pálinka) 2 frt 40 kr.; cseresznye-szesz, helvétországi 2 frt 50 kr. ; 
ö-szilva-szesz szerémi, egy pint 1 frt 90 kr., szilva-szesz, valódi: 
egy pint 1 frt 90 kr.; anisette, curacao, kömény, rostopschin, 
vanília stb. liqueurök; franczia szesz (Cognac vidékéről) egy üveg 
70 kr.; sós 80 kr. stb. stb.

. Csupán a kitünőbb s kapósabb liqueurök neveit említettük,
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—  holott azok névsora, melyben az egyeseknek megannyi külön 
sajátságot kell feltüntetniök, meghaladja az 500-at.

A gyümölcsökben, a gumós növényekben és gabonafélékben 
átalában találhatók vagy gyümölcs-czukor vagy keményítő
részek. Az erjedésbe hozott keményítőrészek édeses anyaggá, 
czukorrá változnak át s az erjedésbe hozott czukorból fejlődik a 
szesz. Szász meg százféle szeszt főzhetünk tehát s ha azon 
anyagnak, melyből a szesz nyeretett, mindenike megtartja egy s 
más finomabb alkatrészét, szagát (az illó olajakat) vagy zamat
ját (illő olaj és sónemüeket), mindenik különbözni fog egymástól.

így különbözik és pedig minél kevesebbé van megtisztítva 
(minél gyengébb) a szilva, a törköly, a rozs, a burgonya, a boro
vicska stb. pálinka; vagy különbözik a rizsből, a figéből, narancs
ból stb. nyert szesz p. o. a kukoriczából vagy cseresznyéből nyert 
szesztől; s a kinek épen arra volna kedve, hogy eredeti narancs
vagy czitrom-szeszt nyerjen, nem kellene mást tennie, mint a 
narancs- vagy czitrom-héjból szeszt főznie s azt jól megczukrozni 
s készen volna a narancs vagy czitrom, liqueur, vagy lél.

Hanem van egy átalánosabb módja annak, hogy bármely 
czifra-czimű szeszt házilag, könnyen előállítsunk. Ez a tiszta 
80— 90° szesznek egy s más fűszerrel és czukorral kellően ellá
tása. Ugyanis : minél tisztább vagyis magasabb fokú bármely szesz, 
annál kevesebbé érezhető ki rajta, hogy miből van főzve, vagy 
égetve. Törkölyből vagy burgonyából is lehet, többszöri lepárolás 
vagy «fínomítás» útján, szagtalan szeszt nyerni. Ha már most 
ezen szeszhez, jelentékeny mennyiségű (40 — 50% ) vizet adunk s 
hozzá teszszük a narancs, czitrom, anizs, kömény, vanillia stb. 
illó-olajrészeit és kellően megczukrozzuk, készen lesz a narancs-, 
czitrom-, anisette stb. liqueur.

Ezen különböző alkatrészek vegyítésében azonban bizonyos 
mód szerint kell eljárnunk, miről már könyveket (400— 500 
reczeptet) Írtak az iparos üzérek: elkezdve a szesz-főzés magas 
elméletétől s nagybani gyártásától annak ízletessé, tetszetőssé 
tételéig.

Iparos-gazdasszonyainknak nincs szükségök az ily tudomá
nyos elmefuttatásra; de érteniük kell s értik is sokan az egyszerű



szeszfőzés mesterségét. Hazánkban több mint 90,000 kis szesz
főzde van; ezelőtt majd minden háznál volt egy kis gyümölcsös 
vagy szilvás kert, melynek sarkában ott volt a «lombik» a «pálin
kás-házban)). Ezelőtt ízlett az uraknak is a rozsólis, szilvórium 
stb. most megannyian «édes-léit» liqueur-t kivánnak s minthogy 
gazdasszonyáink ennek készítését nem értették, külföldről vagy 
Ausztriából vásároljuk a tömérdek édes-léit. Pedig hát ez mind 
nem más, mint tisztított és fűszerezett pálinka.

Azok számára, kik a pálinkát magok főzik, vagy megtisztí
tani akarják, előmutatjuk itt a legegyszerűbb szeszfőző edényt 
(kapható Budapesten Calderoninál 40— 45 frfc), melyben lehet

a) szeszt főzni, b) ezt újra felöntés által megtisztítani, c) finomabb 
lél vagy illó-olajneműeket készítni.

Rajzunk mutatja a) alatt a katlant, melyben szénnel vagy 
fával tüzelünk; a füst x) kürtőn megy ki. Továbbá b) egy rézüst, 
melyben a víz forrásba, hozatik. A szeszfőzést eszközölhetjük köz
vetlen, ha azon anyagot melyből szeszt akarunk főzni (miután azt 
szesz-szaga erjedésbe hoztuk), a rézüstbe b) belevetjük. Eszközöl
hetjük közvetve, ha a rézüstben csak vizet forralunk s a szeszes 
vagy illó-olajas anyagot a rajzunkon látható y) ólomedénybe 
teszszíik.
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Közvetlen eszközölhető tehát a szeszfőzés úgy, hogy y) ólom- 
edényt mostani helyéről kiveszszük, s a gőznek szabad útat enge
dünk a koponyába k), s onnan l), m), n) csatornákon a szabadba. 
Midőn ugyanis a forró gőz eme csatornákba, vagyis a «hűtőbe» 
érkezik, mindjárt l)-nél egy hidegvíz sugárral találkozik, mely o) 
edénybőlp) csapnál esik a «hütő» fejére, s az említett edényből a 
hidegvíz-sugár folyvást ömölvén ez úton be r) r) kádba (melyben 
mindig hideg víznek kell lenni), a k)-ból jövő forró gőz mindjárt 
Z -̂nél, vagy legalább m)-nél, szeszes, olajos stb. tartalmával együtt 
ismét folyadékká változik át. A közvetett lepárolást pedig y) 
edényből eszközöljük, melyben a lepárolandó anyag csupán a 
forró víz heve által melegíttetik, s így nincs a tűz közvetlen beha
tásának kitéve, miután t. i. a víz 100° Celsiuson nem mehet túl, 
kivált ha a fölösleges gőzt v) szelentyűnél kieresztjük.

Ez a lepárolás vagy pálinka- (gyenge-szesz) főzés mester
sége. A gyenge szeszből erősebb és szagtalan szesz lesz, ha azt 
ismét felöntjük; annál erősebb, minél többször ismételjük a lepá
rolást, akár közvetve, akár közvetlénűl. A közvetve lepárolás főkép 
finom illatszerek, rózsa, jázmin rezeda stb. vizek vagy illő olajok 
nyerésére alkalmas, mert az y) alatti ólomedényben, mint emlí
tők, a hőfok nem léphet túl a 100 C. fokon.

Ha finom szeszt, borlangot (80— 85° szeszt) akarunk készí
teni, minő p. o. a Cognac vidékén készített «alcool», mellőznünk 
kell a fekete-szőlőt és a fehér szőlővel is nagyon csínján kell bán
nunk, hogy tiszta nedvétől úgy megfoszthassuk, hogy a szőlőhéj
ban levő illóolajrészek s a magban levő kesernyés csersavany stb. 
a szeszen meg ne érezzenek. A fekete szőlőt festéke teszi kevésbbé 
alkalmassá a szeszfőzésre; a fehérszőlőnek pedig héját, magvát és 
csutáját óvatosan el kell távolítnunk, hogy a szesz «tiszta» lehes
sen. Finom szeszes italok készítéséhez legalkalmasb az ilymódon 
nyert borlang. Kevesbbé finomakhoz jó a burgonyaszesz is ; de 
csak akkor, ha lepárolás utján tejesen szagtalaníttatott. A jól 
kitisztított burgonyaszesz kevés czukrot igényel, s a fűszerek illa
tát kellemesen adja viszsza.

A liqueuröknél általában 3 főalkatrészt különböztetünk 
m eg : 30— 50 rész tiszta (85°) szesz; ugyanennyi tiszta v íz ;
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10— 20 rész czukor, melyet nem szabad csak egyszerűen a vízbe 
vagy szeszbe dobnunk. A szeszes-ital ugyanis annál tisztább lesz, 
minél tisztább czükrot adtunk bele; de egészen tiszta czukrot nem 
kapunk a kereskedésben. A kereskedelemből nyert czukrot tehát 
tisztáznunk kell; következőleg: egy bizonyos mennyiségű (4— 5 
kilogr.) czukrot ugyanannyi tiszta vízzel leöntvén, ezt felfőzzük ; 
bele, még forrása előtt egy-két tojásfehérét ütünk s ezt, hogy a 
folyadékban úszó részeket jól magába vehesse, jól elkavarjuk s 
forrása alkalmával, midőn kocsonyaszerű habbá alakult, a magá
hoz vett idegen részekkel együtt lefölözzük.

Nem lenne czélszerü az ilymódon tisztázott czukorhoz ujjo- 
lag vizet tölteni, mert a czukor, a vizben nem olvad oly nagyon 
parányi részekre, mint a szeszben. Midőn tehát a fenebbi módon 
előkészített czukrot felhasználni akarjuk elsőben is a kellő meny- 
nyiségü szeszt kell reá öntenünk s csak mikor ebben teljesen felol
vadt, kell hozzá a vizet, mely a szesznek 30,40,50°/o-át teheti, rá
öntenünk.

Ha a vizet előbb öntjük a czukorra, az édes-szesz zavaros 
lesz , mert a vízben nagyobb szemcséket képező czukorrészek 
nem oszlanak apróbbakra, nem oszlanak meg oly parányi részekre, 
mint mikor elsőbben is a szeszrészecskékkel vegyülnek el.

A czukor alkalmas a szeszes-italok színezésére is : a világos 
sárgás színtől a legsötétebb barna színig. Hanem a czukor felfő
zése oly mesterség, mit csak gyakorlott szemek s kezek képesek baj 
nélkül vezetni; mert minél barnábbra akarjuk főzni, annál köny- 
nyebben megéghet. A felfőzésben 8 fokozatot lehet megkülönböz
tetnünk s magát a főzést erős mázas vasedényben folytonos kavarás 
közben kell végrehajtanunk.- Első fokozat a «habzás» —  amidőn 
a czukor a kanálról nagy cseppekben hull alá. Második a «gyön- 
gyözés», midőn légbuborékok mutatkoznak a felületen. Harmadik 
fok a nagyszemü gyöngyök keletkezése; amikor a czukor mindin
kább nyúlós lesz. Negyedik fokon a gyöngyök a fölöző kanál lyu
kain is mutatkoznak. Ötödik fokon a czukor messzire nyújtható 
s nagy hólyagokat, buborékokat mutat. Gyakorlatlan egyénnek 
nem tanácsos ezen túl mennie. Ezen fokig szokás a czukrot a gyü
mölcsfélék czukrozása, jegeczezése stb. végett hevíteni, illetőleg
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sűríteni. A hatodik fokon, ha kanalunk végét hideg vízbe, onnan 
a czukorba s ismét a hidegvízbe mártjuk, czukor-fonalat nyerünk, 
mely nem törik — csak hajlik. A hetedik fokon e fonál még min
dig hajlik, de a fogak közt ropeg. A nyolczadik fokon már néni 
hajlik, hanem mint az üvegszál elpattan. Ha ekkor formákba önt
jük, a legtisztább «bon-bon» czukorkákat nyerjük belőle. Ez egy
szersmind a legsötétebb sárga-barna szín, liqueurök számára.

Igen szép pirost színt ad a «cochenille» de mióta köztudo
m ású jutott, hogy ez nem más mint bizonyos fatetű bőre, anilin 
színeket szokás alkalmazni. Igaz, hogy az anilin, kátrányból készül;

, ebből készülnek a legszebb színek. Ki tehát a színezést nem kény
telen nagy élénkséggel s nagy változatban eszközölni, jobb ha a 
füveket, virágokat, narancshéjat stb. veszi segédeszközük

Fűszer gyanánt is alkalmazhatók némely nálunk is honos 
virágok u. m. rózsa, jázmin, rezeda, viola, szegfű, demutka, ibolya, 
tubarózsa, nárczis, stb. vagy némely szagos fű u. m. czitromfű, 
fodormenta, bazsilikom, istenfü, ezerjófű, borsíu vagy némely gyű- 
u. m. narancs, alma, czitrom, földieper, málna, ananasz, sárga
dinnyehéj stb.

Legszokásosabb fűszerek a finom illóolajak u. m. ánizs, 
kömény, keserűmandola, majoránna, kóriánd, szegfű, fahéj, rózsa, 
narancs, ezitrom, vanillia, bergamott, üröm, jázmin stb. olaj.

A szesz, a czukor, a víz, s a fűszerek közötti arányokat egy
szerű reczeptek határozzák meg. Ezen reczeptek közül, tájékozás 
végett, azok számára kik netalán akószámra akarják készíteni a 
finom szeszes italokat, ide mellékelünk egynéhányat, azon meg
jegyzéssel, hogy ezen alkatrészek arányának meghatározása, sőt a 
fűszereknek tetszés szerint megválasztása «ízlet dolga», miszerint 
leleményes iparos gazdasszony nem fogja magát mindenben a 
reczeptekhez tartani, hanem körülményei és saját ízlete szerint 
fogja a czifránál czifrább szinü, szagu (és elnevezésű) liqueuröket 
készíteni.

a) Fehér ánizs-szesz. Egy bécsi akónyi (80 liter) fehér ánizs- 
szeszhez kell 10— 12 fok szesz, 5 font czukorral, oly módon, mint 
említők, vegyítve; továbbá 24 lat ánizsmag, 6 lat csillagos badián, 
8 lat kömény s végre annyi tiszta víz, mennyi a bécsi akót kiegé
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szíti. Az ánizst, badiánt és köményt mielőtt a folyadékba vegyít- 
nénk, mozsárban szétzúzzuk; a vegyítéket 24— 48 óráig állani 
hagyjuk s ezután átszűrjük.

b) Kávé-szesz. Hasonló (80 liter) mennyiséghez kell 12 fok 
szesz; 2 font közönséges kávé, pörkölve s szétzúzva, melyet 
20—40 fontnyi olvasztott czukorban felkavarunk. Ezen vegyíté
ket a szeszbe öntjük, s ekkor a még hiányzó tért tiszta vízzel 
betöltjük. A kellő vegyítés, kavarás után a szesz 24— 48 óráig üle
pedni hagyatik, aztán kalapposztón átszüretik.

c) Marasquino. Ehhez szükséges 12— 15 fok szesz; két lat- 
nyi cseresznye-léi, vagy 12 liternyi madárcseresznye (mag nélkül) 
Va lat málna-szesz, 10 lat friss rózsavirág-levél, 8 lat malozsa, 
2 lat fahéj, 2 lat szekfűszeg; 20—40 font czukor — a többi 
tiszta víz.

d) Alma-krémé. Ehhez kell 2 font finom illatos alma, tiszta 
szeletekre vagdalva; IVa liternyi jó fehér bor, melyben az almát 
szétmarczangoljuk s 4 — 5 napig állani hagyjuk; 3 font czukor, 
1 liternyi borszesz, melybe (ha volt) Va nehezéknyi almaszeszt 
öntöttünk; végre SU liternyi tiszta víz, melyben a vegyítéket 
néhány napig ázni hagyjuk.

e) Czitrom-kréme: 10— 12 db. czitromot vékony szeletekre 
vagdalunk; a magvakat eltávolítjuk; a czitromszeleteket szét
zúzva 2Va liternyi szeszbe öntjük, s 8 —10 napig ázni hagyjuk, 
ekkor a szeszt leszűrjük, a czitromlevét hozzá jól kicsavarjuk; a 
leszűrt folyadékba 2 kilogr, finom czukrot, ezután 3 liternyi vizet 
teszünk; 4— 5 napig állani hagyjuk, végre kalapposztón vagy ita- 
tóspapirsüvegen átszűrjük, s a fenebb említett ságás-barna czu- 
korfestékkel megfestjük.

f) Földi eper-krémé: 2 kilogr. földi epret 2 liternyi szeszbe 
öntve, az eperszemeket szétzúzzuk, a folyadékot 8 —10 napig 
állani hagyjuk, ekkor leszűrjük; hozzá adunk 22A liternyi tiszta 
vizet, végre 2 és 2/á finom czukrot; 2—4 napi ülepedés után a 
folyadékot leszűrjük.

g) Jázmin-szesz: 2 kilogr. friss jázmin virágra IVa liternyi 
szeszt öntünk; a folyadékot Va óráig kavarjuk, azután leszűrjük.

h) Arrak: két jó csipetnyi (2— 3 lat) pecco-theát egy liter



31

nyi forró vízzel leöntvén, az edényt, melyben ez történt, befedjük; 
a folyadékot 3— 4 óra múlva leszűrjük ; ekkor egy liternyi 90%  
szeszszel föleresztjük; hozzáadunk egy nehezék eczet-savat, nehány 
grammnyi vaníliát, egy-két csepp narancsvirágolajat; az egészet 
8— 10 napig ülepedni hagyjuk, s ekkor leszűrjük.

i) Grog: 8 literoyi 90° o borszeszhez adunk 2 liternyi 
jamaica-rumot, 6 liternyi tiszta vizet, 2 kilogr. czukrot. . . .

Megjegyzendő: hogy a finom (czukros) szeszes italok készí
tése a dolog természete szerint a czukrászathoz tartoznék, mert a 
szesznek csakis czukorral és fűszerekkel ellátása a feladat. Ezen 
mesterségben azonban vetélkednek a czukrászokkal a gyógysze
részek, még inkább a fűszer-árusok s a szeszes-italos boltok, sőt 
most már a szesz-gyárakban is folyik ezen nyereséges műtétel: 
azt azonban, hogy minő szerekkel kezeltetett a szesz, csak akkor 
tudhatjuk legmegbízhatóbban, ha magunk eszközöltük.

b) G yüm ölcs-bor.

aa) Meggy-bor. A meggy-víz, vagy meggy-bor egy a legkelle- 
mesb ízű s nők és gyermekek által is baj nélkül élvezhető italok 
közül. Minél több czukor- és gyümölcssavrészek vannak vala
mely meggy-fajban, annál zamatosabb italt ad s annál alkalma
sabb lesz befőzésre, gyümölcs-sürü nyerésére, aszalásra; és ha még 
ezen szükségleteken felül is marad gyümölcs elég: meggybornak.

Legalkalmasb meggy-fajok ezen czélokra: a «Hortensia 
királynő)); a «királyi amarella» (Griotte de Montmorency); az 
orániai piros cseresznye; az osztheimi meggy; a váltva érő, Fol- 
ger-féle meggy (Folger-Kirsche) és mindenek felett az alföldön 
régóta ismert s kedvelt pándi vagy kecskeméti «saj-meggy» vagy 
«czigány-meggy» — E meggyfa «édes-gyermeke» alföldünknek, 
mondja Bereczky Máté a «Gyümölcsészeti vázlatok)) Írója, ki saját 
tapasztalataival igazolja tudományos állításait s kinél az említett 
fajok csemetéi Mezőkovácsházán (Csanádmegyében) levő gyü
mölcs-kertjében, eredeti, megbízható példányokban kaphatók.

A saj-meggy ugyanis jelentékeny savanytartalma mellett még 
nagyobb mérvű czukor-tartalommal bír, és húsosabb s több
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meggyet száraitól megtisztítva, magvastól öszszecsömöszöljük, 
hordóba öntjük s két-háromszorta több vízzel mint mennyi a 
czefre, leöntjük. Ezután a nap hevének kiteszsziik s ha akarjuk, 
hogy kissé szeszes legyen, egy kis keményítőt, porczukrot vagy 
szirupot öntünk hozzá s egy darabka kovászos kenyeret ejtünk a 
hordóba.

Az öszszecsömöszölt s vízzel föleresztett meggy-lé czukor- 
tartalmánál fogva csakhamar erjedésbe jö n ; bor-szesz erjedésbe 
s csupán arra kell vigyáznunk, hogy ezen erjedés át ne lépjen az 
eczetesedés fokozatába. Nem kell hozzá valami finom szaglás, 
hogy megérezzék a szag-idegek, mikor az erjedés tetőpontját 
eléri. Ekkor hordónkat hűvös pinczébe viszszük —  tőle a levegőt 
lehetően elzárjuk s kész a jó hűsítő ital, mely azonban csak akkor 
tartható sokáig, ha sok czukrot adtunk belé.

bb) A körte-bor. A francziák körtéhől is tudnak tetszetős 
borokat sőt pezsgő-bort is készíteni; de e czélra kevés gyümölcsöt 
fordítnak, mert jó bor csak a «nemes» édes és zamatos körtéből 
lesz. Főkép a «Colmár» körte és az u. n. «Narancs-körte»-fajok 
azok, melyek édes-zamatjuk mellett egy kis fanyar ízzel is bírnak, 
melyek tehát más czélokra nem oly alkalmasak, mint bornak. 
A körte-borban annál több szesz lesz, minél édesebb volt a körte.

A körte-bor jósága azonban nem csupán a szesztartalomtól, 
hanem a gyümölcs zamatjától is függ s legkellemesebb zamatot 
adnak a fanyar ízű körték; úgy hogy a vadkörtéből egy kis czu- 
kor vagy méz hozzáadása mellett igen kellemes ízű italt lehet 
készíteni, mely eláll 5— 6 évig is. Az ó körte-bor részegítő ital 
s a franczia 5— 6 éves körte-bort alig lehet megismerni a közép
szerű (Anjoues dologne dpt-ban termő) bortól.

A fő dolog itt is a zúzás; de nem valamely nagy zúzó-mal- 
mokban, mint a francziák némely vidéken szokják, hanem egy e 
czélra készített fogas kerekű henger zúzó-gép által, melyet alább 
ismertetünk. Egy liter zúzott körtére 2— 2V2 liter vizet tölthe
tünk s a szárakat és magvakat, a mennyire lehet ki kell szed
nünk, mert kivált az előbbi, ha szétzúzatik, kesernyés ízt ad a 
bornak.
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A zúzott körte vízzel feleresztetvén, s meleg helyre tétetvén, 
csakhamar megkezdi az erjedést. Az erjedés annál egyenletesebb 
lesz, minél egyenletesebb a gyümölcs, nemcsak fajra, hanem 
érettségre nézve is. Hamar eczetes-erjedésbe megy át a körtének 
azon része, mely szedéskor nagy ütődést kapott. Arra is kell 
tehát ügyelnünk, hogy ilyenek ne vegyüljenek a többi közé. 
A kezelés s gondozás körüli teendőkről azonban bővebben szólunk 
az «alma-bor» czíme alatt.

cc) Alma-bor. Nevezetes, hogy a legjobb alma-borokat azon 
fanyarízű s kesernyés almákból lehet készíteni, melyek nem cse
megének, nem «kés-alá» valók. De mindazon alma-fajok, melyek 
mint csemegék kitűnők, szintén a legjobb alma-bort szolgáltatják; 
így a masánczki, a kormos, aborsdorffi, az arany-parmén, az orleáni 
királyka stb. melyek nem annyira savanyúak, mint inkább bor- 
ízűek, s jelentékeny czukortartalommal s erős zamattal bírnak.

Bereczky Máté, jeles pomológusunk nyomán, oly almákúl, 
melyek az Alföldön is hálásan termelhetők, ajánljuk a következő 
(nála, Mező-Kovácsházán kapható) fajokat: Asztrakáni fehér; 
Asztrakáni piros; Baraczk piros nyári alma; Baumann renetteje; 
Bredai renette; Cludius őszi almája; Dowuton pepinje; Kiewi 
ízletes; Mihálfy pepinje; Nyári piros Kalvil; Nyári szegfű-alma; 
Parker pepinje; Pusztai sárga alma; Szikulai alma; Téli arany 
parmen; Török Bálint alma; Wilkenburgi rózsa-alma; Wood 
zöld almája.

Franczia iparos-gazdasszonyok (kik nem tágítnak,míg férjök 
nehány százra menő válogatott almafát nem ültet) elsőséget 
adnak az egészen fanyar és az egészen édes almáknak. Némelyek 
e két fajt összevegyítik s a vegyíték, bizonyos arányban, előnyére 
válik a bornak; de nem lehet mindenféle almát öszszevegyítni, 
már csak a miatt sem, mert érési idejők nagyon különböző.

A francziák, kiket a gyümölcs- s illetőleg alma-bor készítés 
ben méltán vehetünk, a mennyiben körülményeink engedik, min- 
táúl: az érlelődésben 3 osztályt alapítottak m eg, u. m. a) korai 
almák, melyek szeptemberben érnek; b) közepes almák, melyek 
szeptember végétől, a fákon érlelődnek; c) késői almák, melyeket 
leszedve, kupaczokban szokás megérlelni. ízlelés szerint pedig a

Kubinyi : Iparos-gazdassz. könyve. 3
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következő 3 osztályba sorozzák az almát s a borokat: a) savanyos 
fanyarízű almák, melyek bora gyönge csipős-ízű s nem igen kelle
mes zamatú; b) édes-almák, melyeknek kevés a leve; melyeket 
tehát sok vízzel kell felereszteni; ezek bora igen kellemes de 
gyönge savanyos s annál csípősebb ízű, minél több czukor ada
tott hozzá; c) savanyú s fanyar-ízű almák; ezek nagyon sűrű 
levet adnak, melynek forrása lassan halad elő és sokáig tart; az 
ezekből nyert bor legfinomabb, legtartósabb s legdrágább.

Megjegyzendő, hogy az almák s alma-borok íze, zamatja, 
savany- és czukor-tartalma sok részben függ nemcsak a fajtól, 
hanem a talajtól, az ápolástól, az időjárástól s kivált a nedves, 
meszes földben termett almák nem igen kellemetes zamatúak 
(dohos-szaguak); míg a száraz, dombos, napjárta helyeken, kivált 
kavicsos földben, rendesen igen jó gyümölcsöt s szeszes, zamatos, 
sötétszínü, de tiszta bort szolgáltatnak.

Mi a szüretelés és sajtolás műtételeit s a forrásban levő 
must, aztán pedig a kész bor kezelését illeti; ezekre nézve, mint 
említők, méltán példáúl vehetjük a francziákat, kiknek eljárásuk 
következő :

a) A szüret. Az almák szeptember, október, november hóna
pok derült, száraz napjain szedetnek le, a gályák rázogatásával s 
mi le nem esik, gamóval. A leszedett gyümölcsök gyepes helyen 
kis kupaczokba rakva érlelődni hagyatnak; kissé megfüllednek és 
édesebbek lesznek. Nagy kupaczokban a melegség túlságosan 
fokozódnék, s a középen levő almák eczetes-erjedésbe mennének 
át. —  Sajnos, hogy sok almásgazda összevegyíti a különböző 
fajú, de együttérő bármely almákat, s belőlük sajátságos jelleggel 
nem biró bort nyer, holott a külön fajok, külön kezelve, határozott 
különféle jellegű bort adnának. Vannak azonban bizonyos fajok, 
melyek vegyítéke igen tetszetős bort ad; ilyenek a fanyar (keser
nyés) és édes almák, —  bizonyos arányban vegyítve: czukortar- 
talmuk szerint. Az éles-savanyú ízű almák soha sem adnak jó 
bort s vannak oly kiállhatlan savanyúak, melyek a jobb fajú édes- 
és fanyarízti almák levét elrontják.

Az almák szétzúzása közönségesen egy e czélra készült zúzó
malomban történik, melynek tengelyét egy ló, vagy két-három
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ember hajtja. Ezen zúzómalom 18— 20 méter kerületű 32— 34 
eent. magasságú márvány vagy fa-kád, melyben egy 16 cent. szé
les, 1*62 m. átmérőjű malomkő, körös-körül forog, ha t. i. a víz 
szintén fekvő tengely körös-körül forgattatik.

Bármily népszerű legyen ezen m alom : igen sok bajjal jár s 
annyira szétzúzza, nemcsak az almát, hanem a szárakat és magva
kat is, hogy az általa készített habarék nehezen tisztül, s a bor 
kesernyés, olajos ízű leend. Ezen bajt látva az almásgazdák, Nor
mandia felső részében, a Picardiában, már évtizedek óta mindin
kább a Leblanc-féle zúzógépet vették alkalmazásba, mely gép el 
van terjedve Angliában is, hol az alma-bor termelés szintén jelen
tékeny mérvet ért el.

A Leblanc-féle zúgógépnek, melyet rajzunk mutat, fő alkat
része két fogas henger aa) öntött vasból. Ezen hengereknek 6— 6

foguk van (egy-egy fog 5 cent.), mely fogak egymásba vágnak, s 
úgy vannak egymáshoz illesztve, hogy egy (a rajzon látható) nagy 
kerék által mozgásba hozatván, a közéjök esett gyümölcsöt egy- 
nyomásra szétzúzzák. A nagy kerék azonban nem közvetlen, 
hanem két kisebb fogaskerék által eszközli a fogak működését, 
melyek egyike b) 75, másika c) 24 cent. átmérőjű. Rajzunk elég 
világosan mutatja a többi alkatrészeket u. m. a garatot m) és a 
fogantyút, x) Ezen fogantyú működtetésére egy embererő elég s a 
gépen óránként 10 hektoliter gyümölcsöt (almát vagy körtét) lehet 
kellően szétzúzni.

3



36

b) A sajtolás. A hengerek közt mogyoró nagyságú darabokra 
zúzott gyümölcsöt 12— 15 óráig érlelődni hagyják. Ezen érlelődés 
közben elsőben a gyümölcs húsos részei, azután a gyümölcsnedv 
barna-veres szint nyervén, egyrészt a további munka megkönnyít- 
tetik, másrészt a gyümölcsbor minősége sokat javul.

A már megérlelődött czefrét présbe adják és pedig néhol 
szalma, máshol (ami czélszerűbb) lószőr «ágyba» t. i. zsákba vagy 
takaróba, mely a gyümölcs nedvét kifolyni engedi, annak húsos 
részeit azonban visszatartja.

A prések néhol még most is a régi nehezkés gerendás-saj
tók , legalább Normandiában; de ezekkel alig lehet 1 hektoliter 
almából több mint 30— 35 liter mustot kisajtolni. Az újabb javí
tott (Kevillen-féle) sajtók azonban, melyek apró vastag lécz-dara- 
bok közt, fokozott nyomással szorítják meg a gyümölcs húsos 
részeit, kivált Alsó-Normandiában, már divatba jöttek. Ezekkel s 
mi még ezeknél is jobb a vízműerő (hydraulicus) sajtókkal 75— 80 
liter mustot lehet egy hekt. almából nyerni. Ph. Mayfarth gép
gyára Frankfurtban a. M. oly szőlő- és gyümölcssajtókat (Keltem) 
készít, melyekkel egy ember 50,000 kiló nyomást eszközölhet. 
Ezen első sajtolás azonban a bornak ugyan javát, de nem 
nagyobbrészet teszi.

A már egyszer kisajtolt «törköly ládák» (motte) ismét zúzóba 
kerülnek; és pedig súlyúk 2/s részéig vízzel feleresztve s aztán 
ismét kisajtoltatnak.

Sőt szokásos a második sajtolás által nyert törkölyt 
(2/s súly) vízzel ismét felereszteni, s kevés idő múlva ezen czefrét 
ismét kisajtolni. így nyerik az 1-ső 2-ik és 3-ik sajtolás mustot, 
melyet összevegyítenek. Némelyek a 2-ik és 3-ik sajtolást (petit 
Gidre) együtt a házi szükségletek fedezésére tartják fel s csak az 
első sajtolásból nyert bort adják el, mely sokkal erősebb, mint ha 
ezekkel vegyíttetik. De rendesen mind a három sajtolás össze
vegyíthető (kivált ha az időjárás kedvező volt) és 100 kilogr. alma 
48 kilogr. ily középes (moyen)] mustot, illetőleg 3 hektoliter alma 
1 hektoliter középszerű mustot szolgáltat.

c) A forrás. A mustot gondosan kell átvezetni a savanyos 
forrás fokozatain. Kis edényben s hideg helyen a forrás tökéletlen
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s a bor íze kellemetlen. A francziák tehát 600— 700 literes hor- 
dókbe, s 12— 15 R. foknyi mérsékü helyre teszik a mustot, s a 
következő szabályokat tartják szem előtt: A hordónak tele kell 
lennie; a hordó szájára vászon ruhát kell tenni. —  A forrásnak 
csakhamar és pedig nagy zavart (gáz-fejlődést) s habzást idézve 
kell mutatkoznia, mely a gyümölcs húsos, taplós részeit felszínre 
hozza, s ott belőlök «ka] apót» csinál.

Ezen kalapot azonban nem szabad levenni, mert ez alatt 
megy legjobb rendben véghez a forrás. A hordót mindig színig 
telve kell tartani s a forrás folyamatát, mely m. e. 20— 30 
napig tart, nem kell zavarni.

Bevégződvén az első forrás: 3— 4 hétig állani hagyják, de a 
negyedik végén már asztalra adják az almabort. Az első forrás 
után nyert almabor színe igen világos, teste átlátszó s szesztar
talma jelentékeny, kivált ha a második, de már alig észlelhető 
lassú forrás, már bekövetkezett. Ezen forrás utján ugyanis a czu- 
korrészek szeszszé változnak át.

Ezen időpont vagy állapot a z , melyben az almabort már 
kereskedelmi forgalomba szokás adni,. Ha a bor távolra küldendő: 
levonatik 200— 250 literes hordókba. De ha el nem küldjük is, 
tanácsos a bort már egy hónapos korában levonni; sőt levonni 
hónaponként mindaddig, a míg igen élénk színt, átlátszó testet 
nem kap, mert ezáltal nemcsak színe, hanem íze, zamatja, finom
sága is nyer. A pezsgőnek készített almabort csak egy hónapig 
hagyják a hordókban, s mihelyt elég tiszta, üvegekbe rakják, s a 
pezsgést eléidéző szereket ekkor adják hozzá.

d) Vegy-kezelés. Az almák nedve, mint említők, sokrészben 
függ az időjárástól s több vagy kevesebb czukrot vagy savat tartal
maz , melybeli hiányait azonban ki lehet pótolni —  vegykezelés 
utján.

A vegykezelés végett szükséges megjegyeznünk a következő
ket : Az almabor alkatrészei jelentékenyen különböznek a szőlő
bor alkatrészeitől. Az almaborban rendesen alig van több 6°/o 
tiszta szesznél (alcool); e mellett kevés czukor, s nagy menyiségti 
növény-enyv; továbbá : valamely kesernyés anyag, élesztő és bar
nás festanyag; jelentékeny mennyiségű mész- és hamúzsír-iszap
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(malates), eczet-savany és alma-savany (acicle malique), továbbá 
valamely zamatos olaj, szénsavany (kivált a pezsgő almaborokban),. 
végre különféle ásvány-sók, melyek főkép a borkészítéshez alkal
mazott vízből származnak.

Leggyakoribb eset az, hogy a kellő mennyiségű czukortar- 
talom hiányzik ; ezen azonban következőleg lehet segíteni: a bor 
egyrészét felforraljuk, lefőzzük tömege Ve részére s ekkor, ha 
meghűlt, öszszeöntjük az éretlen borral, melynek czukor-aránya 
azonnal megjavul. De észre lehet venni a czukortartalom hiányát 
már a mustban is. Ekkor a francziák egy hektoliter mustba 5— (> 
kilogr. szörpöt (syrup) vagy kenyér- (liszt-) czukrot adnak; vagy 
az édeskörte mustját nagyon lefőzik: szörppé, és ezt öntik az alma
mustra. Ilymódon a forrás és tisztulás kellő rendben megy véghez.

Az ily módon kezelt borok érés-ideje szintén különböző: 
A nyárban, korai almából készített bor, a 3— 4. hóban ihatő. Az. 
ősszel készített csak a 6— 10-ik hóban. A télen át (késő almákból) 
készített bor pedig csak a 10— 20-ik hóban; de eltart 4— 5 évig. 
Ekkor vigyáznunk kell, hogy mihelyt kesernyés-savanyú kezd 
lenni, túladjunk rajta.

A kesernyés-savanyú íz azonban sokaknak tetszik; úgy hogy 
Francziaországban épen az ily 4— 5 éves kesernyés éles (piquant) 
ízű boroknak van legjobb keletök. Ezek az u. n. dísz-borok (Cidre 
páré), melyeket a franczia nép elébe tesz az édeses, vagy épem 
czukrozott bármely vidéki, közönséges szőlő-boroknak.

c) H ázi-ser.

Rendkívüli tökélyre vitték már a gyárosok a serfőzést, mely 
pedig egykor az iparos-gazdasszonyok mestersége volt. A sergyár
tás bámulatos mérvet ért, tömegre nézve; és igen «ízletes» a külső- 
kiállítás; ízletes a drágább fajoknál a tartalom is ; pedig a nagy 
sergyárak nem adják a legízletesb nedvet szolgáltató anyagokat, 
hanem vegyítik az értékessel a kevesbbé értékest, a búzával, árpá
val a burgonyát, tengeri darát stb. Azt pedig ami a nyelvnek és 
szagló-szervnek tetszik, fűszerezés utján komlóval s különféle 
szesznemüekkel adják meg. Csakhogy az is megtörténik, hogy a>
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gyárak számára szállított komló s más fűszer és festék, már hami
sított állapotban jut oda. Köztudomású tény, hogy a művelt kerti 
komló nem egyszer vadkomlóval vegyíttetik, melynek íze émely
gős-kesernyés ; máskor más kesernyés ízű növényekkel pótoltatik 
vagy helyettesíttetik, minő a gyantás-fenyőfa héjjá, a tölgy rügye 
vagy gyönge, üröm, dohány stb., melyek bizony sem nem ízletes, 
sem nem egészséges pótlékok. A szeszneműek hamisítása pedig 
már egész tudományá fejlődött —  a közegésség rovására.

Ha tehát valaki biztos akar lenni abban, hogy a családja 
tagjai számára készített sert tiszta s elsőrendű anyagokból á ll; 
vagy netalán üzletet akar nyitni, serfőzdét akar állítani egy köz
ség vagy vidék számára, azt könnyen megteheti, mert a serfőzés, 
tulajdonkép igen egyszerű mesterség, melyet oly sikeresen gyako
rolhat egy-egy iparos gazdasszony, hogy minőségre nézve a világ 
bármely gyára sem múlhatja felül készítményét.

A serhez legjobb nyers-anyag a búza s legszokásosabb az 
árpa. Az árpa, bizonyos mennyiségben, a mennyinek levét a 
fogyasztók utólagosan «elégségesnek# találták, egy kádba vagy 
dézsába tétetik s leöntetik tiszta vízzel, úgy hogy az üres sze
mek, polyva stb. részek fen úszhassanak. A felül maradt gabona 
leszedetik s takarmánynak használható. A vízben maradtak pedig 
megdagadnak s midőn puhúlni kezdenek, rostával kimeríttetnek s 
csomóba rakatnak «fülledés» végett. A fülledés csakhamar be áll, 
az árpa keményítős részei édeses tésztává alakúinak; az árpa
szem egyik végén a gyökér, másik végén a zöld-levél kezd mutat
kozni, mely azonban a keményítőrészekből élősködik. Nehogy 
sok keményítőt emészszen ez fel, mihelyt a levélkék a mag hosz- 
szának 3A részét elérték, a fülledést meg kell állítani, a kupaczot 
szét kell hányni, a magot szétteríteni, hogy megszáradjon.

A megszárítást legczélszerübb szabad levegőn eszközölni, 
mert a tűz felett szárítás könnyen megcsontosítja a keményítő 
részeket. Az a ser tehát, a mely gőzerővel szárított árpából 
(Darrmalz) készült, nem lehet jobb, csak rosszabb, a légen szárí- 
tottnál. Midőn végre a mag már annyira megszikkadt, hogy szét 
lehet morzsolni azt, vagyis az u. n. «malátát» megdarálják s 
beöntik a czefretartóba.
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A czefre nem más, mint a megdarált s langyos vízzel fel
eresztett, s aztán egy kissé leforrázott maláta. A czefrében még 
mindig némi átalakúlás vehető észre t. i. a keményítő részek 
átalakulnak czukkorrá (szőlő-czukor) és mézgává s átmennek a 
szeszes erjedésbe. Minél előbbre halad ezen erjedés, annál erősebb 
(szeszesebb) lesz a ser; de vigyáznunk kell, hogy eczetes erjedésbe 
ne menjen át, mert ekkor hasznavehetlenné válnék.

A czefrét tehát, mielőtt a szeszes erjedés tetőpontját elérné 
(mit szagáról meghatározhatunk), üstbe, a «serfőzőüstbe» öntjük, 
s folytonos keverés mellett felfőzzük.

Ezen felfőzés véget vet a további erjedésnek. A ser készen 
van, csak egy kis komlót kell hozzá tennünk, hogy kellemes 
kesernyés ízt s zamatot nyerjen. Némelyek] egy ideig a malátán 
hagyják a sert érlelődni; mások leöntik csakhamar s a malátára 
fris vizet töltenek, mely felforraltatván, másodrendű sert (Kon- 
vent) ad. Legczélszerübb a sert, midőn teljesen kihűlt s a maláta 
benne leülepedett, leönteni hordóba vagy üvegekbe s gondosan 
elzárni a lég behatásától; egyrészt azért, hogy a serben levő (az 
erjedés által kifejlődött) szénsavany el ne röppenjen, részint pedig 
azért, hogy a körlég élenye bele ne hatoljon s új erjedést ne idéz
zen elő.

Az ily módon készült ser alkatrészei: főkép víz, igen kevés 
borszesz (mi t. i. a keményítőrészekből fejlődött s mit némelyek 
kész borszesz «cognac» hozzá adásával szaporítnak), jelentékeny 
mennyiségű szénsav (apró léggolyók alakjában), mi a pezsgést 
idézi elő, aztán komló-keser és illó-olaj, mely a komló zamatját 
képezi. Ezek könnyen elpárolognak, sőt a kocsi-rázás, zöcskölés 
által is sokat szenvednek, míg viszont vannak némely szilárd 
részek, melyek a test táplalékaúl szolgálhatnak : u. m. mézga, czu- 
kor, csiriz, íehérnyerészek és különféle sók. Oly serben, mely a 
szeszes erjedésből az eczetes erjedésbe is átlépett, bizonyos menv- 
nyiségű eczet-sav is találtatik, mit némelyek igen ízletesnek tar
tanak.
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d) Eczet.

A megeczetesedés az egészséges erjedés utolsó foka. Meg- 
eczetesedni képes mindazon folyadék, melyben szesz, keményítő s 
czukorrészek találhatók, ha t. i. ez utóbbiak az erjedés következ
tében egyrészt szeszszé váltak : az egészséges erjedés alsóbb 
fokain átmentek. Az eczetes erjedés kezdete már észlelhető (sza
gáról) mielőtt a szeszes erjedés teljesen be végeztetnék. Az eczetes 
erjedés tetőpontot érvén, csakhamar beáll a rothadás —  vagyis 
végfelbomlás, mi aztán az erjedésnek véget vet. Minél több 
élenyt vett magába a szesz, annálinkább előhalad az eczetesedés 
fokozatain, kivált ha tiszta más idegen (p. o.) vízrészektől. A tiszta 
(80— 85°) szesz, ha lehető en tele szivta magát élennyel (s ez által 
eltávolított magától minden könenyt), eczet-anynak neveztetik; de 
valamint a tiszta-szesz, úgy az eczet-any sem alkalmas ((élvezeti 
czikk» csak tetemes mennyiségű vízzel felhígítva.

A zamatos gyümölcsökből, serből, borból, pálinkából nyert 
eczet, szintén zamatos lesz, a mennyiben megtartotta a gyümöl
csök illó-olaját. Eczet-any, vagy eczet-sav tartalma azonban csak 
néhány százaléknyi, p. o. a tiszta-serből készült (megeczetesedett) 
<(eczet» 3 fok és 20% ; az alma-borból készült csak 2 fok eczetanyt 
tartalmaz.

Az eczet készítésének két módja van: a) házias, lassú eljá
rás; b) gyárias, gyors eljárás:

a) A házias eljárást átalában ismerik iparos gazdasszonyá
ink. A magyar gazdasszonyok által kiállított eczetneműek zamatra 
s ízletességre nézve nem hagynak fel semmi kívánni valót. —  
A világtárlatokon átalában elsőbbséget nyertek a házilag készített 
eczetek u. m. (Magyarország nem lévén képviselve) a portugálli s 
hollandi házi eczetek, melyek ágya malozsából s apró szőlőből 
volt vetve s 10— 12 évesek voltak. Amsterdámban egy kereskedő
ház (D. P. A. Obenhuysen) kitűnő eczetet készíttet, nagyban: 
veres és fehér apró szőlőből. Természetes, hogy a dolog veleje a 
<(jó bor» s a magyar aszú-bornál jobb eczetet, a portugálli borok 
sem adhatnak.

A házi-eczet készítése, köztudomás szerint, abból áll, hogy
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egy jó nagy nyitott szájú «eczetes» üvegbe, a meleg helyen ecze- 
tesedésbe átmenő bornak «ágyat» vetünk: rózsalevélből, málná
ból , szederből, borókából, fodormenta, czitromfű, demntka stb. 
kellemes illó-olajjal biró növényekből s oly gyümölcsökből, 
melyekben minél több a czukortartalom. Ezen ágyra (mely áll
hat 4, 6, 10-féle növény és gyümölcsből is) reá öntjük a bort s 
kiteszszük az üveget (nyitott szájával) a nap és körlég beha
tásának.

Az eczetesedés folyamata csakhamar beáll a borban s folya
matba teszi az ágyban rejlő anyagok erjedését is. Az ágyba tett 
anyagok keményítőrészei czukorrá és aztán csakhamar szeszszé 
alakúinak át és együtt forrnak a borral. A folyadék nyálkás 
anyaggá lesz, temérdek buborékot ereszt a felszínre; de a forrás 
bevégződvén, az «ágy» külön válik, tetején finom iszapréteggel 
takarva. És külön válik a tiszta eczet, melynek tetején, jósága 
jeleűl, csakhamar mutatkoznak s igen élénk mozgást visznek vég
hez az eczet fonál-ázalékok: pár milliméter hoszszaságú, átlátszó 
«villás farkú» fonál-férgek, melyeket azonban, könnyen meg lehet 
semmisítni, ha t. i. a leöntött eczetet félig felforraljuk. (50— 60a 
C-ig melegítjük.) Ekkor az üveget .jól be kell dugnunk.

A jó házi eczet eltartása azonban gondozást kiván. Az eczet 
rothadásba megy át, ha új táplálékot, új ágyat nem adunk alá, vagy 
a meglevő ágyba egy kis málnát, narancs- vagy czitrom-héjt stb. 
nem vetünk. Megzavarodik könnyen, ha az üveget jól be nem 
dugtuk, mert a légben úszó számtalan erjgombácskák befészkelik 
magukat s csakhamar elszaporodnak. Ezek idézik elő az új for
rást-zavarodást s használhatlanná teszik az eczetet egy időre; de 
ha egyszer kifejlődtek, feloszlanak s a megtisztult eczet még jobb, 
erősebb leend mint volt.

b) A gyárias eljárás czélja az erjedést gyorsítani s így egy 
nap, egy óra alatt eszközölni a szesz azon megsavanyosodását, mi 
természetes úton napokba, hetekbe kerül. Czélja egyszersmind, 
hogy olcsó anyagokból állítsa elő azt a savanyt, mely a házi eczet- 
nél drága gyümölcsökből, finom borból stb. áll. Csakis a savanyt 
állítja elő; a ki ezt megveszi, az azután tegyen hozzá fűszert 
(rózsát, málnát stb.) s adja fel az asztalra m int«finom házi eczetet».
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A gyárias eljárást is megejthetjük egy szobában, egy hordó
ban —  minél nagyobb a szoba hőfoka, annál gyorsabb eredmény
nyel. A hordót rajzunk mutatja. Gyártandó anyagúi szokás 
venni 8 rész pálinkát, 25 rész vizet, 15 rész jó bor- vagy serecze- 
tet. Ezeket öszszevegyítve 62° E-ig hevítik. Ezen vegyitéket 
aztán egy tölcséren át lassacskán a hordóba eresztik. A hordó A A)  
tömve van apró gyalúforgácsokkal 
(legjobb a bükkfaforgács) , melyek 
előbb jó eczetbe voltak mártva vagy 
megforgatva. A hordón, mint raj
zunk mutatja, magasságának m. e. V3 
részen apró lyukak vannak fúrva ccc), 
melyekbe dd) csövektől bevezető 
madzagok alkalmazvák (e-nél megerő
sítve) , hogy a körlégnek minél na
gyobb mérvű behatást engedjenek a 
hordó belsejébe, illetőleg annak tar
talma gyorsan szivárogjék a forgá
csok közé. A felső rész e) elmozdít
ható fedőlékkel f)  van ellátva, mely 
ki van lyukgalva; ezen lyukakban 
15— 17 centm. hosszú madzagok alkalmazvák ggg), melyek a hordó 
belsejében szétágazván, cccc) lyúkakhoz vezetnek.

A folyadék, mely az elmozdítható fedölékre öntetik, vékony 
sugarakban befolyik az edénybe, s ott egyenlően terjed szét, s így 
egész terjedelmében ki van téve a lég behatásának, s oly gyorsan 
vonja magához és emészti fel a körlégben találkozó élenyt, hogy 
ezen gyors erjedési (mondhatni égési) folyam által a belső hőfok 
30 E. foknyira fölemelkedik, s a folyadék, midőn a hordó aljára ér, 
azonnal eczetesedésbe megy át. Az eczetesedés azonban ezen első 
lefolyás alkalmával a szesznek csak felerészét alakítja át, s a 
folyadékot ismét fel kell öntenünk, hogy a szesz másik részét is 
átalakítsuk. Ha a rajzban látható készülékhez még egy hasonló 
alkalmazunk, az átalakítás időveszteség nélkül történhetik; t. i. a 
gyenge eczetet a második készülékbe öntjük, s ily módon az eczet- 
gyártást veszteség és felakadás nélkül folytathatjuk.

4. ábra.
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Az ily módon nyert eczetnek azonban nincs zamatja; sőt 
ha valami gyönge burgonya vagy törkölypálinkát adtunk «eczet- 
anynak» nagyon kellemetlen bűze lesz.

Zamatos eczetet csinálhatunk azonban ezekből is különféle 
fűszerek, illatos gyümölcs stb. által. Példáúl egy liternyi hordó- 
eczetbe egy vámfont málnát teszünk. Jól elkavarjuk. Ülepedni 
hagyjuk 8 napig. Ekkor átszűrjük: egy, rámára feszített gyapjú
posztó zacskón s ismét állani hagyjuk. Párnap múlva az eczet 
kitisztul — az edény fenekén iszap képződik, s ha ezon iszapról 
leöntjük, egy évig is eláll anélkül, hogy megzavarodnék.

e) G yüm ölcs-sűrűk és aszalványok.

aj G y ü m ö l c s - k o c s o n y a  v e g y  « sűrű» .

A gyümölcs-neműek értékesítésének legegyszerűbb módja a 
gyümölcs-sűrű (kocsonya, marmelad, lekvár) főzés, melynél fogva 
a gyümölcs húsát megtartjuk, eltarthatóvá teszszük anélkül, hogy 
annak sajátságait tetemesen megváltoztatnánk, mint megváltoztat
juk a befőzés, czukor-jegeczezés, aszalás által. A gyümölcs-sűrű 
az idegen részektől megtisztított gyümölcsnedvnek gyenge tűzön 
főzése, illetőleg a gyümölcsnedvben levő (70, 80, 90%) vízrészek 
elpárologtatása által nyeretik. Minél mérsékeltebb a tűz, egyenlőbb 
az elpárologtatás, annál inkább megtartja a gyümölcs nedve s húsa 
sajátságait s minél tovább tart, vagy többször ismételtetik e műtét, 
annál sűrűbb s állandóbb lesz a körlég behatása irányában is a 
gyümölcs-sűrű. Ily módon majd mindenik gyümölcs nedvét vagy 
húsát lehet a félhíg vagy kocsonyaszerű állapottól a legsűrűbb 
«gyümölcs-sajt» alakig süríteni; még a szőlőnedvet is.

A gyümölcsök nedvében, illetőleg húsában, a vízrészeken 
kívül leginkább jelentékenyek és becsesek a czukor és sav-részek. 
A gyümölcsök nagyrészében a szőlő-czukor, a datolyákban és 
dinnyékben a nádczukor jön elő. A berkenyében azonban minden 
más czukortól különböző édes anyag, a berkenye-czukor (Sorbin) 
jön elő. Van némely gyümölcsben keményítő is, főkép a banán- és 
kenyérgyümölcsben, gesztenyében, a majom-kenyérfa gyümölcsé



ben, a birsalma-magvakban s az éretlen almában és körtében. 
Zsír s olaj majd minden gyümölcsben van egy kevés; legzsírosab
bak a datolya-magvak, fügék és olajbogyók. A savak közül leg
gyakrabban található: az alma-, czitrom-, bor-, szőlő-és sóska
sav. Ezekkel kapcsolatban található némi cser-sav és gubacs-sav.

Az alma-sav legjelentékenyebb mértékben fordul elő az 
almákkan, némely körtében, aztán a kemény-magú gyümölcsök
ben (baraczk, szilva, cseresznye, megy). Nagymérvben található 
a vad-bogyókban, a csipke-bogyóban is, és az ugorka-félékben. 
A czitrom-sav legjelentékenyebben fordúl elő a czitromban; aztán 
a narancsban, a khinai almában; hasonlag a szőlőben, ribizkében, 
áfonyában, bodza-bogyóban, kökényben, továbbá a málna, szamó- 
cza, ananász, tamarind-félékben és a fürtös-meggyben s csipke
bogyóban. A bor-sav főkép a szőlőben s borban, legtöbbször mint 
«borkő». Ezenkívül a tamarindekben, a szumach (festő-csülleng) 
bogyóiban, sőt az ananászban és fügében is. Ezektől megkülön- 
böztetendő a sóska-sav, mely némely gyümölcsben, de főkép a 
sóska-növényben és a fa-sóskában (berberis vulgáris), mint szintén 
a khinai sóska-fában jön elő s kellemes íze miatt tetszős élvezeti 
czikk.

Eme főbb alkatrészeket lehetően meg kell óvnunk azon vál
tozásoktól, melyeket erős tűzön főzve, vagy aszalva, szenvedné
nek. Tudományos meghatározás szerint a gyümölcs-sűrű, vagy 
gyümölcskocsonya készítése azon alapul, hogy gyenge hevítés 
által a gyümölcserj (élesztő) behatása következtében a gyümölcs- 
velő kocsonyaképzővé, ez pedig savi növénykocsonyává és kocso
nyasavvá könnyebben változik át. Ezen kocsonyaképződés folytán 
a növénysavak kevésbbé lesznek érezhetők. Ezen körülmény s 
továbbá az, hogy lassankint emelkedő főzés által a gyümölcsvelő 
szinte oldékony anyaggá változik át, okozza, hogy a főtt gyümölcs 
még oly esetben is élvezhető, midőn a nyers ártalmas volna. Ha 
a gyümölcsnedvhez ezukor adatik, a savak még inkább elfedetnek, 
s a növénykocsonya sokkal jobban eltehető. Ezt 25— 30%  ezukor 
hozzáadása által el lehet érni.
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b) A s z a l v á n y o k .
Az aszalás, kivált ha nem napon, hanem kemenczében, vagy 

takarék-konyhán a tűz behatása által történik, jobban kiűzi a víz
részeket, de jelentékenyebben megváltoztatja a gyümölcs húsát? 
nedvét, illetőleg czukor- és savany-részeit. Legtökéletesebb aszalás
mód a 100 fokon felül hevített gőz általi aszalás, minélfogva a gyü
mölcsből a vízrészek kiűzetnek a húsos-részek megtámadása nél
kül s így a gyümölcs majdnem teljes épségben marad, zamatossága 
pedig emelkedik s a benne levő gyümölcs-czukor nem pörkölődik 
meg, nem válik «karamel»-lé, mint szokott a kemenczében asza
lás alkalmával.

Az aszaláshoz egyenlőfaju, egyenlően érett és pedig jó l
megérett «nemesb» gyümölcsök szükségesek, mert a különféle 
éretlen gyümölcsök nem érdemlik az aszalással járó gondot, bajt s 
költséget. Ahhoz tehát, hogy iparos-gazdasszonyaink oly aszalvá- 
nyokat készítsenek, melyek a világ-piaczokon is kiállják a ver
senyt, szükséges, hogy oly gyümölcsöket kapjanak, minők akár 
zamatra , akár fejlettségre, érettségre nézve a külföldiekkel mér
kőzhessenek ; vagyis szükséges, hogy az iparos-gazdák okszerűen 
alapított, kezelt^ és ápolt gyümölcsös-kerteket bocsássanak az 
iparosgazdasszonyok rendelkezése alá. Példáúl vehetjük mind a 
gyümölcstenyésztésben, mind az aszalásban a francziákat, ■ hol 
nincs birtok gyümölcsös-kert nélkül: kisbirtokon kisebb, nagy 
birtokon nagyobb gyümölcsös-kert szolgáltatván az aszalványnak 
valót.

A franczia gyümölcsök a mieinknél rendesen nagyobbak, de 
nem zamatosabbak. Sokkal húsosabbak a szilvák, nagyobbak a 
hámozott s préselt körték: ami azokat nálunk is kapóssá teszi a 
kezelés, hogy t. i. csinos fenyő-tobozokba vagy üveg-edényekbe, 
minden idegen résztől tisztán, s tetszetősen rendezve rakatnak be. 
Meg kell azonban különböztetnünk a házias eljárást a gyáriastól, 
mely mostanában nagyban kezd űzetni.

a) A házias eljárás nem ismeretlen nálunk sem, csakhogy 
kevesebb gonddal és segédeszközzel vitetik véghez, mint a fran- 
cziáknál. Francziaországban ugyanis minden kis-birtokhoz, sőt a
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zsellérházak nagyrészéhez is van egv-egy «kis kert»; és minde- 
nik gyümölcsös-kerthez van egy-egy -aszaló-láda, minőt rajzunk 
mutat. Ezen ládát reá tehetjük akármely takarék-konyhára; 
feneke nincs; hossza 2 láb 5 hüv., szélessége 2 láb 3 hüv. A láda

5. ábra.

belülről léczekkel van ellátva, oly módon, hogy belé egy-egy 
oldalra 4 aszaló-rácsot lehet behelyezni ajtaján, mely rajzunkon 
nyitva látszik. 8 db. rácsra 50 font gyümölcs megy reá.

Nagy előnye ezen aszaló-ládának az, hogy ezt be is lehet 
fedni; s amikor be van fedve, a 60— 80 fokig hevített gyümölcsök
ből kifejlődő zamat és gőz átjárja az aszalványt, mely ily módon 
nagyobb és szebb lesz, mintha gőzét, páráját elbocsátjuk, külön
ben a láda fedőjén vagy fedelén vannak szelelők, melyeket parafa
dugóval dugunk be, de ha kell, kinyithatunk s egyrészt a gőz 
sűrűségét, másrészt a hő fokát, oly módon is mérsékelhetjük, 
hogy az alsóbb rácsra csak azon gyümölcsöt teszszük, mely leg
nagyobb hőfokot igényel, melynek azonban 80 fokon túl nem kell 
mennie.

Melyik gyümölcsnek mennyi melegség kell? Azt könnyen 
megítélheti bárki. Annyi bizonyos, hogy minél lassabban megy az 
aszalás, annál jobb az aszal vány. Szükséges tehát a melegséget 
mérsékelni, sőt a munkát is néha-néha félbeszakítani, hogy: habár 
a gyümölcsök legnagyobb részét és pedig cseresnyét s meggyet 
6— 8, a kisebb körtét 8 — 10, a nagyobb körtét és almát 16— 18 
óra alatt egy folytában is megaszalhátnánk, egy-egy kis szünetelés
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mellett munkánk inkább több napokig tartson, csakhogy kellő 
eredményt hozzon. Egyik fődolog, hogy minél több gőzben része
süljenek a gyümölcsök.

b) A gyáricis eljárás, nem oly nagy mesterség, melyet ne 
utánozhatnánk, ha van egy gazdasági gőzgépünk és szerzünk oly 
üvegeket, minőkben a franczia gyárosok szokták a befőtteket és 
aszalványokat világba küldeni.

A gőzgép csak arra való, hogy gőzt adjon az aszaló-kamara 
számára. Vagyis, azért jó ha gőzgépünk van (minőnek kellene 
lennie minden jól rendezett 30— 50holdas birtokban), hogy ennek 
fölösleges gőzét (midőn t. i. a gép más munkát végez) czélszerűen 
felhasználhatjuk a gyömölcsök aszalására.

A fölösleges gőz felhasználása végett szükséges az aszaló
kamarát bádogpléhekből csináltatni s az öszszeköttetést a gőz
vezető csövön úgy eszközölni, hogy a gőz mennyiségét s így hőfo
kát mérsékelni lehessen.

Nem kevesbbé jelentékeny tényező a jól záródó üveg. Es 
pedig ezen üvegnek csak két darabból szabad állania: egyik a szé
les vastag dugó, másik a széles-szájú üveg s mind a dugó kari
mája, mind az üveg szája, köszörülve legyen, hogy a dugóval a 
léget lehetően elzárhassuk.

Újabb időkben a franczia gyárosok, még egy eszközt hoztak 
alkalmazásba, mi azonban főkép a befőttek légmentes elzárásához 
szükséges. Ez egy légüres gömb, vagy félgömb, melyben a duga
szolás történik. A gömb, vagy félgömb alakú katlan (vacuum), el 
van látva légszivattyúval. A befőttekkel s aszalványokkal töltött 
üvegekből, a katlanban levő asztalra rakatván, a lég lehetőleg kiszi- 
ratik s az üveg-dugók akkor illesztetnek az üvegre. Hogy az eljá
rás annál tökéletesebb legyen, a dugó köré, egy kannából, olvasz
tott gypsz öntetik, mely az üvegköszörüs hibáit helyre üti.

Az ilymódon elzárt aszalványok termés-szerű fényesek, 
püffedtek maradnak; össze nem száradnak. Úgyszintén a befőttek 
leve, czukornedve sem meg nem eczetesedik, sem meg nem fekete- 
dik, sem el nem párolog, míg a nálunk szokásos eljárás szerint a 
«tavali befőttek »-en meg látszik az «évszám»; a víz s czukorrészek 
részint elpárolognak, részint eczetté válnak s a penészedésbe és
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rothadásba indult felső gyümölcsöket el kell távolítani, hogy a 
többit élvezhessük.

Debát elvégre is elég, ha a gyümölcsféléket «ujjig» megtud
juk tartani. Okkal-móddal, légüres katlanok nélkül is kiszoríthat
juk mérsékelt bő által az üvegekből a levegőt és csak jó üveg 
dugókra s gypszelésre van szükségünk, hogy a gyárosokkal verse
nyezhessünk, mert csakis ezek használatában van a fölény, az 
eddigi szokásos hólyag s hólyagpapir «pergament)) stb. féle töké
letlen dugoszolás irányában.

Czukorba főtt gyümölcsöknél, a czukor szorítja ki a lég 
nagyrészét s csak arra kell ügyelnünk, hogy az legyen szabálysze
rűen felfőzve a sűrűdés 5— 6 fokáig —  mint azt a szeszneműek 
czukrozása (miről fentebb szóltunk) kivánja.

f) Eczetberakott gyüm ölcsök és növények.

Az eczetbe-rakás, eczetbe-főzés czélja nem más, mint a 
könnyen romlásnak induló gyümölcsöket s növényeket, főkép a 
«zöldségeket® eltartani —  legalább «ujjig». Legnagyobb mennyi
ségben rakatnak el ily módon az ugorkák, a zöld-bab és borsó, a 
spárga-szárak, gombák, hagymák stb. Nálunk is kapósak p. o. a 
következő franczia- és angolorszagi zöldségek: zöld-bab (1 nagy 
szelencze 1 frt 60 kr.); fehér-bab (Haricot flageolette) 1 kis sze- 
lencze 80 k r,; zöld czukorborsó 1 nagy szel. 2 fr t ; Mixed Pikles, 
angol zöldségek 1 dupla üv. 2 frt; Picadilly, 1 d. üveg 1 frt 50 kr.; 
fehér-hagyma (Onions) 1 d. üv. 2 frt 20 kr.; ugorkák (Girkens) 
1 d. üv. 1 frt 50 kr.; olajbogyók 1 frt 50 k r.; Capri, franczia
1 üv. 80 kr.

Czélszerűen megszáríthatók s eczet nélkül is elrakhatók: a 
gombák, spárga-szárak, szárított zöldségek (á la Julienne). Közön
séges franczia «champignons» 1 szelencze 2 frt; spárga-szárak
2 frt 50 k r .; «Julienne» 1 kilo 1 frt 50 kr.; lengyel-gomba 1 kilo 
2 frt 20 kr. De sokkal értékesebbek maradnak üvegekben, eczetbe 
rakva u. m. Perigordi (franczia) szarvasgomba 1 d. üv. 14 frt; 
1 középszerű 3 frt 80 kr.; nagy üveg 7 frt; magyar szarvasgomba

Kubinyi : Iparos-gazdassz. könyve. 4
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nagy üveg 3 írt 50 kr.; tyroli 1 szelencze 2 frt; magyar csiperke
gomba 1 frt 50 kr. stb.

A külföldi eczetbe rakott gyümölcsöknek és zöldségeknek 
átalában azon előnyük van, hogy azokban nem található, vegyészi 
utón sem, réz-rozsda (Grünspan), mert azok nem rézedényben 
főzetnek, s gyümölcsökből nyert zöld festékkel vannak festve, míg 
nálunk a «berakványok» átalában rézüstben készíttetnek s ha 
nem elég zöldek, az eczetbe dobott rézdarabok (4 krosak) útján 
« nyernek színt.»

Az igaz, hogy az emberi gyomor s szerkezett «sokat meg
bír » s kivált a zöldségekben különben is jelentékeny mennyiségű 
ásványok, sók, savak fordúlnak elő. Példáúl vasrészekben kitü
nően bővelkednek a saláták, a laboda, endivia; villanysavban és 
kénsavban gazdagok átalában a gyökerek, a zeller, petrezselem, 
pásztinák. Jelentékeny mennyiségű meszet és keserföldet tartal
maz ez utóbbi és a sárgarépa; kellemetlen szagú kénvegyüléket 
tartalmaznak (mely főzéskor érezhető) a káposzták, kivált az 
olasz-káposzta s e mellett cselenyt és iblanyt a fejes-káposzta. 
Asványsókban átalában gazdagok a kalarábék, a retkek stb. s a 
hagyma annál becsesebb minél több ásványsó van bennök. (Azért 
lett híressé Angliában a makói hagyma, mert abban több ásványsó 
van mint a világ bármely hagymájában s így a makói hagymából 
sokkal kevesebb kell a heringek stb. sózásához, mint az idegen 
országbeli hagymákból.)

Ezen ásvány- és sórészek tehát emelik egy s más növénynek 
a zamatosságát; de a réz-rozsda ? ez nem emeli, csak színét, s ha 
már oly mérvet ért az eczetben, hogy ki is érezhető: elrontja a 
növények s gyümölcsök zamatját s az egészségre is ártalmassá 
válnak.

Régen tudták ezt azon angol s franczia iparosok, kik az 
eczetbefőzés mesterségével nagyban foglalkoznak s már 1862-ben 
oly küldeményekkel léptek fel a londoni világtárlaton, melyekben 
vegytanilag sem lehetett rézrészeket felfedezni. Batty angol vál
lalkozó volt első, ki az ő «Mixed-pickles»-sével elsőrendű éremet 
nyert, annyival inkább, mert az ugorkák festéséhez használt nedv
ben sem találtatott réz. Ez a nedv bizonyos fűvekből s levelekből
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volt kisajtolva —  s ép oly tetszetős színt adott a zöldségeknek 
mint akár a réz-rozsda. Némely franczia gyáros nem ismervén 
Batty eljárását, de óvakodván a réz-rozsdának csak hirétől is, 
készítményeit oly üvegekben állította ki, melyek épen a tetszetős 
ólénk zöldszínnel bírtak. S miután Batty eljárását talán csakis 
iparos-gazdasszonyaink találhatnák k i , ha t. i. az ő (Budapesten 
kapható) Mixed-pickleseit figyelemmel megvizsgálnák —  nincs 
mást mit ajánlanunk, mint az ily tetszetős zöld üvegek beszerzé
sét. De a rézedénybe főzéssel —  hagyjunk fel.

Ne kívánjuk, hogy az eczetberakott gyümölcsöknek s zöld
ségeknek «mérges-zöld» színök legyen; mert ez nem fődolog. 
Fődolog az, hogy azok állománya rothadásba ne menjen át; ezt 
pedig könnyen elérhetjük ha jó erős házi-eczetet adtunk hozzá. 
Azt pedig, hogy az eczet újabb meg újabb forrásba ne jöjjön, 
vagy szintén rothatásba ne menjen, úgy érjük el, ha az eczetet 
valamivel több mint fél forrásig 50— 60° C-ig hevítettük, és nem 
tovább, mert ennyi melegség szükséges ahhoz, hogy az erjgombá- 
kat elölje; a nagyobb melegség viszont, megtámadja a szesz
részeket s gyengítené az eczetet.

Mi magát a berakás mütételét illeti, ezt igen jól ismerik 
iparos-gazdasszonyaink s ahhoz, hogy készítményeik a franczia s 
angol készítményekkel vételkedjék (lealkudva a «mérges-zöld» 
színt) csakis a csinos zöldüveg hiányzik. Legszokásosabb eljárás, 
ugorkákra nézve: a következő : A még kicsiny 5— 10 centm. hosszú 
zöld ugorkákat, jól megtörölgetjük, s szép rendben erős fa , vagy 
agyagedénybe (egy-egy sor meggyfalevelet, kaprot stb. közbe terít
vén) rakjuk, és leöntjük 60— 70 C. fokig hevített (tehát nem erő
sen forralt) bor-eczettel, melybe egy kevés sót is adtunk. Négy 
nap múlva az eczetet gondosan leöntve, ismét 60— 70 fokig mele
gítjük és ekkor visszaöntjük az ugorkákra. Ezen felhevítést még 
egyszer ismételhetjük; midőn aztán már jól kihűlt, az edénytől a 
léget lehetően elzárjuk, s ugorkás hordónkat vagy fazékunkat hűs 
helyre (pinczébe) teszszük, hol a bele rakott gyümölcsök egy s több 
évig is megmaradnak ép állapotban. Kereskedelmi czélra azonban 
az üvegbe rakás előnyösebb mint a hordóba vagy cserépedénybe 
rakás.

4
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Mézeskalácsos és czukrász, nem annyira azt nézi, minő 
szükségletei vannak az emberi szerkezetnek, az emésztő-szervek
nek, hanem inkább azt; mi tetszik a szemnek és a szájnak ? s oly 
tápanyagokat is lenyelet, kivált a gyermeksereggel, mely az 
«édességek» fő fogyasztó közönsége, hogy a gyomor alig bír velők; 
sőt lenyeleti, a szemkedveért, azon anyagokat is, melyeket nem 
sorolhatunk a tápanyagok közé (gypsz, mész, hamúzsír, «Feder- 
weiss» stb.), melyek azonban a szem előtt tetszetőssé tudják tenni 
a süteményeket.

A mézeskalácsosságot és czukrászatot tehát, nem tarthatjuk 
sem közegészség , sem közgazdaság szempontjából szükséges 
dolognak s az édességek készítése körül előforduló segédanyago
kat, műtételeket és eszközöket csakis azért ismertetjük, hogy azon 
czikkeket, melyeket az egészség fentartása mellett családjuk szá
mára jónak vélnek: maguk készítsék; azokat pedig, melyeket sem 
szükségesnek, sem czélszerüeknek nem tartanának: nélkülözzék s 
ily módon ezek fogyasztását mérsékeljék iparos-gazdasszonyaink.

a) A mézeskalácsossághoz szükséges anyagok: aa) Különféle 
lisztek: u. m. a fehér süteményekhez finom buza-liszt és burgonya
keményítő ; a sárgásakhoz tengeri-liszt, de mert ez hamar keser
nyés lesz, a hosszabb időre készítendőkhöz borsó-liszt, mely a 
nedvességet mint tészta és sütemény sokáig tartja s meg nem 
penészedik. Egyszerű mézeskalácshoz legjobb a korpájával egybe 
őrlött rozsliszt — mert a rozs héjjának sajátszerű zamata van, 
mely a mézhez illik, vagyis ízlik, hh) Méz- és czukorfélékből szo
kásos a következendőket használni: a mélis és keményítő-czukro- 
kat, répa-és burkonya-czukrot; a«Bastern» és «Lumpen» (kenyér) 
czukor-pépet és szörpöt (syrup); kevesebbé a finomabb «Farin» 
(liszt) czukrot és a «Kaffinad» (finomított) czukrokat. A méz
félékből is csak a középszerűeket s csak a legfinomabb sütemé
nyekhez adunk hárs-, vagy kender-mézet, cc) A barna sütemé
nyekhez hamúzsír kell; de csak 1— 2 gramm, 50— 60 gr. gyű
rött tésztához. A hamúzsír, a tisztátatlan fehér czukorban (syrup) 
találtató savanyt ártalmatlanná s a süteményt likacsossá, puhábbá,



53

tetszetősebbé teszi. Finom süteményekhez ammoniakot vagy 
keser-fö]det (Talkerde) szokás adni. Megjegyzendő azonban, hogy 
a keserföldnek nincs keserű íze; sokan ártatlan anyagnak tartják ; 
ezt szokják használni arczfestékhez, politúrhoz, papirtapetekhez 
stb. s kitűnő simaságánál fogva mint «Federweiss»-t keztyük, 
csizmák könnyebben felhúzásához.

Ilyen «Federweiss»-ból elég 1— 2 gr. 50— 60 gr. búzaliszt
hez. Ha a liszthez még borkőt is adunk (IY. fonthoz 5— 6 gram
mot), a borkő nagy mennyiségű szénsavanygőzt fejleszt ki a keser
űidből s a tészta 2— 3 óra alatt megkel és igen duzzadt, likacsos 
kalácsot ad. dd) Timsóra is van szükség. Ez szintén sok szénsa- 
vanyat fejleszt ki a tésztából s likacsossá teszi a kalácsot; tulaj
donkép tehát csak arra a czélra használtatik, mire a hamuzsír; 
de a hamuzsirnál tisztább, czélszerübb, csakhogy drágább anyag, 
kivált a tiszta (vasrészek nélküli) timsó. A kereskedésben 3-féle 
timsó fordúl elő : u. m. kális-, ammoniakos- és natronos-timsó. 
Legjobb a kális-timsó; minő Munkács vidékén nagy mennyiség
ben találtatik. ee) Szesz-féléket, kivált szilva-pálinkát szokás a 
mézes kalács tésztájába gyúrni. Vigyáznunk kell, hogy a szesz, 
vagy pálinka ne legyen hamisítva gálicz-olajjal, gálicz-savannyal 
(vitriol), melyek éles csípős íze kiérezhető. A szeszfélék a tésztának 
bizonyos zamatot adnak s e mellett puhábbá, ruganyosabbá teszik 
a süteményt, ff) Szükségünk van végre zsír-, és vajfélékre, déli 
gyümölcsökre, befőttekre, aszalványokra stb., melyek a kalács 
ízletességét —  és festékekre, melyek annak tetszetősségét, —  kivált 
a gyermekek előtt, emelik.

A festékek miatt sok baj van. A kereskedésben előjövő 
festékek rendesen mérgesek —  az egészségre ártalmasok; de sok
kal élénkebb színűek, mint azok, melyeket mi magunk egy s más 
növényből vagy gyümölcsből nyerhetünk. Ezekből tehát csakis az 
utóbbiakat s minél kisebb mértékben kell használnunk, nem 
annyira a tésztába mint inkább a tésztát boritó czukorba vagy 
tojás-fehérbe vegyítve.

Mézeskalácsos-mestereknél a festék-csinálás és a «festészet» 
nagy tökélyre van már víve. Száz meg százféle tarka-barka álla
tokat , virágokat, czifraságokat, czimereket stb. állítnak elő, mi
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a gyermekeknek tetszik, a festészet ezen nemével azonban csak 
idomtalan alakokat lehet csinálni, s legjobb: végkép felhagyni.

Mi az egyes mütételeket u. m. a vegyítés, a gyúrás, az ido- 
mítás és a sütés műtételeít illeti: ezekre nézve «a mennyi ház, 
annyi szokás.»

Vegyítni kell a kevésbbé értékes liszteket és surrogatumokat, 
a finomabbakkal; de úgy, hogy ez utóbbiak színe s szaga és íze 
legyen a kitűnő : igy tehetjük olcsóvá a süteményt. Vegyítni kell 
az édességeket is, úgy hogy a finom méz, vagy a nádczukor 
zamatja maradjon uralkodó. A vegyítéshez és gyúráshoz legjobb 
mérték a szemmérték és a gyakorlott két kéz, tiz ujjával. Ezek 
megmondják, mikor elég a liszt, melyet apránként vegyítgetünk 
az édességbe (tehát nem a mézet öntjük a lisztbe); megmondja, 
mikor elég sűrű egy s más czélhoz a tészta, melyet nem vas,, 
hanem fakéssel szokás felvagdalni.

Nevezetes dolog a mézeskalács-tésztára nézve, hogy ezr 
minél lassabban kél, minél több ideig erjed (amikor a forrás egy 
neme keletkezik benne), annál becsesebb. Hírneves mézeskalácso- 
sok, 9— 10° E. hűvös pinczékben, hetekig hagyják érlelődni a jobb 
fajta tésztát. Csinálnak 5— 6-féle vegyítékű tésztát s más tésztát 
adnak a sütemény külsejére, mást belsejébe. A barna tésztákat 
rendesen meghintik egy kevés, finom porrá tört hamúzsirral, mely 
annak igen tetszetős színt ad, s minél régibb, keményebb volt a 
tészta, annál szebben jön ki a formából, ha t. i. valamely formába 
szorítják — mint ez szokás századok óta.

A í(forma» oly nevezetes szerepet játszik a mézeskalácsos
ságban. A bábuk, szentképek, lovagok, fegyverek, tornyok, temp
lomok, állatok, emberek, czimerek, paizsok, bástyák, kapuk stb. 
oly szükséges dolognak tekintetnek, hogy maga a mézeskalácsom 
mesterség rendesen «báb-sütés »-nek neveztetik s nem egy-két 
darab rosz-tészta drágán eladható, ha valami tetszetős dolgot 
ábrázol.

Iparos-gazdasszonyaink feladata nem az lévén, hogy a már 
szokásos 500— 600-féle alakhoz még valami újabbakat találjanak 
el; nem az, hogy a színes madarakat mesterileg utánozzák, neta
lán cochenille s anilin festéket használva a tésztához s czukorhoz,.
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hanem az, hogy az egészségnek ártalmatlan vegyítékekből állítsák 
elő azt, mit épen családjok vagy némely közel piacz számára 
készítnek — leginkább ajánljuk, a nálunk is országszerte ismert 
hírneves sütemények utánzását s így csupán azon «recipéket)) 
mellékeljük még, melyek némely apróbb műtételek ismertetése 
mellett azok anyagának meghatározásához és az okszerű vegyi' 
téshez szükségesek.

Ezek a következők:
1. Nürnbergi feliér mézes kalács. (24 db.) Másfél kilo mando- 

lát lehajalunk. A lehajalás legkönnyebben megy, ha a mandolát 
forró vízzel leöntjük, s midőn felpuhul s egészen ki nem hül, mag- 
burokjából kivetkőztetjiik — egyszerű gyúrás, morzsolás utján. Az 
ily módon tisztázott mandolát apróra vágjuk, s egy pléh tepsin 
megpirítjuk. E közben 30 tojást felnyitunk s gondosan külön 
választjuk sárgáját és fehérét; a tojás fehéréből sűrű habot verünk; 
a sárgáját IV2 kilo törtczukorral s némely fűszerekkel V2 óráig 
kavarjuk. Fűszerek: apró, laskává vagdalt s szárított narancs- és 
czitromhéj; mindenikből 12— 14 dekgr. továbbá IV2 dek. fahéj, 
egy kévés (1 deka) kardamumot (Amomum aromaticum. Amomum 
cardamomum L.) és 9— 10 gramm szekfűszeget. A fűszerekkel jól 
egybedörzsölt tojássárgát, a kemény habbá vert tojásfehért, a 
pirotott mandolát egybevegyítjük; közéjök vegyítünk IV2 kilo 
finom búzalisztet; s a tészta készen van. Reá illesztjük egy 
ostyára, mérsékelt hőségben megszárítjuk és csak ezután adjuk 
sütőbe, t. i. a konyhába vagy kemenczébe, hol lassan kell meg 
sülnie.

2. Közönséges, fehér mézes kalács. Ennek alkatrészei V2 kilo 
czukor V2 liternyi vízben vagy tejben szétfőzve; SU kilo finom 
búzaliszttel jól elvegyítve. Fűszerek 1— IV2 dek. fahéj, felényi 
szekfűszeg, ugyanennyi kardamum, 4 tojássárga, 1— IV2 dek. 
hamúzsír (vízben felolvasztva), pár nehezéknyi ammóniák.

3. Közönséges, barna mézes kalács ; alkatrészei: 3 kilo sziru
pot 2Va kilo liszttel jól elvegyítünk, s e vegyítéket 14 napig érle
lődni hagyjuk, ekkor hozzá adunk (vízben felolvasztva) 10 dekgr. 
hamúzsírt, jól összegyúrjuk s fűszer gyanánt adunk bele 28— 30 
dekgr. czitromhéjat; ugyanennyi narancshéjat, 8 - 9  dekgr. szék-
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fűszeget, borsot, gyömbért és kardamumot. Végül adunk hozzá 
3 font mandolát, s ekkor teszszük előbb szárítóba, azután a 
sütőbe.

4. Kétszer sült mézes kalács ; alkatrészei: 2 kilóg, méz, 2 kilo
gramm liszt, V2 kilogr. mandola, IV2— 2 dek. szekfűszeg, ugyan
ennyi fahéj, ugyanennyi kardamom, 3V2 dek. piment (jamaikai 
szekfűboros; Myrtus pimenta L. gyümölcse), 1V2— 2 dek. hamu- 
zsír. Ezen mézes kalácsot annak rendje szerint megsütjük; hanem 
mikor meghűlt, új műtétel alá veszszük, mi abból áll, hogy egy 
liternyi serben felolvasztunk 14 dek. czukrot, 5— 6 dek. keményítő 
lisztet, s ezt a süteményre reá öntjük és azt, midőn magát tele- 
szítta, ismét kemenczébe adjuk, de csak jól kiszáradás végett.

5. Borsos (brémai) mézes kalács; alkatrészei: rozsliszt és 
méz, melyhez a sütéskor egy kévés szirupot vegyítünk. Fűszer i  
szekfűbors (piment) és ánizs. Ezen anyagot négyszögü formákba 
szokás adni, lehet kézzel is koczkává alakítani, tetején jókora üre
get készítve, melybe mandolát s narancshéjat teszünk. Midőn a 
kalács kisült és meghűlt, azt egy szalmacsutaknál fogva tiszta 
vízzel befecskendjük; ekkora kemenczében megszárítjuk. Ha rajta 
a víz jól el volt kenve a mézes kalács tetszetős fényt nyer.

6. Thorni mézes kalács. Ez főkép abban különbözik az élőb
bemtől, hogy a rozsliszt közé borsóliszt vegyíttetik, mi a sütemény- 
nek tetszetős színt a d ; és hogy hetekig hagyatik érlelődni. Alkat
részei egy kilo m éz; egy kilo por- (farin) czukorral együtt felfor
ralva s lefölözve: egy kilo mandolával vegyíttetik. Kelesztőűl 3— 4 
dekgr. hamúzsír adatik. Fűszerek: bors, szegfűszeg, fahéj, szere
csendió. Ezek összevegyítése után még 24 óráig áll, s akkor ada
tik sütőbe.

7. Berlini mézes kalács; anyagai: IV2 kilo liszt, 1 kilo czu- 
kor, 1 liter méz, 3/4 kilo mandola fél ivópohárnyi szilvapálinka, 
4— 5 dek. szerecsendió, szekfűszeg, kóriándrum, fahéj, 14 dek. 
czitrom- és narancshéj és 5— 6 dek. hamuzsír.

8. Franczia mézes kalács; alkatrészei: 1 kilgr. méz, V2 kilo 
czukor, 3/4 kilo mandola, vagy : V2 kilo méz, 1 kilo czukor, 3/ 4  kilo 
mandola, továbbá V2 kilo narancshéj, 16— 20 dek. czitromlé, 
3V2— 4 dek. kóriándrum, ugyanennyi szekfűszeg, ugyanennyi
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fahéj, 3— 3V2 dek. hamúzsír, 3A— 1 kilo búzaliszt, Va ivópohár 
cognac-, vagy szilvapálinka. Atalában 1 kilo (két font) tésztához 
1 dekgr. (V2 lat) tiszta hamuzsir is elég. A tészta 8 órai érlelődós 
után adatik kemenczébe, s midőn kisült czukros vízzel fényesítve 
(glasirt) a melegítőben kellően megszáríttatik.

9. Berlini bábukalács; anyagai V2 kilo méz, V2 kilo czukor,
1 kilo liszt, összevegyítve nehány napig érlelődik, ekkor nehány 
tojást kell belegyurni, kelesztő 6— 8 gramm szénsavanyos ammó
niák (vízben feleresztve). Fűszer: egy czitrom sárgahéjja, 2Va dek. 
kardamom, IV 2 dek. szegfűszeg. A tészta forró kemenczében süt- 
tetik, s midőn kikerül: nyulékonyságig főtt (caramel) czukorral 
vonatik be.

10. Colquhon (vegytanár) féle kalács; alkatrészei: V2 kilo 
liszt, 14 dek. keserföld (Kohlen-saure Talkerde) 14— 16 dek. szi
rup, 8— 9 dek. porczukor (Farin), 4— 5 gramm borkősav (Wein- 
steinsáure), 7— 8 dek. vaj, 4— 5 gramm gyömbér, 4 dec. szerecsen
dió, 4— 5 gr. fahéj. A tészta csak egy óráig hagyatik érlelődni.

11. Bábu-tészta, mely különféle alakok készítésére használ
ta ik  (Bilderteig); ennek anyaga: rozsliszt, szirup s borsóliszt, 
mely utóbbi tetszetős sárgaszínt ad a süteménynek. A tészta 
különféle fa, cserép stb. formákba nyomatik; vagy ezek hiányában 
bizonyos czimlapokkal, czimerekkel kap felül, s néha oldalt is oly 
nyomásokat, melyeket megtart.

12. Mézes-mogyoró;  az előbb említett tésztából készíttetik, 
hanem jókora mennyiségű törött bors (feketebors) hozzáadása 
mellett. A finomabb borsos sütemények alkatrésze: 2Va kilo szi
rup és 3V3 font búzaliszt összevegyíttetvén 14 napig érlelődik, 
ekkor belegyurunk 7 dek. hamúzsírt s fűszereket tetszés szerint.

13. Fehér-mézes kalácsok (Weissgesottene Zucker-Pfeffer- 
Kucken) és mézes-diók tésztája végett rendesen 12 kilogr. lisztet,
2 kilgr. mandolát veszünk munkába, kelesztőnek 7 dek. szarvas- 
szaruiéi (Hirschhorngeist, Sál. cornu cervi) adatik; fűszerül: tete
mes mennyiségű fekete törött bors, 7 dek. törött szegfűbors, 3—4 
dek. kardamom. A kalácsok különféle formákba nyomatnak, vagy 
czimerekkel eláttatnak. Némelyiket fényesítni is kell. A fényesí- 
téshez vízzel feleresztett s nyúlásig főzött (fölözött) czukrot (Kara-
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mel) használunk, melyhez midőn hülőfélben van, egy kis borecze- 
tét, azután egy kévés rózsavizet adunk. Boreczetet és rózsavizet 
adhatuk hozzá mindannyiszor, amennyiszer nagyon megsűrüdik, s 
ha ugyancsak fényessé akarjuk tenni a kalácsot ezen czukorféle 
olvadékkal, vagy fénymázzal (Glazur) egy ecsetnél fogva többször 
bekenjük; hanem ezután nem szabad «forró-kemenczébe» ten
nünk, csak a «melegítőbe#, hogy kellően megszáradjon.

b) A czukrászathoz nagyrészt ugyanazon anyagok szüksége
sek, melyek a mézes kalácsossághoz; hanem fordított arányban: 
t. i. a legfínomabbakból legtöbb; a legolcsóbbakból legkevesebb 
kell a czukrászathoz.

Szükséges több rendbeli finom czukor, u. m. süveg- vagy 
kristály-czukor; kenyér-czukor (Melis); liszt-czukor; és szükséges 
a legfinomabb méz, déli'gyümölcs, fűszer, szesz; a legfinomabb 
zsir (lúd, kacsa, pulyka, happan), irósvaj, a legfinomabb búzaliszt, 
keményítő-liszt, egy kévés zab-liszt, hüvelyes-vetemények lisztje 
vagy tésztája; szükséges temérdek tojás, fris tejfel, fris-gyiimölcs stb. 
szóval mindaz mi a szemnek és ínynek kiválóan tetszik — és drága.

Mi a feldolgozást illeti: Nem elégedhetünk meg a mozsárban 
tört czukorral; nem is győznénk törni a «porczukrot» ha eladási 
czélokra is kiterjeszkedünk; hanem kézi czukormalmot kell ven

nünk, minőt rajzunk mutat. Ezen kézi
malom 5— 6 láb magas s elég munkát 
ad egy 12— 15 éves gyermeknek; a 
munkaeredmény azonban legalább 10- 
szerte több és sokkal jobb, mint a kézi 
mozsárban törés.

A czukrász egyik főfeladata, a kézi- 
malmon finomra őrlött czukrot, oly
módon, mint azt a szeszes-italokról 
szóló részben előírtuk, felolvasztani, 
megtisztítani minden idegen részektől 
s a forrást egészen az utolsó fokig 
vinni, a midőn t. i. a már barna folya

dék üveges fonalat ad s formákba öntve «Kandli czukor»-nak, 
bon-bonnak neveztetik.
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A bonbonok készítéséhez szintén gépeket szokás alkal
mazni : két egymással ellenkező irányban forgó hengert, melyek
ben bevésvék a kívánt alakok. A hengerek közzé adott czukor- 
anyag a bevésett üregekben marad s cseppeket (Drops), koczkákat 
(kova) stb. képez. Ilyforma gépek által eszközöltetik a czukorkák 
megtöltése szeszszel s a gép gyorsítja és csinosabbá teszi az ered
ményt; de mindenik formához más-más pár henger kell, minél 
fogva ily gépek csakis nagy piaczok számára dolgozó czukrászat- 
ban fizetik ki magukat.

Szükséges a legközönségesebb czukorfélék készítéséhez is 
még egy kis kézi malom, minőt rajzunk mutat. Ennek magassága 
3— 3V2 láb; alsó ládájában egy fiók van, 
h) melybe az őrlemény hull; felső ládá
jában f)  van megerősítve az őrlő hen
gerpár, melyet x) forgantyú által hozunk 
forgásba. Ezen kézi malmon a különben 
nehezen őrölhető fűszereket kávét, kakaó
babot s a kétszersültekhez kellő szá
raz zsemléket vagy pirított kalácsokat 
finomra őrölhetjük.

A czukrászat egyik főanyaga még 
a mandola, melyet számos különféle 
alakban dolgozunk fel s vagyon könnyíti munkánkat a man-

9. ábra.

dolahajaló és a mandolaaprózó-gép, melyeket 2 rajzunk mutat, 
A mandulahajaló-gép csatornájába a) b) töltetik a leforrázott
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mandula, mely f )-hez érve két guttapercha-henger közt megy el, 
megtisztul hajától s aprózás alá bocsátható. A mandulaaprózó-gép, 
mogyoró s dió aprózására is alkalmas; mert késeit (melyeket raj
zunk d) alatt mutat) egymástól kisebb vagy nagyobb távolságra 
lehet elhelyezni; ennélfogva az aprózást a legparányibb részlete
kig vihetjük.

A mandola, dió stb. tésztává reszelésére s gyúrására más 
gép szolgál, mely azonban csak kivételes esetekben szükséges. így 
szintén a pörkölt kakaó-babok feldolgozásához t. i. a csokoláde- 
készítésbez, melynél azonban a gyári gépek tökéletesebbek s miu
tán a feldolgozott czikkeket jutányos áron kapjuk, felesleg volna 
velők versenyeznünk.

A czukrászat egyik főágazatát képezi a gyümölcsnedvek, 
kivonatok, kocsonyák, pépek, sajtok stb. készítése. Szintén nagyon 
megkönnyíti és sikeresebbé teszi munkánk alapját, a nedv-nyerést,

a «gyümölcsprés», melyet rajzunk mu
tat. Bármely háztartásnál is, hol van 
egy s más gyümölcs (meggy, cseresz
nye, málna, ribizli, szeder, földi eper), 
melynek nedvét feldolgozni akarjuk, 
jó szolgálatot tehet ezen kis prés, 
mert munkánk gyorsabb, tisztább és 
több eredményt mutat, mint a szitán, 
rostán vagy vászon ruhán áttörés és 
gyúrás utján.

Mi az egyes sütemények készítés- 
módját illeti, azt egy-egy «példány» után könnyen kitalálhatják 
iparos-gazdasszonyaink. Czélunk, mint említők, nem az, hogy a 
remeklésben vetélkedjünk a fővárosi czukrászokkal, kik már a fes
tészet és szobrászat terére is átvitték a czukrászatot; hanem épen 
az, hogy nélkülözzük eme készítményeket s csak is oly czikkeket 
készítsünk, melyek az emésztő-műszerveket el nem rontják s az 
emberi szerkezet igényeit kielégíthetik. Ez okból mellőzzük a 
különféle drága fűszereket is, melyek ismertetése egész füzetet 
tenne. Legkevesbbé nélkülözhetők ezen fűszerek az édes szeszes
italok készítésénél, melyről már szóltunk.
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h) Szappanfőzés és hideg-úton készítés.

Szappant, a szó vegytani értelmében, csak meleg-úton t. i. 
főzés-útján lehet készíteni. A hideg-úton készített szappanok készí
téséhez az alap-anyagot csakis a meleg-úton nyert szappan részek 
adhatják. A hideg-úton készített szappanoknál azonban csak 
mellékes dologként szerepel a vegytani anyag; mert főfeladat, 
minél több vizet s idegen részeket vegyíteni a jó szappanhoz, 
hogy többnek, jobbnak s szebbnek látszassék — emellett illatos 
legyen, szép színeket mutasson stb. Szokásos valamely czifrasá- 
got is nyomatni reá, mi egyszersmind helyet ad az öndicséretnek ; 
sőt ha ez kevés, czifra-papirra nyomtatják a «feltalálók» az ő talál
mányuk (!) jó tulajdonait, csodás hatását stb. Az ily szappanok 
örvendenek legnagyobb keletnek; temérdek pénzt adunk ezekért 
a külföldre.

Iparos-gazdasszonyainknak elsőrendű szükségletük a jó 
házi szappan, mit főzés útján lehet nyerni; de esetleg hasznos 
foglalkozást nyújthat a mesterkélt czifra-szappanok készítése is, 
mit hideg-úton eszközlünk. E különböző eljárásokat tehát egyen- 
kint ismertetjük, mint következik :

a) A szappanfőzéshez 3 anyag szükségeltetik: 1. zsír- és 
olaj nemű-anyag; 2. hamúzsír ; 3. sziksó —  illetőleg konyhasó.

a) A zsír- és olajnemüek (faggyú, szalonna, h á j, velő, vaj? 
mint szintén a répa-, repcze-, napraforgó-, len-, kender- stb. mag
olajok) nem egyszerű, hanem 3-féle anyagból állanak u. m. stea- 
rin, palmitin, ölein.

Ezek közül legsűrűbb s a szappan- és gyertyakészítéséhez 
legalkalmasb anyag a stearin, mely nagymértékben fordul elő a 
marha-, kecske- és júh-faggyúban. Oly becses anyag a stearin, 
hogy nagyobb üzleteknél, jelentékeny nyereménnyel jár ennek a 
palmitintól s oleintól külön választása s eladása vagy gyertyákká 
öntése. Ennek azonban természetes következménye az is, hogy a 
szappanfélék, nem lesznek mindenben oly tökéletesek, mintha ez 
is alkatrészükké vált volna s idősb magyar gazdasszonyáink mél
tán panaszkodnak, kivált a nagyvárosi mosó-szappanokra, hogy 
ezek nem oly könnyük, nem oly szárazak, nem oly erősek, mint
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a régibbek voltak. Az említett zsírfélékből a stearin kiválasztat
ván; megmarad az ölein, a tulajdonképeni zsíranyag, mely, habár 
nem tökéletes, de elég alkalmas arra, hogy belőle szappant 
főzzünk.

A palmitin legnagyobb mértékben fordul elő a jó tehénvaj
ban, melynek legnagyobb része palmitin és a kókusdió és pálma
olajban, mely utóbbiból több százezer mázsányi hozatik Európába 
s főkép Angliába, hol nagy részben szappanfőzésre használtatik. 
Ezen olajból több szappant bocsátnak kereskedésbe Anglia népei, 
mint Európa más államainak népei összesen. Mielőtt azonban 
szappant főznének a pálma-olajból, kivonják a stearin-rószeket s 
külön értékesítik gyertyának, díszöntvényeknek stb.

Az ölein sokkal hígabb s így gyertya-öntésre kevésbbé alkal
mas anyag, mint a stearin és palmitin; hanem szapannak elég jó. 
Ezt legnagyobb mértékben találjuk az olajfélékben, kivált a faolaj
ban, a repcze-, lenmag-, kendermag- és tökmagolajban, napra
forgómag-olajban s azután a zsírfélékben. Ezektől meg kell külön
böztetnünk azon zsírtalan olajokat, melyek szappanfőzéshez nem 
alkalmasak u. m. petróleum, naphtalin, solar-olaj stb.

b) A hamuzsír, előfordúl kivált a kemény fákban s némely 
dudva-féle növényekben u. m .: Ezer kilogr. fenyőfában V2, nyár
fában3/^ tölgyfában 1 Va; továbbá a csalánban 25, lednekben 27Va, 
páprágyban (Farrnkraut) 50, a közönséges tüskében 35— 40 kilogr. 
Némelyek szerint a szurkos- és jegenyefenyő 1000 kilo után 4 kilo 
jó lúgsós hamut ad; némely tölgy 1 2 -2 0  kilót, csertölgy még 
többet. A tiszta hamúnak zsírtartalma szintén különböző, u. m. 
ezer kilo cserhamúban 111, veresfenyőben 132, bükkfában 219 zsír 
található s legdúsabb a fehérüröm hamúja, mely 1000 kilogramm
ból 748 kilo hamuzsírt tartalmaz.

A hamuzsír, szappanfőzés közben, csakis lúg-csinálásra hasz
náltatik. Iparos-gazdasszonyaink különben is észrevehették már, 
egy némelyik hamuból mily erős lúgot nyerhetnek s helyesen 
meghatározhatják a lúg erejét annak sűrűségéből s e sűrűséget 
abból, hogy a tojás benne nem ül le. Helyesen cselekesznek tehát, 
ha a jó hamut gyűjtögetik; ezt azon módon használhatják lúg
készítéshez s csak a fölösleget kell elárúsítniok kifőzés végett.
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c) A sziksó, a konyhasónak jelentékeny részét teszi; 23 kilo
gramm szikéleg és 36 kilogr. klór együtt 59 kilogr. konyhasót 
képez. A sziksó azonban előfordúl Alföldünk számos «szikes» 
helyein p. o. Debreczen és Szeged vidékén, hol egyszerű felseprés 
útján szolgált ezelőtt szappankészítéshez. A «szabad» sziksó- 
seprés útján lett nagygyá szappaniparunk ezen vidékeken ; 
újabbi viszonyok közt azonban a seprés megszűnvén, a szappan
ipar csakis a kereskedelemből nyert sziksóval űzetik.

Mi magát a műtételt, s «szappanfőzést» illeti, ehhez nem kell 
sok edény, ha t. i. készen van minden más hozzá való. Lúgot azon
ban két edényben kell készen tartannuk, u. m. erősebb és gyen
gébb lúgot, mert mindenik zsírnak s olajnak bizonyos megfelelő 
erejű lúgra van szüksége. Kezdhetjük a főzést, a zsír és lúg együt
tes forrolását az erősebb lúggal; s ha a zsír és lúg 2— 3 negyed 
óra alatt együttesen tejszínü folyadékká nem változott át; jele 
hogy a lúg túlságos erős. Ez esetben a gyöngébb lúgból kell hozzá 
adnunk, amíg a «tejbe-menés» nem mutatkozik. Viszont, kezdhet
jük a gyengébb lúggal s ekkor az erősebből kell hozzá adnunk, 
hogy az átalakulás megkezdődjék.

Szükségünk van azonban egy kis meszes vízre is, hogy az 
átalakulást elősegítsük.

Midőn a zsír és lúg egybevegyülése megkezdődött, t. i. a 
folyadék tejszínt öltött, tetején egy kocsonya-forma test (szappan) 
képződik. —  A főzés folytán ezen anyagnak mindinkább meg
kell sűrüdnie s ha sűrtidése csak lassan halad elő, sűrű meszet 
(25%  vízben feloldott égett meszet) adunk hozzá. Ha folytonos 
főzés és kavarás mellett (mi a végett szükséges, hogy a zsírrészek 
az üsthöz ne égjenek) 2— IV2 óra alatt sem áll be a szappanoso- 
pás: konyhasós vizet kell az üstbe öntenünk. Konyhasó nélkül 
csakis lágy-szappant nyerhetünk, melyben 30— 50%  víz van; míg 
a jó kemény szappanban csak 15— 20% . A konyhasót pedig azért 
kell külön vízben felolvasztani, mert egyenesen az üstbe dobva, 
az ottani lúgsó miatt, nem olvadna fel, ha t. i. a lúgsó oly erős, 
hogy a víz ennek savával jól lakott.

Végre a szappananyag mind az üst felszínére jővén, együvé 
csomósodik s ha a főzést beszüntetjük, szépen külön választható
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az allatta levő víztől. Ha nagyon tiszta szappant akarunk nyerni, 
a szappananyagot, egy kevés gyönge lúggal ismét felforralhatjuk, 
a szappanban levő idegen részek a vizbe, az üst fenekére ülvén, 
a szappan megtisztúl s alkalmas lesz az alakításra, táblákba 
öntésre vagy czifra présbe tételre, hogy tetszetős formát nyerjen. 
Hanem szaga, színe nem lesz tetszetős, nem olyan mint a luxus
szappanoké. Száz kilogr. disznózsírból nyerhetünk 155 kilogr. 
tiszta szappant.

b) A szappan hideg-utón készítése ott kezdődik, hol a főzés 
bevégeztetett. A szappan-anyag különféle idegen anyagokkal, sza
gos olajokkal, fűszerekkel s festékekkel vegyíttetik. Az u. n. sza
gos szappanok készítéséhez mellékanyag gyanánt használtatnak a 
következő olajak, fűszerek és égvények: rózsa-, narancs-, czitrom-, 
szegfű-, vanília-, pézsma-, rozmarin-, levendula-, jázmin, rezeda-, 
ánizs-, kömény-, majoránna-, fodormenta-, ibolya-, viola-, berga- 
rnott , narnczisz stb. olaj. Fűszerek a cziprusgyökér, gyömbér, 
fahéj, cassia, violagyökér, kardamum, opodeldok és a szagos 
gyánták: u. m. mirrha, storax, sandarach, benzoe, borostyánkő, 
balzsamok (peru-balzsam, tolu-balzsam, mekka-balzsam), ambra, 
liquidambra. Szeszfélék (spirit.) égvények (Áther) stb. főkép azon 
szappanakhoz vétetnek, melyek mint pecsétszedő (Fleckseife) 
szappanok, lél-félék (Seifenessenz, Seifenspiritus) és «kozmetikus» 
szappan-porok, golyók stb. jönnek forgalomba s találhatók az 
«illatárus» vagy «fűszerárus» boltokban. A mellék anyagoknál 
természetesen tekintettel kell lenni arra is : minő pecséteket (zsír, 
vér, kávé stb.) minője szövetekből (bőr, selyem, gyapot, len, szőr 
stb.) akarunk kivenni, s ezekhez képest kell a nem épen illatos 
anyagokat is alkalmazásba hoznunk, u. m. a marhaepét, kormot, 
szalmiak-sót (könleg-halvag), klór-meszet, terpetinolajat, szurkot, 
kámfort, hamúzsírt, sziksót, meszet, krétát, agyagot, keserföldet, 
benzint stb.

Egyrészt a fő-, másrészt a mellékes anyagok különféle 
arányban vegyítése, festése, idomítása és takarókkal ellátása oly 
részletes szakmunka, melyhez kellő utasításokat találunk a szap
pan-, gyertya- s illatszeráruk készítéséséről (német, franczia, 
angol, olasz nyelven) megjelent könyvek egyes reczeptjeiben. Azok
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nának már a fonó, szövő s kötőgépek ellenében ezen mütételek, 
mint a gyaloglás, vagy gyalog-verseny a gőzmozdonyok mellett. 
Mert nem úgy áll ám az arány az elért sikerben, a munkaered
ményben az emberi kezek és gőzgépek közt, mint áll a terhek

Kubinyi: Iparos-gazdassz. könyve. 5

számára tehát, kik a szappanfőzés és a luxus-szappanok készítését 
bővebben tanulmányozni akarják, legyen elég csupán a követke
zendő szakmunkákat ajánlanunk: «Die Kunst des Seifensiedens 
und dér Kerzenfabrikation» Fünfte Aufl. Weimar 1861. B. F. Yoigt. 
«Toiletten-Seifen» Wilhelm Romberg Weimar B. F. Yoigt. E. 
Liclitenberg: «Die Seifenfabrikationo szintén B. F. Voigtnál 
ez utóbbi azonban csak nagy-szabású üzlet számára való.

II, Öltözéki czikkek.

a) F o n á s ,  s z ö v é s ,  k ö t é s .

Iparos-gazdasszonyaink ne hagyják magokat visszariasztani 
a fonás, szövés, kötés munkáitól; mintha t. i. oly nevetségesek vol-
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tovább szállításánál —  vasúton, az emberi vagy állati vontató - 
erők irányában. Nem így áll még a fonásra nézve sem.

Egy gőzmozdony, jó vasúton, könnyen, gyorsan tovaszállítja 
azon terhet, mit több száz ember vagy 20— 30pár ló csak nehezen 
s lassan tudna odább vinni. A gőzmozdony azonban nehezen 
hozza működésbe a fonáshoz kellő, nehez vaskos eszközöket, kere
keket, kocsikat, hogy t. i. ezek ide s tova járása által forgásba 
hozhasson 200— 300 orsót. És mit 10— 15 géporsó, nehézkesen 
végez, azt nehány női kéz könnyen s ügyesebben viheti véghez akár 
a gyalogorsó, akár a pergő-rokkán, melynek rajzát mellékeltük.

Elhisszük, hogy egy munkás-nő, kivált ha nem tud első
rendű (czérna s csipkekötéshez kellő) fonalat nyújtani, kenyerét 
is alig érdemli meg ott, hol 50— 60 millió géporsó dolgozik a 
gyárakban. Elhisszük, hogy hasznosabb munkákat tehet, ha 
azokra ki van képezve. De nem hisszük, hogy Magyarországon 
népünk leányai, kivált téli estéken s hajnalokon át, hasznosabb 
munkát találhatnának mint a fonás, szövés, kötés —  habár ezen 
műtételekbe csak középszerűségig lettek begyakorolva.

Nem a nyereség, hanem a különben használhatlan időnek 
jól felhasználása végett szükséges tehát az, hogy iparos-gazdasz- 
::zonyaink mindazon hozzátartozóikkal, kik a fonás, szövés, kötés 
műtételeiben segédkezni képesek —  mindannyiszor, a mennyiszer 
az «idő,» vagyis a munkahiány engedik, lássanak hozzá ezen minden 
időben, minden népek közt hasznosnak talált foglalkozásokhoz.

M r a szövést illeti, czélszerű akár zsákvászont, akár finom 
vásznat szőni. Czélszerű még a készpénzért vásárolt gyapotfona
lak megszövése is. És annál értékesebb leend a szövet, minél 
több szakértelemmel vannak a szálak (láncz- és bél-fonalak) egy
máson keresztűl-kasúl hajtva. Legtöbb hasznot kétségkivűl a 
finom, a «műszövészet» ád. Ki ezt akarja elérni: ám gyakorol- 
gassa magát pár évig otthon —  ingyen, s akkor menjen Cseh
vagy Morvaország iskoláiba, hol 300— 400frt dijakat kell fizetnie; 
de a ki csupán üres idejét akarja értékesítni, vagy a gazdaságnál, 
a háztartásnál mutatkozó hiányokat akarja pótolni, ki «maga- 
sáőtte» vászonba akar öltözködni, maga-szőtte asztali- s ágy-ruhá
kat akar használni, annak nincs szüksége a «magasb tanulmá
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nyokra». Igen szép sikerrel foglalkozhatok családja körében az 
említett munkákkal bármely n ő , kivált ha a hasonló munkára 
képes kezeknek is dolgot ad. Veheti munkaanyagúi ha úgy tet
szik a gyapotot vagy a selymet. Hazánk közgazdasági érdekeinek 
azonban leginkább megfelel, ha a lent, kendert és gyapjút veszi 
munkába, mely hazai terményeinket nagy részt feldolgozatlan s 
valódi becsének fele árán szokjuk eladni: vásárolván érettök, lát
szólag igen «olcsó» (t. i. tetszetős) de valódi becsének kétszeres 
árán tömérdek hitvány öltözéki czikkeket, ágy- s asztalneműeket, 
függönyöket, bútorszöveteket és szőnyegeket, mely utóbbiak készí
tése a legkevesebb fejtöréssel járó, hasznos házi foglalkozás, mit 
iparos-gazdasszonyaink igen helyesen azzal bizonyítnak be, hogy 
helyenként igen csinos szőnyegeket kötnek —  rongyból.

Ki azonban, a kézi munka sikerével be nem elégszik, vagy 
nem elégedhetik a miatt, hogy több fonalra és szövetre van szük
sége, mint mennyit előállítani képes, ám vegyen kézzel hajtható 
fonó-gépeket 4 ,6 , 10 orsóra; vegyen oly felszerelt szövő-széket, 
melyen a szövést minden előleges fejtörés nélkül elvégezheti: 
mikép végezi azt p. o. a gőzerő a gép-szövőszékeken. Mi itt csupán 
a kézmunkák terére szorítkozunk , mert a kéz mindig ügyesebb 
mint a gép s hazánkban m. e. Z1/* millió 14 éven felüli nő van, 
kiknek nagy része szegényebb, mintsem gépeket vásárolhatna s 
nem tudja értékesítni keze munkáját.

Mi a legegyszerűbb, legkevesb segédeszközt igénylő munká
kat illeti, erre nézve első helyen áll a kötés, melynek 5 fő osztályát 
különböztetjük meg, u. m. a) szabadkézkötést; b) horogtűmunká- 
kat; c) hálótűmunkákat; d) kötőtűmunkákat; e) csipkevetést.

a) A szabadkéz kötést a középkorban oly tökélyre vitték kivált 
a velenczeiek, hogy egy-egy kötött lencsipkeért 10— 20 annyi 
súlyú aranyat kaptak, mint mennyit a csipke nyomott. Ily csipkék 
előállításához egy-két vékony pálczika kell, melyre a «csipke-czér- 
nát» (melynek értéke egyensúlyozza az arany értékét) megerősít
jük. Azt, hogy hány szálat vegyünk munkába, mikép szőjjük fonjuk 
ezeket keresztűl-kasúl, legjobban megmutatja egy-egy minta s 
később a gyakorlat által kiképzett szakértelem. Példányúi melléke
lünk egy mintadarabkát a XYI-ik századból, mely minta az

%5*
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1873-iki bécsi világtárlaton teljes épségben szerepelt. Ily kötést 
gép-karmok által eszközölni ez ideig nem sikerült. A szabadkéz
kötést azonban, Uttman Barbara azon találmánya, mely szerint a 
munkába vett czérnaszálakat apró csévekre (Klöppel) köti s ezen 
csöveket hajigálja egymáson keresztűl-kasúl, annyira megkönnyí
tette a csipkekötés mesterségét, hogy mostanában már csakis ez 
utóbbi van divatban. Erről alább szólunk.

b) A horogtű-munkák napjainkban rendkívüli terjedelmet s 
oly változatosságot nyertek, minővel a kötés többi nemei nem ver
senyezhetnek. Egy egyszerű horogtűvel ugyanis mindazon mun
kát véghez vihetjük, mindazon öltözéki s diszítményi czikket sza
bályosan elkészíthetjük, mit a háló s kötő-tűkkel, sőt az egyszerűbb 
mintájú szabad-kötés és csipkevetés műtételeit is sikeresen utá
nozhatjuk. Meg kell azonban jegyeznünk hogy ámbár horogtűvel 
csak oly harisnyát, keztyüt stb. köthetnénk, mint a szokásos 
4— 5 «kötőtű»-vel, de a siker sokkal kevesebb, a munka lassabb 
lenne s így közönséges szükségletekre szolgáló munkák végett a 
kötőtűhöz kell nyúlnunk.

Horogtűvel leghálásabb munkát tehetünk vastag gyapjú- 
fonalakból, egész öltöny
darabokat, paplanokat stb. 
készítve. —  Ezen öltöny
darabok igen ruganyosak 
s kivált gyermekek szá
mára alkalmasok, mert a 
szabadmozgást nem aka
dályozzák, a kipárolgásnak 
utat engednek, kisebb- 
nagyobb testre alkalmasak 
s így a gyermekek növe
kedése mellett is helyt 
állanak. Czélszerűek a téli 
alsó-mellények, nadrágok 
készítése is — kézzel úgy 
mint géppel. A gépi «kötszö vészét» ugyan már oly mérvet ért, 
hogy boltjaink telvék készítményeikkel (Wirkwaaren), hanem a



kézi készítmények jobban testhez állók — nem toldottak; és ki a 
horogtű-munkát kedveli, inkább maga készíti öltöny darabjait, 
mintsem külföldről drágán vásárolja.

Lehet igen csinos finom czérna-diszítményeket is horgolni, 
minőnek rajzunk egy darabkáját mutatja. A sok kis darab össze
illesztve végre egy nagy s becses csipkekendőt képezhet, mely sok
kal tartósabb mint a gépek utján forgalomban levő csipkekendők.

c) A hálókötötü-munkák főkép abban különböznek a horogtű 
(és rendes kötőtű) munkáktól, hogy ezek szálát meghúzva, az 
egész munkát legombolyíthatjuk, felbonthatjuk, míg viszont a

14. ábra.

a hálótő-kötés felbonthatlan. Rajzunk mutatja a kötés egyik műté
telét, melynél fogva hal-fogóhálót is köthetünk; de főkép egyes 
öltönydarabokat, nyakravalókat, nyári keztyüket, női főkötőket 
stb. szokás kötni. És pedig Francziaországban a kötés (fiiét) ezen 
neme oly kifejlődést nyert, hogy égy-egy vidéken 30— 30 ezer pár 
női kéz foglalkozik csupán e nemével a kötésnek s több százezer 
frank értéket tevő nyári keztyüket küldenek csupán Amerika
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lő. ábra.
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melegebb vidékeire. Küldenek hozzánk is és mi drága áron fizet
jük készítményeiket. Küldenek az angol, kivált irlandi nők s leá
nyok filet-munkákat; kül 7enek gyapjn-fonálból a német házi-ipa
rosok — és mi mindnyájuknak adózunk, holott legalább saját 
szükségletünket magunk munkája által kellene s lehetne is kielé
gíteni, ha az «aprólékos*) házias foglalkozásban nálunk is úgy 
részt venne kicsiny és nagy, fiatal és öreg «amikor ideje engedi 
mint teszi azt az iparos népeknél.

A hálókötőtű-munkák átalában 3 nagy osztályba soroztat- 
nak u. m. a) egyszerű «valódi» hálómunkák (Fiiét uni); b) egyip
tomi hálószövetmunkák melyben a szövet kisebb-nagyobb sze
mekből áll, minők a háló-keztyíik (nyárikeztyük); c) kereszt- 
hálósak (Fiiét croissé), mely az egyiptominak egy modora. Az egyes, 
modorok azonban igen sokfélék s a divatnak alávetve változnak 
u. m. fiiét anglais, fiiét á mouches, fiiét á jour, fiiét festons stb. 
len-, kender-, gyapot-, gyapjú és selyemfonalakból. Egyik leghá- 
lásabb neme a hálótű-munkának a már kész angol hálószövetek 
(tíillanglais) díszítése, virágokkal, arabesquekkel ellátása egyházi 
ruhákra, ablakfüggönyökre, bútorokra stb. íme p. o. egy virág az 
egyházi czélokra szolgáló fiiét munkákból. (15. ábra.)

c) K ötőtű-m unkák.

A szokásos 4— 5 hosszú kötőtű ismeretes eszköz minden 
iparkodó család körében, kivált harisnyakötés végett. A harisnya
kötés egyik legczélszerübb mód arra, hogy a gondos anyák lány
gyermekeiket korán szoktassák a csendes, rendes, munkás élet
hez. Harisnyakötés közben lehet sétálni, beszélgetni, olvasgatni 
ha t. i. annyira vitte valaki, hogy «keze rámegy» a munkára s így 
számos más foglalkozás vagy felvigyázás közben is gyakorolhat
ják ezt a nők; sőt végre a késő korban mulatságnak tekintik; 
örömest kötnek másoknak is, bármily olcsónak mondassák a> 
gépek által kötött munka. Ezzel a hasznos munkával tehát ne 
hagyjunk fel, kivált nálunk, hol a kötőgépek ezrei nem verse
nyeznek kezeinkkel, sőt bár folytatnák ezt a magyar nők is oly 
mérvben, mint a külföldiek, kik a nyári mulatóhelyeken, zeneelő
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adás közben, vagy az állatkertekben sétálgatva stb. is szorgalma
san kötögetnek.

Szorgalmas leánygyermekek kedvéért, kiknek nincs alkal
muk a harisnyakötés alapismereteit mindenben megszerezni, ide 
iktatjuk a főbb szabályokat, egy-két oly kötés-mintával, minő 
nálunk nem igen ismeretes, Nyugoteurópa népeinél pedig, mint 
czélszerűbb modor — átalános használatban van.

Harisnyakötéshez legalkalmasb eszköz 5 db. középfínomságu 
hoszutű s jó vastag 12— 15-ös pamuk. Akár vastag, akár vékony 
pamukból dolgozzunk, a kötendő szemek számának annyinak kell 
lenni, hogy azt 3-al eloszthassuk; és még mindezen felül kétszem- 
nek, mely a harisnya szárán ’a fogyasztásnál vonul végig s az 
u. n. «varrat »-ot képezi. (Ilyen számok p. o. 24, 27, 33, 36, 42, 
45 stb.) A harisnyaszárkötés a legegyszerűbb, semmi számítást 
sem igénylő munka lévén, mindaddig folytattatik, amig a szár 
m. e. négyszöget képez; széle-hossza egyenlő. Ekkor következik a 
«fogyasztás».

A fogyasztás két oldalon eszközöltetik. Egyik és másik 
fogyasztás közt páratlan sornak kell lenni; lehet egyik és másik 
fogyasztás közt 11, ezután a harmadik közt 9 ; azután 7— 5, vagy 
folyvást 9, vagy 7, vagy 5. Oly harisnyáknál, hol egy tűre 45 szem 
esik, kell a fogyasztások közt 11, 9, 7, 5 sornak lenni; 27 szemre 
kezdett harisnyánál mindig 5.

A harisnya szárát mindaddig fogyasztjuk, amíg 2/s része 
marad a kezdett szemek öszszegének. A saroktűn néhány szem
mel többnek kell lenni, mint a másokon; ha p. o. 45 volt a kez
dett szemek száma, fogyasztjuk ezeket mindaddig, míg a két első 
tűn 30— 30; a két hátulsón 35— 35 szem marad. Ha pedig a 
főszám 36 volt, a szemekbőrcsak 27 és 24; ha 24 volt, csak 16 és 
18 marad.

A harisnya szárát a fogyasztások megszűnése után addig 
kötjük, míg 3 és V2-szer oly hosszú lesz, mint a tulajdonosnak 
(t. i. akinek számára dolgozunk) közép-ujja. Ekkor kezdődik a 
sarokkötés.

A sarkot kétfélekép szokás kötni: hegyesen vagy kerekre. 
Nálunk a hegyes-sarok szokásos. Nyugoteurópa népeinél a kerek
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sarok, minőt rajzunk mutat, és pedig «egyenes vonalú befedéssel# 
—  melyet következőleg viszünk véghez: A két saroktün lekötünk 
egy sort, s akkor visszafordulunk, s a következő sort balra kötjük. 
Megjegyzendő, hogy az első tűnek az elején, a másodiknak a végén 
3 szemet fordítva kötünk. Ezt az ide oda való kötést, mindaddig 
folytatjuk, míg a két tűn a kötés oly hosszú lesz, mint az egyik 
tűn a szemek összege. Ekkor elkezdjük a sarok befedését, mely 
vagy egyenesen vagy rézsut fogyasztással történhetik. A midőn t. i. 
elég hosszút kötöttünk, ha a kötés baloldalon van, az első tűt 
lekötjük egészen, a másodiknak egy harmadát, s akkor a követ

kező két szemet összeköt
jük, s ismét visszafordúlva 
megyünk tovább a másik 
tűn ugyanazon eljárást kö
vetjük mindaddig, míg a 
szélére érve az egész sarok 
befedetik. Ekkor az oldal- 
szemeket felszedvén, kez
dődik a harisnyafej kötése.

A kerek sarok másik 
alakján az összefoglalás 
úgy történik, hogy a vonal, 
mely az összefoglalást mu- 

16. ábra. Kerek sarok egyenes vonalú befedéssel. tatja, nem egyenes irány
ban, hanem szétágazólag 

rézsut irányban halad. Ezzel a következőleg járunk el. A sarok- 
tűkön a szokásos hosszúságot lekötve a befedésre ismét a szemek 
harmadát használjuk, de az összefoglalásnál nem húzzuk mindjárt 
a szemet át, hanem ha pl. 30 szem van a tűn, tiz szemet lekötünk. 
(Figyelembe veendő, hogy a befedés mindig a balfelen kezdődik.) 
A 11-ik szemet nem kötjük le, csak átveszszük a tűre, s akkor 
visszafordúlva a pamutot úgy igazítjuk, hogy az az átvett szemet 
keresztül fogja, a mi a visszafordulásnál szinte magától történik. 
A szemet még ekkor sem kötjük le, hanem csak a tűre leveszszük, 
s úgy kötünk tovább; a másik oldalon hasonló eljárást követünk. 
Midőn aztán visszafelé kötve ismét oda érünk, hol elébb a szemet
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csak levettük, azt most rendesen lekötjük, s az utána következő 
szemet veszszük át, s tekerítjük körül a pamuttal. Ez eljárás 
mindaddig folytattatok, míg az oldalszemek egészen el nem fogy
nak, s a sarok be nem fedetik.

Férfiharisnyáknál, kivált csizmában hordva, nagy előny a 
« hosszú sarok», mert sokkal tarfcósabb a rövidnél. A hosszú sarok 
kétszerte oly hosszú, mint a rendes, egyszerű sarok. E végett a 
kötést szokott módon kétfelé osztván, a saroktűn jobbra s balra 
mindaddig kötünk, míg 
kétszerannyi sor lesz, 
mint mennyi egyik sa
roktűn van. E közben 
a sarok közepén szo
kásosan fogyasztunk 

mindaddig, amíg a sa
roknak 2/s részét megkö
töttük. Ezután szaporí
tunk mindaddig, amíg a 
sorok az egész hosszú
ságot eléri. Midőn a 
szemek mindössze van
nak kapcsolva, az oldal
szemeket keresztben fel
szedjük és az egész ha- 17. ábra. Hosszú sarok hátsó fogyasztással, 
risnyán, kétszer, simán
körülkötünk. Körülkötés alkalmával minden 4-ik oldalszemnél 
szaporítunk. Most a két lábfejtűn kötünk, mint a sarkon, jobbra- 
balra; a sarokszemből minden sornál egyet befogunk. Ezt ismé
teljük, amíg 11 sor lett; ekkor ismételjük a körülkötést s össze
foglalást, míg létre jön a «hosszu sarok, fogyasztással)), melyet 
rajzunk mutat.

e) Csipkekötés.

A szabadkéz-kötést, mint említők Uttmann Barbara talál
mánya, nagyon megkönnyebbítette azzal, hogy a fonalat vagy 
czérnát apró csévekre (minőt rajzunk természetes nagyságban



mutat) kötötte s azokat megszámozván egy s más rendszer sze
rint rakhatjuk keresztül-kasúl egy valamely minta létesítése 
végett. Egyszerű csipkékhez csak 10 szál czérnát veszünk s ezt 
mint rajzunk mutatja, egy hengeralakii párnán 3 csoportra osztva 
szőjük s fonjuk a kis csövek segélyével. Minél szélesebb csipkét

18. ábra.

készítünk, annál több szál czérnára van szükségünk. Csipkeken
dőkhöz 200— 250 s több szálat alkalmazunk 20— 25 stb. csoport
ban. Azon szálakat, melyeket a legközelebb kötendő szemeknél 
nem alkalmazunk, egy tű vagy szegecske segélyével a párna ol
dalaihoz erősítjük meg, s így minden'szál czérna mindig szemünk 
előtt és szabad rendelkezésünk alatt áll. Ezért lehet oly tökélyes 
munkákat végezni eme kis csévecskékkel, minőt a Jaquard-székek 
sem képesek utánozni.
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Nevezetes előnye a csipkekötés ezen módjának az, hogy az 
egyes szálak czélszerű kezelésének mesterségét, az egyszerűbbről

19. ábra.

menve át az összetettebbekre, könnyen megtanulhatják akár a 
gyermekek is. Fokozatonként haladhat a gyermek a 2— 3 szálból 
álló csipkéktől a százasokig és pedig, hafta csévek megszámozvák:
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diktandó, vagy «lekótázás» szerint. Ez oka annak, hogy a csipke
kötés ezen módját mostanában a köziskolákban is tanítják, úgy 
is, mint oly kézi műtétéit, melynek utján a munkás megszerezheti 
kenyerét, de úgyis, mint ízlés-képző, a müszövészethez, a «com- 
positio»-hoz vezető műtétéit, melynek segélyével a közönség vál
tozatot s fokozott műízlést igénylő követelményeinek megfelelhe
tünk. Azok számára, kik az ízlés terén előbbre haladtak, s talán 
már «componálni» is tudnak, minta gyanánt mellékelünk egy 
génuai csipkegallérból egy darabkát. (19. ábra.)

b) V arrás, hímzés.

A varrótű a közjóiét előmozdításának egyik leghatalmasb 
eszközévé vált a női kezekben. Elkezdve az egyszerű szövetek, 
kendők beszegésétől, a legmesteribb műtétetekre alkalmas eszköz

20. ábra.

a varrótű. Segít, mint rajzunk mutatja, ránczba szedni a fodro
zandó szövetet. Segít a szegély különféle behajtásában s majd 
egyenes, majd lánczszem, majd kettős stb. öltéssel járja végig., 
vagy erősíti meg egymáshoz a szöveteket; ruhákat varr s végre 
feldíszíti azokat különféle öltésekkel.

Nincs száma azon különféle öltésnemeknek, melyeket egy 
ügyes varrónő ezen eszközzel véghez vinni képes, a gomblyukak 
körül- és kivarrásától (nftlyből egy példányt mellékelünk) a lég-
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finomabb hímzésig, miből 100 frt ára munkát is képes reá rakni 
egy zsebkendőre —  ha t. i. van a ki munkáját megfizeti.

Legkevesebb művészettel jár az egyszerű ágyi, konyhai, asz
tali fehérruhák varrása. Kevés fejtöréssel jár az egyszerű fehér-

neműek varrása i s : de a mindinkább elfínomodó ízlés nem ismer 
határt a díszítésben s mai nap már a kevés-vagyonú családoktól 
is követeli ((társadalmi helyzetük)), hogy kivált az ágyruhák s a 
testen hordott fehérnemüek művészeti módon legyenek díszítve.

A díszítések leg
egyszerűbb módja, de 
csakis a jó vászonszö
veteknél, a szálhuzás 
közben fenmaradt fo
nalak, különböző cso
portban egyesítése, mi
nőből rajzunk egy da
rabkát mutat. Ily mó
don számtalan féle tet
szetős, de csakis mértani, egyenes 
vonalakból álló díszítményeket ké
szíthetünk, akár a ruhán, vagy ken
dőn , akár külön egy-egy darabka 
vásznon, melyet, mikor kész, a ruha széleihez megerősítünk, 
vagy mint «berakat »-ot abba beleillesztjük.

Másik egyszerű mód a «magas varrás» miszerint a díszí
tendő ruhadarabra különféle virágokat, arabeszkeket stb. var
runk és pedig egyik öltést a másikra halmozva (a hol kell) úgy, 
hogy rajzunk elég szembeötlőleg kidomborodjék. Nagyon szoká-
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sós, de sok bajjal jár a csipkézés, fodrozás és lyukki varrás, mely 
utóbbi igen tetszetős, de a szemet rontja s a gépmunkák által köny-

nyen helyettesíthető. 
.. A lyukkivarrás műtéte

leiből keletkezett végre 
a «rakott» munka, vagy 
szalaghímzés,. mely a 
világtárlaton következő 
csoportokba osztvasze- 
repelt: Point d’Alen- 
con ; Point brabancon; 
Point d’Anvers; Point 
grec; Point Yalencien- 

' Cw nes; Double point d’Es- 
pagne; Point d’Angle- 

w térré; Point dé Sor- 
rento; Point de Bruxelles; Point de Venise; Pointe de Cordonne; 
Point de Florence. Ezen modorok azonban évről évre szaporod
nak s változnak, a szerint a mint más-más ország vagy vidék női 
munkásainak a készítménye jön divatba.

v

24. ábra.

Kezdők számára mellékeljük a legegyszerűbb mintát (Point- 
lace) azon megjegyzéssel, hogy bővebb utasítást szerezhetnek a 
női divatlapokban. A «Point-lace» vagy szalaghímzés legegysze-
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rübb m ódja: a már előre elkészített, kivarrt, vékony szalagokat 
(melyek selyemből, vagy keskeny lenvászonból vannak) a díszí
tendő szöveten kirajzolt kanyarulatokra reá varrjuk s alóla a szö
vetrészeket kivágjuk. Ezen műtétel első részét, a felvarrást, 
mutatja rajzunk, melyből megérthető az is, hogy a diszítendő 
szövetdarabot kemény papirra vagy viaszos vászonra kell fel
tűznünk.

Amit eddig mondtunk, az csak & feliér-hímzésre vonatkozik, 
melynél még tetszetősbb a színes-hímzés, mely minden népeknél 
rég idők óta kedvencz foglalkozása kivált a fiatal leányoknak.

25. ábra.

A hímzett kötők, ruhák, bundák, kendők stb. élénk színekkel van
nak ellátva népünknél is. Az arany- s ezüstszálakkal hímzés 
remekeit láthatjuk egyházainkban az oltárokon, asztalokon. Ily 
remek munkák a főbb papi ruhák, melyek készítése azonban 
ezideig szintén idegen kezekben van, pedig jó haszonnal jár. 
Temérdek pénzt adunk a német, franczia, angol hímzett szövete
kért, melyeket, kitartó szorgalom utján, magunk készíthetnénk. 
Legtöbbet adózunk a párisi himző-leányoknak. Párisban készülnek

K u b in y i : Ip aros-g azd assz . könyve. 6
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a legszebb hímzett selyemmunkák varrótűvel, korogtüvel stb. 
Jelentékeny iparággá fejlődött itt az egyes virágok tüllre-rakása, 
mi által a hímzett tüllanglais egyenlő rangban szerepel a csipkék
kel s hímzett szövetekkel. Párisból ered s terjed majd minden új 
eszme a világ más fővárosaiba; de elvégre eszméket találhat kiki 
maga hazájában, mint p. o. az irlandi leányok.

Ezek ugyanis, azzal pótolják ki a leleményesség hiányát, 
hogy a természetből szereznek újabb meg újabb mintákat. 
A madarak, rovarok, halak, fák, virágok stb. utánzásában párat
lanok. Az irlandi hímzés kivált olcsósága miatt nem egy helyen 
háttérbe szorítja a párisit; de tetszetős az élénk színek öszhang- 
zatos egybeválogatása következtében is, mire a virágok utánzása 
nyújtja a legjobb iskolát. Eajzunk az irlandi leányok egyik ked- 
vencz munka tárgyát mutatja az élénk színekben gazdag lepkék 
egyikét, horogtűvel hímezve tüllanglaira. Az irlandi leányok 
magok is nagyban fogyasztói saját készítményeiknek p. o. ily 
lepékkel díszítik hajukat, vagy mellőkre tűznek hímzett-virágcsok
rokat stb. Annyi bizonyos, hogy a természettani tárgyak szám
talan tetszetős mintát nyújthatnak a színes hímzéshez s ez az 
iskola, mindig nyitva van a legszegényebb családok számára is.

c) G ép-m unkák.

Azon egyszerűbb öltésnemekben, melyek számos ismétlése 
által egy-egy ruhadarabot beszegünk, vagy a szabás utján szét
darabolt részleteket egymáshoz megerősítjük, jó szolgálatot tesz
nek a varrógépek.

A varrópépekhez alkalmazott segédeszközök által kiterjesz
kedhetünk némely díszítésre, zsinórzásra (tambourirozásra), rán- 
czolás és fodrozásra stb., de a gépek fő munkaköre ezideig, csakis 
az egybetüzés, öszszevarrás.

A varrógépek ezideig csak kétféle öltést tesznek; vagy 
kettős-tűzést; vagy lánczöltést. A kettős tűzésre legalkalmasabb
nak tartják a Singer-féle gépeket; a lánczöltésre, Grower et Backer 
varrógépet. Egy jó varrógép perczenként 500— 600 öltést tehet s 
tetemesen gyorsíthatja a munkaeredményt u. m. Férfi ing géppel



83

Tarrva egy óra 10 perez; kézzel varrva 14 ó. 26 p. Férfi kabát 
géppel 2 ó. 38 p., kézzel 16 ó. 35 p. Selyem mellény géppel varrva 
1 ó. 14 p., kézzel varrva 7 ó. 19 p. Vászon mellény géppel varrva 
48 p., kézzel varrva 5 ó. 14 p. Posztó nadrág géppel 51 p., kézzel 
5 ó. 10 p. Nyári nadrág géppel 38 p., kézzel 2 ó. 50 p. Selyem 
ruha (szoknya) géppel 1 ó. 13 p., kézzel 8 ó. 27 p. Kalikó (női)

ruha géppel 57 p., kézzel 6 ó. 37 p. Merinó ruha géppel 1 ó. 4 p., 
kézzel 8 ó. 27 p. Női ing géppel 1 ó. 1 p., kézzel 10 ó. 31 p. Alsó 
szoknya géppel 35 p., kézzel 7 ó. 28 p. Alsó nadrág géppel 28 p., 
kézzel 4 ó. 2 p. Hálóköntös géppel 28 p., kézzel 4 ó. 6 p. Selyem
kötő géppel 15 p., kézzel 4 ó. 16 p., egyszerű kötők géppel 9 p., 
kézzel 1 ó. 26 p.

Mi a díszítést illeti, ebben a Howe-féle gép mutathat fel leg-
G‘
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többet. Ezen gépekhez ugyanis sokkal több-félé segédeszköz van 
készítve mint a más varrógépekhez u. m. zsinórvarró tambourirozó, 
fodrozó, ránczoló stb. eszközök, míg,a másféléknél rendesen csak 
a szegélyező eszközök jönnek alkalmazásba. A tambourirozás 
azonban mint rajzunk is mutatja, nem úgy történik, mint a párisi 
tambourirozó (350 forintos) gépeken, melyek a zsinór alsó részét a 
legvastagabb szöveteken is át tűzik s alsó részén, megerősítik, 
hanem, a már elkészített és x) orsóra felcsavart tambour-zsinórt, 
külön öltések levarrássa által.

Megjegyzendő hogy a varrógépék ára a közelebbi két év 
alatt majdnem felényire szálott. A Grower et Backer-féle 145 írtról 
90 írtra; a Singer-féle 110 írtról 5G írtra. És pedig ez a valódi 
kiváltságosított készítmény, mely kétszerannyit szolgál mint az 
utánzottak, míg az utánzottak még olcsóbban kínáltainak. Ezek 
azonban, mintszintén azon «nagyon olcsó» kézzel-hajtható gépek, 
melyek a varráshoz csak egy szál czérnát használnak, nem ajánl
hatók.

d) Szabás.

A ruha-szabás mesterségét illetőleg, megjegyezzük, hogy 
annak ki azt némi tökélyre akarja vinni, mulhatlanúl gyakorolnia 
kell magát a szabás-rajzban, melyben élőszó utján vehetni legsi- 
keresb oktatást.

Vannak bizonyos rendszerek, melyek utján a vett mértéket 
papírra tehetjük, ha úgytetszik kicsinyített alakban, s ezen rajz 
számai nyomán a feldolgozandó kelmét oly darabokká szabhatjuk, 
hogy azok egybeállítva tökéletesen megfelelnek a rajznak. Ha 
valamely derékról vétettek, tökéletesen betakarják ennek minden 
idomát a nélkül hogy, vagy ránezot vetnének, vagy egy s más 
helyen szorítanának.

Ezen rendszerek egyikét közöljük itt a „Házi ipar könyve“  
nyomán, melyet a nmlgu. vallás s közoktatásügyi magy. kir. 
minister ur adott ki s bocsátott forgalomba. (III. Füzet közel 
500 tanulságos rajzzal; egy-egy füzet 1 frt. 20 k r ; kapható a 
magy. kir. egyetemi nyomdában s megrendelés utján minden 
hazai könyvkereskedésben.)
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Említett forrás a női ruhaszabás mesterségét a következők
ben adja e lő :

A női-ruha-szabásnál következő mértékek vétetnek: A) 
1. Felső derékbőség. (Obere Körperweite.) 2. Derékkörméret. 
(Taillenweite.) 3. Derék-oldal-magasság. (Taillenlánge.) 4. Mell-

27. ábra.

szélesség. (Brusstbreite.) 5. Előrész-hossz. (Vordere Lángé.) 
6. Nyak-bőség. (Halsweite.) 7. Hát-szélesség. (Rückenbreite.) 
8. Hát-hossz. (Rückenlánge.) 9. Váll-magasság. (Achselhöhe.) 
10. Karbőség. (Armweite.) 11. Karhossz a, b, c, (Armlánge.) 
12. Szoknya-hossz a, b>-c, (Schosslánge.)
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Ugyanezen mértékeknek a hátrészén kijelölt vonalait láthat
juk a B) alatti rajzon, mint következik: 1. Felső-derékbőség* 
2. Derék-körméret. 3. Derék-oldalmagasság. 4. Mell-szélesség* 
5. Előrész-hossz. 6. Nyakbőség. 7. Hátszélesség. 8. Hát-hossz* 
9. Vállmagasság. 10 Karbőség. 11. Karhossz. 12. Szoknyahossz.

28. ábra.

Azt, hogy melyik méret, mely ponttól kezdetik, merre vite
tik, s hol végződik, elég világosan mutatják a rajzok. Főfeladat a 
mértékvétel után, az egyes mértékeknek papírra áttevése, vagyis 
a szabásrajz (Schnitt-Form) elkészítése, mihez ugyancsak a vett 
mértékek alapján különféle rendszer vezet. De mindenik rendszer
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czélja az, hogy a mérés utján nyert hosszakat megtartva, s a 
kinyírandó papíron híven visszaadva; a bőséget igyekezzék úgy 
kikeresni, hogy a kivágandó papír a mérés alá vett testrészt telje
sen befedje, de nagyon bő ne legyen, s viszont a szabad mozgást 
se korlátolja.

Természetes, hogy ha a szabásrajz, vagyis a rajz után kivá
gott papírminta, épen ilyen (sem szűk, sem bő) másolata (mond
hatnánk) a testet borító bőrnek: ezen rajznál annyival nagyobbnak 
kell lennie a kivágott szövetnek és béllésnek, amennyi a kellő 
erős és csinos varráshoz szükséges. Sőt kell, hogy a szövet 
nagyobb legyen a béllésnél is, nehogy felesleg ránczokat csináljon. 
Ezeknek ilymódon kiméréséhez s felaprózásához gyakorlott jó 
szemmérték kell, mit a körülményekhez képest meghatározni 
schémák és tabellák által nem lehet. Viszont a méreteknek papírra 
áttételét meglehetős pontossággal eszközölhetjük különféle gépies 
utakon, melyek szabályzója azonban mindig két fővonal, u. m. 
egy vízszintes és egy függőleges, melyek egymással derékszöget 
képeznek. Némelyek ezen derékszöget alúl, mások felül alkalmaz
zák keretnek, melybe a derékrajz beleillesztetik; itt ez utóbbi 
rendszerhez tartjuk magunkat.

Ezen rendszer szerint az első méret, t. i. a felső-derékbőség 
adja kezünkbe az egész eljárás kulcsát. Elsőbben is meg kell 
jegyeznünk, hogy a fennemlített 12 rendbeli méretnek, mint emlí
tők, csak a test hosszára vonatkozó vonalai lealkudhatlanok, míg 
a bőséget jelzők jelentékeny csonkításokat szenvednek. így p. o. a 
mellszélességnek csak V* hosszát jegyezzük b e ; így szintén a hát
szélességnek, a karbőségnek és kézbőségnek. Továbbá, hogy a 
méreteknek papírra áttevése egy táblázat (Reductionstabelle) segé
lyével történik, melyen a 25— 7§ centimeternyi vonalak, centime- 
terkint (tehát 25, 26, 27, 28 stb. egész 65-ig) nagy pontossággal 
kijelöltetvén, egyenkint 50 egyenlő részre osztvák. Ezen tábláza
ton megkeressük az első méret, t i. a felső-derék-bőség hosszát, 
(mely rendes körülmények közt 25— 65 közt van.) s az említett 
derékszög vízszintes vonalához alkalmazván, kijelöljük (mi a raj
zon nem látható) annak egyes részeit ötönkint u. m. 5, 10, 15 stb. 
50-ig. Ugyanezt teszszük az említett derékszög függőleges vonalán,.
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másrészt a divat követelése miatt, mert végre is majd mindenki 
divatos, és mégis jól álló ruhát kíván, holott a ruha, habár halhé
jakkal tele rakatik, sem képes a termetet szabályosabbá tenni, 
mint minő, s a divat néha épen a szabály-ellenességben (rövid 
derék hosszú derék stb.) keresi tetszetőségét. Ezen mértékek tehát, 
amellett, hogy a test növése által megzavartatnak, engedelmes
kedni tartoznak a divatnak. Ebben áll a divatruha-készítés egyik 
titka, míg a másik és harmadik még nehezebb feladat a díszítmé
nyek (Zugehör) megválasztása, s divat szerinti feldolgozása. Ezen

szempontból a férfi-szabók közel sem annyi nehézséggel küzde
nek, mint a nőiruha-készítők.

Nem elég tehát egy nőnek az, hogy a szabás mesterségét 
megtanulja. Ennek alapját a fővárosban egy—két hó alatt (havon
ként 10 írtért) kellő mérvben elsajátíthatja, kivált ha a rajzban 
és számításban már is bir némi gyakorlattal. Sokkal több oldalú 
ismeretre van ezeknél szüksége a kelmék és díszítmények meg
választásában. Ismernie kell az ízlés törvényeit, a színek össz
hangzattanát, a ránczok, csokrok, szalagok, rojtok, zsinórok stb.
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összeállításának művészetét. Ismernie kell mindezen czikkek 
folyó árát egyrészt azért, hogy ne tévedjen, s túlságos számlákat 
ne csináljon, másrészt pedig, hogy ezen apróságok ára között is 
legyen bizonyos arány, mely munkáját kifogástalanná teszi. 
Ismernie kell természetesen a divat legközelebbi mozzanatait, 
lapok s élő példányok után, melyeket azonban óvatosan kell utá
noznia, mert itt csakugyan legközelebb áll a nagyon komoly alak 
a nagyon nevetségeshez.

III. Gyermek-növelés.

a) A  testi szükségletek kielégítése.

aa) A z a n y a i  tej .

Ép testet, ép lelket növelni abból a tökéletlen kisteremtés- 
ből, mi egy «ma-született gyermek)) —  ez mesterség, ez tudo
mány, melyhez anyai érzék és ügyesség szükségeltetik; mert az 
anyának éreznie kell azt mit kiván a kisded; éreznie kell azt mi 
a z , mi ennek szerkezetére zavarólag hat, holott a kisded nehány 
hétig még mosolyogni sem tud, csak sírni. Ezzel fejezi ki mind
azt amit kiván és mindazt ami szerkezetére bántólag hat.

A kisded kivánsága ugyan az első hónapokban csak odater
jed, hogy mérsékelt melegségű s világosságu szobában, tisztán 
legyen tartva s 2— 2Va óránként élvezhesse a «jó» anyai tejet.

A két elsőbbem kívánságot, mai világban szegényes család 
is megtudja szerezni új tagjának. Hanem a harmadik, a «jó anyai 
tej» olyas, mi igen gyakran hiányzik a leggazdagabb családoknál 
is. —  Pedig ennek helyettesítése nem könnyű feladat.

Ha az anyai tej nem jó, vagy hiányos: dajkát szokás hozatni,, 
holott egészséges asszonynak (minőnek egy jó dajkának lennie 
kell) csak kivételes balesetek közt hal meg gyermeke; és nagyon 
nehéz feladat meghatározni, hogy minő tej az. mely az anyai tejet 
nélkülöző kisded szerkezeti igényeinek mindenben megfelelne. 
Még az a kérdés is merül fe l: nem jobb lenne-e valamely háziállat 
tejével helyettesítni az anyai tejet ?

Az anyai tejet legtöbb esetben «dajka-tejjel» szokás helyette
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síteni. Ezen helyettesítés ellenében azonban a következő akadá
lyok merülnek fe l: éltesebb nők teje sűrűbb mint a fiataloké; a 
női tej első hétben majdnem két annyi fehérnyét tartalmaz mint 
később, hónapok múlva; vaj tartalma, hétről hétre növekedik; 
így szintén czukortartalma; ásvány-sóbeli tartalma azonban felé- 
nyire száll.

Eme természetszerinti változások, valószínű, hogy csak 
javára válhatnak a csecsemőnek, ha t. i. saját édes anyja tején 
növekedik; de ép ily valószínű hogy kedvezőtlenek a csecsemőre 
ha más korú, más életmódú anyától nyeretnek, holott az, hogy 
azon anyák, kik kisdedeiket maguk nem szoptathatják, magukhoz 
hasonló életkorú s véralkatu nőket találjanak, kik velők egyidőben 
kerültek betegágyba s csecsemőiket elveszítették ? —  ez gyakorlati, 
sőt egyszersmind erkölcsi és természettani lehetlenség, mert ha 
tejök kisdedeik minden igényeinek kielégítésére alkalmasak lettek 
volna, akkor nem lett volna szabad idő-előtt elveszíteniök —  
csak rendkívüli, véletlen esetekben, minő a közéletben ritkán fordúl 
elő. Az anyai tejet tehát, csupán táplálkozási szempontokból is, 
rendkívül kivételes esetekben lehet dajka-tejjel mindenben helyet
tesíteni. A tej minőségére azonban befolyással vannak : a vágyak, 
indulatok, az egészségi változások, az életmód —  sőt számos örököl
hető titkos betegség. Befolyással van a dajka erkölcsi s szellemi élete, 
életmódja.

Főkép eme szempontok azok, melyek miatt a gondos anyák 
s figyelmes orvosok, nélkülözni akarják a dajka-tejet. Ez utóbbiak 
már találtak is utat-módot annak nélkülözésére, mint alább 
látandjuk.

A dajka tej, illetőleg női-tej helyettesítés régidők óta legin
kább sikerűit a tehén-tej által; de csak bizonyos alkatrészekre 
nézve, amig más alkatrészeket mesterkélt táplevesek (leves-kivo
nat, tapioka, sago, arrowroot stb.) úgy szólván tudományos műté
telek utján lehetett eszközölni. A kisdedek ilymódon táplálása oly 
nehéz, oly tudományos feladat, mit ritka anya képes teljesíteni.

A korai tehéntejben ugyanis kétannyinál is több (126 ezr. r.) 
fehérnye van, mint a korai női tejben (52 ezr.) A későbbi tehéntej 
bár megközelíti, de még mindig felülmúlja ezen alkatrészre nézve
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(54 ezr. r.) a korai női tejet s így kétszeresen felülmúlja a későb
bit. A vajrészek ugyan közel oly arányban találkoznak a korai 
tehéntejben (34 ezr.) mint a korai női tejben (33 ezr.); de a 
későbbi tehéntejben már sokkal több a vajrész (43 ezr.) mint a 
későbbi női tejben; (35 ezr.) Tejczukor a korai női tejben több 
van (44 ezr.) mint a korai tehéntejben (42); a női tej czukortar- 
talma azonfelül rendesen emelkedik (48 ezr.) míg a tehéntej czu- 
kortartalma alább száll (40 ezr.) Az ásványvegyületek pedig a női 
tejben 4 ezredrészről 2-re szállnak alá, míg a tehén tejben 7-ről 
5-re s csak a víz (savó) részek azok, melyek különsége s változásai 
miatt nincs mit aggódnunk. Ezek a tehéntejben 787 ezr. részről 
857 ezr. részre; a női tejben 864 ezr. részről 885 ezr. részre szok
tak emelkedni: átlagos számítás mellett, a középkorú egészséges 
egyéneket és állatokat értve. Ezekből elég világos, hogy a női tejet 
nem lehet mindenben helyettesíteni a tehéntej által t. i. egy s 
más alkatrészből vagy többet, vagy kevesebbet kell adnunk mint 
mit s mennyit a kisded szerkezete igényel, ha a tejet úgy amint 
nyerjük frissiben adhatjuk; a hiányokat pedig másuton kell 
pótolni. Viszont: előnye a tehéntejnek a dajka-tej irányában az, 
hogy az indulatok, szenvedélyek, betegségek, szeszélyek átszárma- 
zási útja el van zárva ; az erkölcsi befolyásoknak nincs helye.

A tehenek némely betegségét ugyan átörökölheti a cse
csemő ; de ily betegségek (tüdővész) ritkán fordulnak elő s arra 
való a gondozók szeme, hogy az ily állatok tejétől megóvják a 
csecsemőt.

A tehéntejnél az is baj, hogy rendes állapotban több vajat 
tartalmaz este, mint reggel; a tejczukor délben legtöbb, este leg
csekélyebb mennyiségű; a tejfel (vaj és sajt-rész) nyáron több 
mint télen, ha a tehén télen répával, moslékkal s nyáron fülesz- 
tett lóherrel, csalamádéval stb. él. De viszont télen több mint 
nyárszakon, ha télben szénát, sarjut, darás-korpát stb., nyáron 
pedig zöld takarmányt, nedves füvet stb. eszik. Ezen kívül befo
lyással van a tej minőségére az időjárás, a hideg, meleg, esős
szeles idő.

Egyik legnagyobb baja a tehéntejnek, kisdedek táplálására 
alkalmazása közben, hogy a teheneket csak kétszer, legfelebb
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háromszor szokás fejni, holott a kisdedek minden 3-ik órában 
éhesek, még éjjel is. A már egyszer kifejt tej pedig haladék nélkül 
megkezdi a «megsavanyosodás» folyamatát, t. i. a vaj s túrós 
részek kezdenek elválni a savótól s a «friss tej» — kivált ha kocsin 
zöcskölve városba vitetik, már csak egy óra múlva is nagyon 
különbözik az épen most fejt «meleg- tej»-tői. Felforralva pedig, 
oly változásokat szenved mindenféle alkatrészeiben, hogy a kisde
dek táplálására még kevesbbé alkalmas mint csupán félig (40 C. 
fokig) forralva, amidőn némi vízzel s nádczukorral vegyítve, még 
leginkább megfelelhet czéljának.

Ennyi bajjal jár az egészséges, tiszta, hamisítlan tej felhasz
nálása, míg a nemtiszta s egy más vegyszerekkel vagy folyadék
kal lett hamisíttatása után nemcsak alkalmatlan, sőt veszélyes a 
kisdedek táplására.

Pedig, kivált város helyen, napi renden van az ily vegyít- 
getés, már csak azért is, mert a kávéházi közönség nem szereti a 
tejbőrt. Ennek tejhab kell. A tejhab pedig csak úgy képezhető, 
ha a tejben levő vaj egy része szappanhabbá tétetik, mi végre 
hamúzsírt, lúgsót stb. adnak a tejbe. A hab sűrüsítését tojásfehér
jével, vizahólyaggal stb. lehet eszközölni, a midőn a jókora meny- 
nyiségti vízzel hígított tejen is szép sűrű hab mutatkozik; a vízzel 
ritkítást némelyek liszttel, mások fehér répa lével, a francziák 
bizonyos igen fehér húsú halakból nyert folyadékkal, kocsonyával 
stb. szokják egyensúlyozni s így a hivatalos vizsgálatot is kijátsz
hatják. Mily mérvet ért Budapesten a tejhamisítás, a különben 
tudatlan tejárusnők közt, sajnosán bizonyítják a hivatalos vizsgá
latok s a nagy mennyiségű elkobzott kiöntött tejfélék, melyek 
közül, egy ilyen tejfélében csak x/s résznyi tej volt, a többi mész
szel fehérített víz, répalé stb.

Tény, hogy bár némely szempontból előnyösebb lenne a 
dajkatejnél a tehéntej, ennek alkalmazása, kivált úgy amint for
galomba adni szokás, nem tanácsos. A tehéntejtől elvenni azt a 
mi felesleges; elvenni a savórészeket; az így nyert péphez vagy 
liszthez, hozzá adni azt mit csak a női tej tartalmaz s így a 
tehéntejet oly anyaggá változtatni á t, mely a megsavanyodás és 
erjedés folyamától megóvatik s oly anyagokkal pótolni, melyek
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kel együtt, ha a kellő mennyiségű savót, vizet, visszaadjuk, a női 
tejhez hasonló tartalommal biró folyadékot nyerünk ? Eme kérdés 
megoldásával rég idők óta sokan foglalkoztak; de csak kevés 
sikerrel s meg voltak elégedve ha a tehéntejet táblákká vagy péppé 
sűríthették, oly módon, hogy ha ahoz a kellő mennyiségű 80%  
vizet langymelegen hozzá adjuk, a tehéntejhez hasonló czélokra 
szolgálható t. i. kávéhoz, csokoládhoz, teához stb. vagy rizshez, 
tápiókához, darához stb. használható folyadékot nyerünk.

A tej sűrítés mesterségét Horsford tanár Cambridgeban 
1849-ben sikeresen kezdte űzni. Horsford tanár segéde Gail Bor- 
d a az eljárást a «Vacuum»-mal tökélyesbítve később egy tár
sulatot alakított. Mások más utakat kísérlettek meg. A tej sűrítés 
mesterségével sikeresen foglalkozott már a 30-as években is egy 
némely vegyész. Marton de Lignac 1847-ben adta el titkait M. 
House angolnak, ki Staffordshire-ben (Niddlesex) tej sürítő gyárat 
állított. Oly nagy mérvben űzetett a tejsürítés már a 40-es évek
ben, hogy a franczia tengeri-katonaság élelmezésénél, jelentékeny 
szerepet vitt: de még mindig tökéletlen volt az eredmény; kivált 
kisdedek táplálására.

Payen (franczia vegyész) 1856-iki munkájában mint nagy 
hiányt említi, hogy a katonaság számára kellő tejek sűrítése, 
magas hőfok mellett történik, minélfogva a tej némi pörkölt sza
got kap s a Borden-íéle «Vacuum»-ot (légüres üstöt) dicsérve, azon 
óhajt fej ezé ki, bár találnának módot arra, hogy ezen légüres 
üstben a tejet, valamely kavaróval szétoszlathatnák hogy a benne 
levő vízrészek 45— 60%  C. mellett is gyorsan elpárologhatnának. 
Ilymódon utat nyitott a tanulmányozások egész sorozatának. 
Ő, nem igen csinált titkot a Yacuum-ban sűrítés mesterségéből, 
mert üzlete súlyát egy új találmányára a hús-liszt, illetőleg «hús- 
kétszersült» készítésére fordítá, melyben a sürített tej is szerepelt, 
de csak mellékesen. A vacuumban sűrítés mestersége ilymódon 
sokak előtt ismeretessé lévén, kivált az angol s amerikai pénz
emberek Schweiz fűszeres legelőjű vidékeire fordították figyelmö- 
ket, hol csakhamar óriási tej sürítő gyárokat állítottak fel ; de 
csakis a jelen évtizedben. Ezen évtized elején keletkezett a chami 
tej sürítő társulat egy millió frank alappal. — Ezen társulat csak
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hamar 4 nagy tej sürítő-gyárat állított, mely naponta 36— 40,000 
itcze tejet sürít s évenkint m. e. 4 millió fontnyit küld szét. Az 
«Alpína» társulat Luxburgból évenkint egy millió szelencze sűrí
tett tejet küld szét. Az «Aylesburgi» társulat 1200 fejős tehenet 
tart; naponta 18— 24 ezer itcze tejet sürít stb. így a bécsi világ
tárlaton már 4 nagy társulat versenyezett; ezek közt ffDeutsch- 
schiveizerische Milch-extrakt-Fabrik“ , melynek két telepe van ; egyik 
a Schweizban ,, Vevey“, a másik Bajorországban «Kempenben». 
Versenyeztek a gazdasági egyletek s nehány magán vállalkozók is, 
különböző eljárás mellett, a főczél azonban, csak az volt, hogy a 
tehén-tejet helyettesítsék s a fővárosok (London, Páris) lakossá
gát, és a tengeren utazó közönséget s a hadihajók hadseregeit, 
zamatos, hamisítlan schweizi tejjel ellássák.

Ezen czél eléretett. A világtárlati szakértők s birák, mint- 
szintén a vegyészet kitünőbb tekintélyei elismerték, hogy a táb
lákban, vagy liszt, vagy pép alakban kapható sürített tejek, lan
gyos vízben felfőzetvén a hamisítlan-tej minden kellékeivel 
bírnak.

A tejfogyasztó-közönség egyrésze, elérte azon kívánságát, 
hogy kávéjához theájához stb. hamisítlan tejalkatrészeket ihatik. 
Ily tejjel él Páris és London lakosságának jelentékeny része. 
Schweizból s Bajorország hegyvidékeiről kapják, a sűrített tejet.

Ezen sürített tej azonban, több szülő- és lelenczházakban, a 
kisdedek táplálására alkalmatlannak találtatott s csakis mint pót
szer használtatik.

A kisdedek szerkezetének mindenben megfelelő táplálék ez 
idő szerint Nestle Henrik lisztje (Kinder-Mehl), mely ugyan tartal
mazza, a Bajor hegységek közt legelő schweizi tehenek tejének 
kivonatát; de ezen kívül tartalmaz bizonyos biscuit, talán épen 
húslisztből készült biscuit lisztet, mi az ő titka. Annyi bizonyos, 
hogy ezen gyermekliszt (mely ez idő szerint kapható fővárosunk 
minden gyógytárában, legnagyobb mennyiségben Török József űr 
gyógytárában (egy bádogszelencze 90 kr.), kivált ha a hígítás mér
vét eltaláljuk, megfelel a kisdedek minden igényeinek az első 
héttől akár 6 hónapos korukig.

Ezen Nestle-féle gyermekliszt Berlin, Páris, Bécs, London,
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Pétervár, New-York számos szülő- és lelencz-házaiban alkalmazás
ban van, és olyannak ismertetett el, mely, kis adagokban, friss
meleg állapotban (t. i. vízzel felfőzve) az anyai tejet átalában 
kielégítőleg helyettesítheti: emésztési zavarokat, hányást, dugulást, 
hasmenést stb. nem idéz elő.

Ezen nagyjelentőségű találmány tehát méltán ajánlható 
mindazon anyáknak, vagy gondozóknak, kik valamely kisdedet, az 
anyai tej mellőzésével kénytelenek felnövelni. Megjegyzendő azon
ban, hogy a vízzel feleresztett liszt-tej kis adagonként felfőzése, 
mit éjjeli órákban is, minden 3-ik órában kell ismételni, a leg
nagyobb tisztaságot, az edények és szopókák tisztántartását 
kívánja. A felfőzés pedig csak akkor mehet elég gyorsan, ha azt 
szesz-lámpán, porczellán mázzal bevont, vékony vasedényekben 
eszközöljük. A szeszlámpák közt is főkép Láng találmánya aján
latos, melynél fogva a lámpa közepéből felnyúló bádog oszlo- 
pocska végén 6—8 kis lyukon tolul ki és a közvetlen felette levő 
csészének fenekét egészen elborítja. (Ezek raktára: Kertész T. 
urnái: Dorottya-utcza 1.) Különben, a táplálék készítéséhez kellő 
utasítás, mindenik bádog-dobozzal, mint «göngyöl)) vele adatik s 
részletesb felvilágosításokat is nyújthat.

bb) M ás t á p l á l é k o k .
Az előadottokból láthatjuk, hogy maga a tej a legegyszerűbb 

táplálék, számos különféle elemekből áll, melyek bővebb ismerte
tésébe itt nem elegyedhetünk. A más táplálékokban, előjönnek 
ugyanazon elemek, melyek a tej alkatrészeit képezik; de előjönnek 
más-más elemek és pedig más-más arányokban.

Mennyi különféle elem kell a gyermek, illetőleg emberi szer
kezet kiépítéséhez s mikor minő arányokban, ezt, ha tudomány- 
szerűleg átalánosan meghatározni lehető volna is, gyakorlatilag 
egyes egyénekre alkalmazni nem lehetne, mert elvégre: mindenik 
egyéniség más-más arányokban igényli a közönséges tápelemeket.

Annyi bizonyos, hogy táplálás utján számos különböző 
(organicus és nem-organicus) elemeket kell kisdedeink emésztő 
műszereibe, úgyszólván próba alá bocsátani s azt hogy eltalál
tuk-e, legalább a főigényeket; vagy netalán zavart okoztunk az
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emésztésben ? Ezt nem máskép, mint egyszerű megfigyelés utján 
kell észrevennie, nem az orvosnak, vagy szülésznőnek (kiknek 
tanácsát minden «baj» alkalmával ki kell kérni), hanem magának 
az anyának, a gondozónak.

Mert megtörténik ám, hogy a legnagyobb gondosság mellett, 
hibásan tápláljuk a kisdedet. Nem azokat az elemeket nyújt
juk szerkezetének, melyből ez szükségleteit kellően fedezhetné. 
A hibás-táplálás következményeinek tulajdoníthatjuk, a fogzásnál 
előjövő bajt, a nehezen fogzást, aztán egy némely csontbajt, bőr
kiütést stb. mi, kellően táplált egészséges gyermeken nem fordul 
elő. A hibás-táplálásnak befolyása van még az agy s idegrendszer 
kifejlődésére, működésére, illetőleg betegségeire, annyival inkább, 
mert nem csak az árt a gyermeknek ha egy s más anyagot, mit 
szerkezete igényelne, kellő mérvben be nem szerezhet; hanem az 
is, ha egy s más anyagot, mi pedig a szájnak ízlik, túlságos mér
tékben nyeletünk be emésztő műszereibe.

Itt azonban, szabályokba nem bocsátkozhatunk. A tápmeny- 
nyiségét s minőséget, az étrendet, a mozgás és alvás rendjét stb. 
meg nem határozhatjuk. Ezek felett az anyai figyelemnek kell 
mindig ébren lennie; megszüntetve azt, mit kellemetlen hatású
nak talált, s kísérleteket téve az iránt, hogy a szerkezet szükség
leteit, mennyire lehet «mindenben» és pedig mindig épen a kellő 
időben, elégítse ki.

Sajnos, hogy ez nem mindenkinek sikerül. Az anyák nagy
része, minden áldozat és szorgalom daczára elveszti kisdedét, egy
részt azért is mert a kisdedek ápolása s növelése iránt számtalan 
balítélet, számtalan téveszme van forgalomban, mit az anya, ki 
saját ügyeletét s tapasztalatát felhasználni nem akarja vagy nem 
merészli, «jó tanácsok)) alakjában kap másoktól.

Hogy a forgalomban levő «jótanácsok» nagyrésze olyan, 
mely többet árt, mint használ, azt statisztikai adataink, a gyer
mekek rendkívüli nagy halandósága utján, bizonyítják. Ezeket 
tehát, meglehet ugyan hallgatni; de jobb mellőzni. Legjobb belő
lük csak azt megtartani, mit a szakértők (szülésznő és orvos) 
helyeselnek s még azokat is csak annyiban venni alkalmazásba, 
amennyiben az anyai figyelmes tapasztalat, helyesnek mutatja.

Kubinyi: Iparos-gazdassz. könyve. 7
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Közforgalomban vannak a táplálkozás, ruházkedás (illetőleg «fás- 
lizás», főkötő-liordás, továbbá a ringatás, danolás s csörömpölő 
eszközök iránt számos oly téves szokások, melyeket a tudomány 
most már világosan kárhoztat; amely tudomány azonban még 
nem jutott el minden házhoz.

Iparos-gazdasszonyaink ismervén a sütés-főzés mesterségét, 
ha figyelmesnek, kellő érzékkel fognak bírni a tápszerek megválo- 
gatásában; és saját tapasztalataik nyomán csakhamar felfogják 
találni az utat s m ódot: mikép és mennyiben elégítsék ki kis
dedeik helyeselhető igényeit: nemcsak a testi, hanem a lelki igénye
ket is.

b) A  le lk i szükségletek kielégítése.

Mint érintők, a kisdedek testi igényeinek, illetőleg szükség
leteinek kielégítése közben, ítélnie kell az anyának a felett: helye
selhető, valódi szükségletek-e azok, vagy nem ? így szintén a lelki 
igények felett. Az igények gyorsan fejlődnek, sokszorozódnak az 
érzékek felébredésével. A kis gyermek csakhamar ismerkedni kezd 
a tárgyakkal; csakhamar észre-veszi, hogy ha sír, kívánságát telje
sítik ; és könnyen túlkövetelővé válik, ha nem vigyázunk.

Az érzékek okszerű ápolása, a látás, hallás, ízlés, szaglás és 
tapintat begyakorlása arra, hogy a kisded általuk bizonyos fogal
makat szerezzen, egyik legszükségesebb és legnehezebb feladat. 
Együtt jár ez a beszélni tanítással s vigyáznunk kell, hogy azon 
szónak, melyet a gyermeknek tanítunk, határozott fogalma legyen. 
Mjnélinkább kézzelfogható, szemlélhető, ízlelhető stb. a tárgy, 
annál tisztább és határozottabb leend a fogalom, mit a gyermek 
szerez. Tárgytalan szavak, üres képzeleteket szülnek, melyek 
tévútra vezetik a gondolkozást. A gondolkozás szavak által törté
nik, s legkövetkezetesb menetet vesz, ha e szavak mindmegannyi 
észlelhető tárgyat képviselnek.

Környezőitől tanulja el a gyermek az egyes szavakat s azok 
összefűzését —  a gondolkozást. Környezői ébresztik fel benne a 
főbb érzelmeket és vágyakat: a szeretet, a hízelgés és a bosszuállás 
vagy harag érzelmeit s vágyait.

A szenvedélyes szülék s dajkák kezei közt nőtt gyermek
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szenvedélyes lesz. Túlzásba esik minden érzelemnél. Szeszélyes 
lesz —  mint minők azok, kik indulataikon uralkodni nem bírnak: 
kiknek indulatrohamait a külbehatások gyorsan fokozzák s vál
toztatják.

Gyöngéd érzelmű szülék s dajkák kezei közt nőtt gyermek, 
ha látja hogy azok indulataikon uralkodni tudnak, ha látja, hogy 
felindúlt kedélyállapot mellett is, meggondolják mit mikép tegye
nek és szóljanak: gyöngédebb, gondolkozóbb s önmagán uralkodni 
igyekvő leend; de csak akkor, ha az akaraterő uralmát benne is 
fejlesztik, támogatják; csak akkor, ha tőle is követelik környezői, 
hogy ilyen legyen. Mert oly gyermek, ki sohasem vagy csak nagyon 
ritkán hallja azt, hogy: «ez nem szabadó — az makacs, követelő 
ember leend, kinek vágyai, szenvedélyei határt alig ismernek.

Nem helyes eljárás tehát.azt mondani: «hadd teljen kedvé, 
hadd érezze mi az a szabadakarat (!) ne korlátoljuk vágyait, majd 
belátja, mit kell tenni vagy mit nem szabadna tennie, majd 
belátja, ha felnő; ha esze megjön».

Az a szabadakarat, melyet ilymódon megerősbítünk, nem 
fog az értelem parancsa alatt állani, hanem rabja leend a szenve
délyeknek. Épen azért előbb kell a mennyiben lehet, fejleszteni az 
értelmet: szoktatni kell a gyermeket, hogy akaratát csak akkor 
vegye alkalmazásba, ha azt az értelem szava helyesli.

„Szoktatni az engedelmességre“ oly feladat, mely elengedhet- 
len kötelessége minden anyának, minden dajkának; mert már 
csecsemő korában szoktatni kell arra hogy várjon sort, tartson 
rendet; hogy tanulja meg nélkülözni azt, mi neki ártalmára 
lehetne, mit «szülei» megengedni nem akarnak.

Nem való az, hogy gyenge, ingatag jellemű ember lesz az, 
kitől gyermek korában minduntalan megtiltottak egy s mást, mit 
tenni akart. Nem lesz gyenge akaratú, jellemtelen ember, ha a 
megtiltás indokolt volt s indokát, a gyermek is megértette. De 
igenis gyenge, ingatag jellemű leend, ha hozzá szokott, hogy tet
teit s szavait vagy állításait ne is indokolja. Viszont annál erősb 
akarattal fog bírni, abban, mit meggyőződése, értelme szükséges
nek ítél, minél inkább megedzette akarat-erejét abban, hogy sza
vai s tettei felett uralkodjék. Az akaraterő fejlesztésének egyik

7*
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legjobb módja az, ha oly egyén ki erős akarattal bír, egyben más
ban, példáját adja jellem erejének s hasonlóra buzdítja a gyermeket ; 
míg viszont, oly gyermek, ki előtt egy s más tettet, minek indo
kait nem érti, szülei meg nem magyaráznak; vagy ki nincs is 
jogosítva arra, hogy a tettek indoka iránt tudakozódjék: ez bizony 
szintén titkolózó, önfejű s önfejeskedése miatt gyakran tévedő 
ember lesz.

Az érzékek közt, melyeket okszerűen gondoznunk kell, leg
fontosabb a látás és ízlés. A látást gyakorolnunk kell az által, 
hogy különböző távolságú, nagyságú, különböző színezetű tárgya
kat mutogatunk a kisdednek s vigyázunk, hogy mindkét szemét 
kellő irányban, használja. Az ízlésre a táplálékok megválasztása 
által kell hatnunk és pedig úgy, hogy a kisded minél különbféle 
táplálékokat képes legyen élvezni, ne szokjék egyedül az édessé
gekhez. A különféle táplálékokból szerkezete is jobban ki tudja 
választani, a mi nekie szükséges. A kevésbbé ízletesekhez (marha
hús levesfélék) az étvágy fokozása által kell hatnunk.

Nagy baj az, ha a kisded s illetőleg gyermek érzékei (az agy
ban) nem találnak okszerű foglalkozást, vagy elfoglaltatást, mely 
fejlődésüknek megfelel. Unni fogja magát a gyermek s az unalom 
minden rossz szokásnak forrása. Szoktatnunk kell már a kisdedet 
is a türelemhez; a gyermeket pedig még inkább ; de vigyáznunk 
kell, hogy a várakoztatás kellő határán túl ne menjen; a tétlenség 
unalomá ne fajúljon.

Ismételve vissza kell tartanunk a gyermeket olyasmitől, 
mire szoktatni nem akarjuk. És ismételve kényszeríteni kell arra 
(de csak mérsékelten), mit vele megszoktatni, általa gyakorlatba 
vétetni szükségesnek vélünk. Könnyű dolog ez, ha következetesen 
ismétlődik, mert a gyermek, a mint érzékei ébrednek, a mint 
agytevékenysége fokozottabb: mindent a mit lát utánozni vágyik. 
Utánozza magában még az érzelmeket is, úgy, hogy haragos 
egyének körében könnyen haragossá, víg-kedélyű egyének közt 
víg-kedélyüllé válik. De nehéz feladat a «szoktatás» akkor, a mikor 
a gyermek makacsságra, daezra szokott. Pedig azt a «csak azért 
is» féle tudatlan, indokolatlan daczot nagyon hamar kitalálja a 
gyermek, magától is, ha észreveszi, hogy az ő akarata (sírás és
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lármázása segélyével) erősebb mint másoké. Csakhamar ellesi 
környezőitől a dacz, mindenféle kifejezését s nagymérvre viszi, 
kivált ha beteges, a mikor, kész a sírás-rivást zokogást: ájulásig, 
görcsökig vinni.

Nincs vége-hoszsza a gondozás azon útjainak és módjainak, 
melyek által a kisdedek s gyermekek érzékeinek fejlesztését, fog
lalkoztatását, az agy tevékenységét előmozdíthatjuk, az u. n. lelki 
működéseket elősegíthetjük, a «jellem» alapját megvethetjük. 
Legbensőbb eszköze ennek a beszéd: a szavak betanítása, a gon
dolatok átadása az önálló gondolkodás ítélő kezdeményezése s az* 
érzelmeknek a gondolatok által vezetése, ha kell korlátolása stb. 
De ne hidjük, hogy a lelki szükségletek ily módon kielégítéséhez 
és az okszerű lelki tevékenység fejlesztéséhez egy külön nyelv, a 
« gyermek-nyelv» szükséges. Épen nem.

c) M unkásság és m értéktartás.

Ha az emberek nagy része örömest foglalkoznék bármely 
szükséges, vagy hasznos testi vagy lelki munkával és nem engedne, 
hogy vágyai túlterjedjenek munkája eredményén; illetőleg: mun
kája gyümölcsének élvezésével megelégednék és nem törekedne, 
kinem érdemlett díjak, vagyonok után; nem tartaná jogosított
nak magát arra, hogy szorgalom nélkül, könnyű utón meggazda
godjék —  közel sem lépnék annyian át a törvények határait; nem 
lenne annyi az elégedetlenek, a vétkesek és bűnösök, a kétségbeesők 
és öngyilkosok száma —  mint mostanában.

De nem foglalkoznak örömest, mert nem tanultak foglal
kozni családkörükben. Nem tanulták meg azt, hogy a rendes fog
lalkozás : egy neme a mulatságnak; nem sajátították el még kis
korukban azon érzelmet, mely örömét leli abban, ha sikeresen, 
hasznosan foglalkozhatik.

Ne biztassák a szülék magokat azzal, hogy: «majd tanul a 
gyermek az iskolákban eleget». Tanul, sokat, hanem azt mit a 
szülei háznál kell megtanulnia, nem pótolhatja ki az iskola.

A foglalkozás «örömeit», t. i. azt, hogy egy s más foglalko
zásban örömét találja és a mértéktartás mesterségét t. i. hogy egy
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s más vágyain uralkodni tudjon, ezt anyjától s gondozóitól kell 
megtanulnia a gyermeknek, előbb mintsem iskolákba menne s 
maga az iskolai elméleti oktatás sikere is sokban függ attóí, hogy: 
meg volt-e adva ahhoz és fenn van-e tartva, a gyakorlati alap a 
szülei háznál.

. Mértéket tartani evésnél, ivásnál, játék és munka közben; 
mértéket tartani a vágyak, szenvedélyek rohama ellenében; meg
tartani lélekjelenlétét a bajban, a kellemetlen meglepetések közt; 
megtartani kötelezettségeit az örömteljes meglepetések, a «sze
rencse » véletlen fordulatai közt; ezt bizony mind otthon, a csa
ládi, gyakorlati életben kell kezdeményeznie a gyermeknek.

A család körében kell kezdeményeznie az iparosságot az 
iparos foglalkozást; már mint gyermeknek, foglalkoznia kell egy 
más gyermek munkával, gyermekjátékok készítésével, faragcsálás- 
sal, szalma-tisztitással s fonással, len- s kender-czérnamunkákkal ; 
kötéssel, varrással stb. stb. a szerint a mint fejlettsége engedi.

Iparos-gazdasszonyainktól függ, hogy az általok növelt iva
dék iparos legyen-e vagy ne ? Iparos lesz, ha szoktatják egy s más 
kézi munkához, rajzhoz, mintázáshoz stb. Iparos lesz ha velők meg- 
kedveltetik az iparos foglalkozást. De soha sem lesz önszántából 
iparos, ha munkához szoktatva nem volt; ha az iparos foglalko
zást, mint művelt emberhez nem illő dolgot, hallotta felemlegetni.

Nagyrészt, a gyermeknövelés hiányaiban találhatjuk fél 
annak okát: miért nincs örömük nálunk, hazánkban sem a fi- sem 
a lány-gyermekeknek az iparos foglalkozásban. Ezen hiányok 
következménye a z , hogy nálunk, csak az lesz iparossá, ki máskép 
meg nem élhet s akkor is kedvetlenül, mert lealázva érzi állását, a 
társadalmi körökben. Pedig iparos-munkásság, iparos-gazdálko
dás és iparos-gazdasszonykodás utján, megkétszerezhetnénk mind
azon vagyon értékét, mit a hon földje szolgáltatni képes. Meg
kétszerezhetnénk csakhamar az összes vagyoni állapotot ország
szerte, ha t. i. a fogyasztásban is, kellő mértéket tartanánk.

Nagy baj az világszerte, hogy minél iparosabb egy-egy nem
zet, annálinkább túlfokozottak kivánságai a fogyasztásban; vagyis 
ha megkétszerezte vagyonát vagy jövedelmét; több mint kétszer- 
annyi élvet hajhász, több mint kétszerannyi munka gyümölcseit
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vágyik élvezni. Nálunk ez a fokozott követelés már megvan; 
mert népünk nyugoteurópaisan akar élni, holott még nem tanult 
meg úgy dolgozni, úgy foglalkozni, mint teszik azt a nyugoteuró- 
pai népek. Kétszerezett szorgalommal kellene tehát terjesztenünk, 
fejlesztenünk az iparos eszméket és műtételeket.

Az angol, a belga, a franczia, a német és olasz kisbirtokos, 
iparos foglalkozása nyomán már úrrá lett 6, 8, 10 holdnyi birto
kán. Oly kényelmet élvez, oly mérvben kielégítheti testi s lelki 
szükségleteit, úgy nevelheti gyermekeit, mikép nálunk tizszerte 
nagyobb birtokosok alig. Példáikon okulva haladhatunk s előbbre 
kell haladnunk, ha nemzetünk az elszegényedés dísztelen halála 
utján nem akar kimúlni az élő nemzetek sorából.

Iparos-gazdasszonyaink, egyrészt a háztartás okszerű veze
tése, a családi háztartásnak, a közgazdasági viszonyokhoz alkal
mazása; másrészt gyermekeik okszerű nevelése, illetőleg azoknak 
a munkásságra és mértéktartásra oktatása, szorítása által, meg
menthetik nemzetüuket az említett dísztelen enyészettől s ez oly 
honleányi kötelességük, melynek munkába vétele, mai viszonyaink 
közt már sürgőssé vált.












