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Gerbeaud: tradíció és innováció, 160 évnyi édes élet

Magyar cukrászdák és kávéházak

Gerbeaud Cukrászda, Budapest

A Gerbeaud bizonyosan az
egyik legédesebb és legismertebb
gasztronómiai értéke Magyarországnak. Ezt a mondatot Pintér
Katalin írta le 2008-ban, az akkor
éppen 150 éves kávéházat működtető cég vezetőjeként.
Azóta 160 évessé lett a cukorművesség fellegvára, és mi az
igazgatónő lányától, Niszkács Annától tudhatjuk meg, hogyan lehet
családi vállalkozásban fenntartani a
világhírű intézményt. Anya és lánya
már együtt irányítják a gasztrobirodalmat, amelynek évi forgalma átlépte a két és fél milliárd forintos határt.
„Éppen az ezredfordulón kerültem
erre a csodálatos helyre, tizenhat éves
fagyis kislányként. Nyaranta a Fontana pavilonnál árultam a gombócokat. Édesanyámat 2000-ben kérték
fel, hogy válságmenedzserként rakja
rendbe az akkor mélyrepülésben
vergődő kávéházat. Ő úgy gondolta
akkor, kitartó munkával két év alatt
lehet rendezni a helyzetet. Aztán,
mint sokan mások, beleszeretett a

Soós Kálmán

ember kezében van, mi hosszú távú
szerződéssel béreljük tőle. Ami viszont a házon belül van, az most már
hozzánk köthető. A csillárok persze
nem, de az összes gép és szék igen,
a berendezés jó részét lecseréltük,
megújítottuk, és a cukrászműhely is
a miénk. Négyen vagyunk tulajdonosai a Gerbeaud Gasztronómia Kftnek: édesanyám, Niszkács Miklós, ő
az édesapám, meg Attila testvérem és
én. Édesapám nem vesz részt a napi
munkában, Attila vezeti a társaság
teljes műszaki és IT-területét. Édesanyámmal kettesben végezzük a kettős ügyvezetést.”
A céghez már nem csak a
Lengyel József
Gerbeaud cukrászda tartozik. Az
első, 2007. évi bővítés hamar főNiszkács Anna és Pintér Katalin
nyereménnyé vált: övék Magyarország legjobb étterme, a két MicheGerbeaud-ba. A házba, a sütemé- lin-csillagos Onyx. A Gerbeaud-ház
nyekbe, a hangulatba. Az évek során oldalában a legmagasabb szintű kuaz egész családunk összenőtt ezzel lináris élvezetet szinte színházszerű
az értékes kinccsel, amelyet igyek- miliőben kínálja az étterem, a legszünk megőrizni és nemesíteni. A kiválóbb hazai és külföldi alapanyaVörösmarty téri épület német üzlet- gokból. Hét évvel később teljesült
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Gerbeaud Emil
egy másik vágyuk, megnyitották
az Émile-t: a Gerbeaud budai kistestvérét. Egy kilencven éves, pazar
pasaréti villában rendezték be, gyönyörű kivitelben a hajdani cukrászfejedelem francia keresztnevét viselő kulináris törzshelyet. Családok,
üzletemberek és diplomaták kedvence lett a vonzó Orló utcai étkező:
étterem, kávéház és cukrászda egyszerre. Üzleti reggelire vagy ebédre,
teadélutánra, családi vacsorára és
gyerekzsúrra egyaránt alkalmasak
a szalonjai, a szeparéja, a különlegesen szép kerthelyisége.
A japánoknak és a délkoreaiaknak már nem kell Budapestre
utazniuk, ha Gerbeaud-kreációkra
vágynak. Tokióban és Szöulban is
falatozhatnak az édességbarátok a
budapestihez hasonló színvonalon.
„Az első külföldi cukrászdánkat 2009-ben, a másodikat 2014ben nyitottuk meg, és lesz másutt is
Gerbeaud-cukrászda – ígéri Anna.
– Nem franchise-rendszerben, nem
is licencmódszerrel működtetjük

ezeket az üzleteket, valahol a kettő
között van, amiről megállapodtunk
a partnerségeinkkel. Ők üzemeltetik,
de a pestihez hasonló enteriőrben
klasszikus magyar süteményeket kínálnak. Folyamatos a kapcsolatunk
az ottani menedzsmenttel, idejönnek tanulni a süteményeket, és mi is
odautazunk átvenni velük, gyakoroltatni a sztenderdeket. Érdekes helyzet
alakult ki általában is a cégünkben.
Elég naggyá nőtt, 220-230-an dolgozunk, nem lehet joystickkal, egy kézzel irányítani. Több éven át dolgoztunk azon a szervezeti struktúrán,
ami a családi vállalkozás és a multicég között van. Rengeteg értéket látok a családi vállalkozásban, egyúttal
sok gyermekbetegséget is, amelyeket
a multiknál hosszú évtizedek alatt kialakított rendszerekkel orvosolni lehet. Ezért a két szisztémát ötvözzük.
Profi céget alakítottunk ki, minden
egységnek van vezetője, igazgatója.
Ezt még színezi a generációváltás. Ez
az élet rendje, de attól még nem lesz
egyszerű semmilyen cégnél sem, sokan belebuktak. Mi egyelőre jó úton
haladunk, édesanyámnak és nekem

Kugler Henrik
más a habitusunk. Ő a tapasztalatai
és a tekintélye miatt tud jól irányítani, én a frissességet, a közvetlenséget
hozom be, így könnyebb a kapcsolatépítés a kollégákkal. Ketten együtt
visszük a céget, sok dologban egyetértünk, másokban nem, viszont nagy
előny, hogy mindent sok szemszögből tudunk megvizsgálni és úgy határozzuk meg az irányt.”

www.gerbeaud.hu
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Két évi munkával ők alakították ki az Aria Hotel működési
rendjét, de utána kiszálltak. Az egyik
fejlesztés alatt álló irány a catering.
Házon belül és kívül is sok rendezvényt szolgálnak ki, száz-kétszáz-háromszáz résztvevős gálavacsorákat,
esküvőket, konferenciákat. Jókora
beruházással új arculatot, új kommunikációt alakítanak ki ebben az
üzletágban, új eszközöket vetnek
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be. A központi konyhájukon, amely
nemcsak a Gerbeaud-t látja el meleg
ételekkel, harminc szakács dolgozik,
egy épületben az Onyxszal.
A Gerbeaud alaptézise, hogy
ami a tányéron van, az kiváló legyen.
Kutatják a legjobb minőségű alapanyagokat, és nem szívesen használnának fel olyanokat, amelyeket
maguk meg nem ennének. A Gerbeaud-nak, amelyet akkor éppen Vö-

rösmartynak hívtak, a kommunizmus alatt voltak ínséges időszakai.
Magas minőségű anyagokhoz nem
jutottak hozzá, és a kiváló cukrászok
a kiváló receptek alapján ezekből
próbálták a lehető legjobbat kihozni.
Most már bármihez hozzá tudnak
jutni, és olyan technológiai fejlettség
és olyan szakmai tudás birtokában
vannak, amely Európa élére helyezi
őket. Csak vajjal dolgoznak, a lekvárjaikat is maguk készítik. Az ös�szes pékáru, a croissant-tól a sokmagos kenyérig, mind a saját pékségük
terméke, hat pékük keze nyomán
olyan finom, amilyennek a vendégek magasztalják. A szalonnától a
paradicsomig minden házi termék
a szendvicseikben is, csak a libamáj
„kakukktojás”.
Niszkács Anna „abszolút
kedvence” a konyakmeggy. Nem
azért, mert éppen Gerbeaud öröksége, hanem azért, mert „csodálatosan finom”. És mint minden a Gerbeaud-ban, ez is kézimunka, a nagy
előd receptje szerint. A megvásárolt
meggyet kimagozzák, tiszta szeszbe
és konyakba teszik, sokáig dunsztos
üvegben tartják, majd fondant-ba
és csokoládéba mártogatják, díszítik
is csokival, és miután két hétig állt,
hogy összeérjenek az ízek, aranypapírba csomagolják.
A cukrászműhelyük, amely
valójában egy üzem, a főváros XXII.
kerületében van. A süteményeik
zöme és a csomagolt termékeik, a
macskanyelv, a táblás csokoládé és a
konyakmeggy ebben a manufaktúrában készül. A cég által forgalmazott
édessségmennyiséget a Vörösmarty
téren nem lehetne előállítani.
A két nagy előd, a Sopronból származó Kugler Henrik és svájci
születésű Gerbeaud Emil óriási ha-
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gyatéka kötelezettség. Az ifjú ügyvezető ezt így fogalmazza meg:
„Az a jövőnk, ami a múltunk.
A Gerbeaud a tradíció és az innováció találkozása. Az alapítók maguk is
innovátorok voltak. Egyáltalán nem
voltak régi típusú cukrászok, hanem
ők hozták be vagy találták ki a legmodernebb dolgokat. A mi dolgunk
folytatni ezt, újítani, újítani és újítani.
A 160 éves hagyományt állandóan
frissítenünk kell, mert különben poros lesz és elvész az egész. A barack
például mindig fontos eleme volt a
Gerbeaud-nak, most is az. A süteményes pultunkon is látható a kettősség: a dobostorta, az Esterházy
és a krémes mellett ott van a Royal
csokoládé és a sósmogyoró-barack
szelet. A kerek évfordulóra régi-új
termékpárokat is készítettünk. A hajdani kávés ekler fánk – neve a villám
szóból ered – égetett tésztába töltött
Bourbon vaníliás krém, kávés tejszínhabbal és fondant-tetővel. No de
a 2018-as változata már yuzu-krémes
(japán citrom), tej- és étcsokoládés,
házi szederlekvárral! Ugyanígy eredeti régi és XXI. századi variációban
adtuk az évfordulón a lúdláb tortát és
a diplomata pudingot is.”
Ennek a kínálatnak a része a
160. évfordulót köszöntő új csokoládékészlet és a Gerbeaud 160 torta.
Anna az édesanyjával 2017-ben egy
franciaországi csokoládégyárban az
ottani mesterrel addig próbálgatták,
öntögették össze a csokifajtákat, amíg
nekik nagyon ízletes „cuvée”-hez jutottak. Így lett fűszeres-fás mexikói,
savas-keserű tanzániai és dohányjegyes kubai kakaóbabokból a 71,
9 százalékos Cacao Barry Or Noir
1858 csokoládé. Lett belőle táblás
változat és bonbon, felhasználták a
tortához is. Utóbbiakhoz klasszikus

magyar alapanyagokat használnak:
barackot, de vérbarack változatban,
diót, de zölddió és sózott pekándió
változatban. A torta: kakaós piskótára kerül a vérbarackzselével rétegzett
karamellás étcsoki mousse, a sókristályos pekándió ropogós zölddió
pürével, és az egészet áthúzzák főzött
étcsokoládéval.
Az arisztokraták, a mágnások, a dzsentri pompás találkozóhe-

lye volt az egykor Gizella téri épület,
a zöld, a bordó és a nagy szalonja
a pesti elit csevegő- és udvarlóhelye. Egy korabeli tudósítás szerint
az előkelő és annak látszani akaró
közönségét, a herendi porcelánokon heverő és gőzölgő finomságok
világába bárki beléphetett, akinek
egy forint volt a zsebében. 1872ben a királyné őfelsége Kugler
cukrászdájában kóstolgatta a friss
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készítményeket rókavadászat előtt.
A Svájcból hívott Gerbeaud Emil
a millenniumra meghódította az
egész országot, a főszakácsa is oly
tehetős, hogy fényesen berendezett svábhegyi szállodát tud bérbe
venni. Maga Gerbeaud nemcsak a
budapesti Francia Irodalmi Intézet
elnöke, de az automobil társaság vezetőségében is mutatja az új iránti
fogékonyságát.
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A turistákkal zsúfolt belvárosi téren tradicionális enteriőrben
ma modern emberek hagyományos
és modern süteményeket kérnek,
és ha nem helyben fogyasztják el,
gyönyörű kék dobozban féláron
vihetik haza. Ez a Gerbeaud-arculat. Attrakciója Budapestnek, része
a város történetének, bele is kerül
minden útikönyvbe, nem hiányzik
az utazók honlapjairól sem.

„Volt időszak, amikor szinte
csak turisták látogatták, a magyarok
drágának találták, a törzsvendégek
sem érezték benne a hajdani finomságokat – emlékeztet Niszkács Anna.
– Azután úgy 2010 körül változott a
helyzet, azóta érezzük, hogy a magyar vendégek visszajönnek hozzánk. Látjuk, hogy újra bennük van
a magyar büszkeség, vonzza őket
a kiváló minőség. Van például egy
nagy szombati férfitársaság, évtizedek óta itt találkoznak ezen a napon.
A gasztronómia iránt fogékony emberek már nagyon ismernek bennünket, tudják, milyen életérzés igazi
süteményt vásárolni. A környékbeli
cégek menedzserei is idejárnak heti-havi szinten megbeszélésekre.
Mi igyekszünk trenddiktálók lenni,
ahogy azt Kugler és Gerbeaud is tette. A Gerbeaud-hoz mindenkinek
kötődik emléke. Lehet, hogy csak a
nagymama zserbója által, de sokan
jártak is nálunk. Büszke vagyok arra,
amit mi kínálunk ma.”
Amit a szakma hajdani óriásai létrehoztak, azt most a Niszkács
család álmodja tovább.

Szó ami Szó!
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G & D Kézműves Cukrászda, Salgótarján

Tarnóczi László

Szó Gellért és Szó Dániel
A cukrászok 2007 óta sütik
Magyarország születésnapi tortáját,
amit augusztus huszadikán kóstolhatnak meg először a vásárlók.
A cukrászszakma elismerését és a
hatalmas közönségsikert, s így médiaérdeklődést is hozó verseny kétségtelen, hogy a hazai cukrászmű-

vészetre jótékony hatást gyakorol:
amikor ugyanis az ország legjobb
cukrászai nekiállnak megalkotni
azokat a tortákat, amelyek íz-, és
színvilágukban tökéletes harmóniát adnak, akkor olyan egyedi finomságok kerülnek az asztalunkra,
amelyek addig sohasem léteztek. A

verseny pedig ráirányítja a figyelmet a szakmára, a rutinos, elismert
cukrászmestereinkre és a feltörekvő fiatal tehetségekre egyaránt.
Ez a megmérettetés hozta
felszínre a már pályája elején országos elismertséget szerző Szó
Gellért tálentumát is. A fiatal sal-
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Szó Gellért
gótarjáni cukrász a Pannonhalmi
sárgabarackpálinkás karamell tortájával 2015-ben nyerte el „Az év
tortája” címet, egy évvel később
pedig az Őrség zöld aranya névre
keresztelt alkotását ugyancsak országtortának minősítette a szigorú
szakmai zsűri. S hogy mennyire
toronymagasan és megkérdőjelezhetetlenül lett első, azt mi sem jelzi pontosabban, minthogy még az
ugyancsak a 2016. augusztus 20-i
országos születésnapra szintén általa készített „Zuzorka” révén nem
csak az első, de a második helyezésért járó trófeát is ő vihette haza
családi vállalkozásukhoz, a G & D
Kézműves Cukrászdába.
Miután Horváth Ferenc, a
Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke bejelentette, hogy az ország
tortája a Pannonhalmi sárgabarack
pálinkás karamelltorta lett, amelyet
39 alkotás közül választottak ki, s
hogy ez egy salgótarjáni cukrász
keze munkáját dicséri, Palócföldön

még az is kíváncsi lett rá és megkóstolta, aki korábban megelégedett az
otthon sütött vizes piskótájával. A
díjazott cukrász a szülőföldjén egycsapásra ismert és népszerű lett.
Akkora volt az érdeklődés, hogy
odahaza az országtortáikból kezdetben még rendelésre is alig tudtak eleget sütni. A tálalópultjaikról
órák alatt mindenük elfogyott, s a
vendégeik nem csupán a tortáikat,
de minden más süteményüket, tortadesszertjeiket is dicsérték. Városi
és megyei kitüntetések fejelték meg
a szakmai és a közönségsikert, amihez Gellért és a pékszakmát ugyanígy mesterfokra vivő testvére,
Dániel is napi 18 óra munkával, éjszakába nyúló kísérletezgetéssel és
külföldi tanulmányutakkal kövezte
ki az oda vezető utat. Dani erőfeszítései is mutatják már az eredményüket, a törzsvásárlói kör bővülése mellett egy országtortához
mérhető értékes trófeát hozott a G
& D Kézműves Cukrászdába: mégpedig a Kenyér Lelke Fesztiválról,
ahol péksüteményét 2017-ben az

Szó Dániel
„Év croisssant”-jának kiáltották ki.
A zsűri tagja volt Molnár B. Tamás,
a Magyar Gasztronómiai Egyesület
elnöke, a Gault&Millau Magyarország Étteremkalauz főszerkesztője;
Rosenstein Róbert séf; Pesti István,
a tatai Platán Étterem főszakácsa;
Vomberg Frigyes, a Bocuse d’Or
magyar csapatából; Libor Mária, a
Limara gasztrobloggere; Cristian
Maurice, a Ferrandi Paris világhírű pékiskola oktatója és Mike Zakowsky amerikai kézműves pék.
Dani elszántságát mutatja,
hogy mivel a kovászt folyamatosan „etetni kell”, az első kovászát
hátizsákban cipelte magával, még
a nyaralásokra is. Sőt, a kovász miatt még a kisfia születésekor is haza
kellett utaznia a pesti kórházból az
otthoni pékségükbe. Nem csoda,
hogy a fiát a szakmában csak „kis
kovásznak” becézik.
A testvérpár a kisvárosi
életben érzi boldognak magát. Szeretetben, jó testvérként nőttek fel,
máig legjobb barátnak mondják

www.kezmuvescukraszda.hu

Magyar cukrászdák és kávéházak - Nemzeti Értékek Könyvsorozat

Magyar cukrászdák és kávéházak

egymást. A munkában is fontos a
számukra, hogy megőrizzék a kézműves jelleget, mert úgy érzik, ez
hozza igazán össze az embereket,
s másik városrészből is átjönnek a
vendégek, hogy kipróbálják a sütiket. A harmincas éveikbe még épp
csak most léptek be, tele ambícióval, szenvedélyesen élik az életüket
és nyitottak mindenre, ami új és a
minőséget képviseli. Ugyanakkor
alázattal kutatják azt, ami tovább
vihető tradíció. Folyamatosan kutatják azokat az alapanyagokat, eljárásokat, amitől például a mascarponéjuk éppen olyan jó lesz, mint
az olaszországi, s az olivás baguettjük meg olyan, mintha egy igazi
francia kispékségből vásárolnánk.
Beszereztek egy kőmalmot is, hogy
a lisztet is maguk készíthessék, s a
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következő lépés, hogy búzát vetnek
majd. A gyümölcsös süteményeikhez meg a cukrászműhely végében termesztenek málnát és epret
– mert ugye legalább szezonban a
saját, frissen szedett az igazi.
Így találták meg az Őrség
zöld aranyához is a megfelelő tökmagolajat. Gyermekkori barátjuk

farmján, Mátranovákon pedig az
apró termetű yorkshire marhák révén azt a kiváló minőségű és magas
zsírtartalmú tejet, amit a fagylaltokban és a süteményeikben szívesen használnak fel. A fiúk úgy
tapasztalják, hogy a hazai gasztronómiában valóságos forradalom
zajlik. Az éttermek üzemeltetői,
illetve a borászok és a pálinkafőzők éreztek rá először a változás
szükségességére, de az utóbbi években már a hazai cukrászatoknál is
egyre több helyen szabadulnak a
mesterséges adalékoktól, igényesek
az alapanyagválasztásban és komoly fejlesztéseket hajtanak végre
a konyhatechnikában is.
Gellértnek néhány éve
már minden egyes napja a cukrászat körül forog, ezen időszak alatt
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nyaralásra gondolni sem mert, viszont tanult Franciaországban és
Olaszországban is. Éjjel nappal
csak a cukrászatnak él, ha végez a
munkával és hazamegy, akkor is
szakkönyveket forgat, recepteket
tanulmányoz, hozzávalókat számol. Merthogy ő a süteményeit,
tortáit nem szeletekben, hanem
papíron és fejben, a hozzávalók
grammjában számolja. Mérlegeli,
hogy mennyi cukor és mennyi zsír
legyen a készítményben, s hogy mi
kell ahhoz, hogy egyszerre olvadjon el a szájban. Nála egy komplex feladatként egyszerre történik
a szín-íz-állag-alapanyagösszetétel
kitalálása. Mindig szeretett rajzolni
(fiatal korában graffitizett is), van
érzéke a képzőművészethez, hát
rajzol, s az alkotásvágyát ma már
a süteményei színének és designjának megteremtésében éli ki.
Az ízek és az arányok
szimfóniáját írja meg, s csak aztán kezd a műhelyében a sütéshez.
A tökéletességre törekvéséhez, a
szenvedélyhez és az alázathoz pedig egy adalék: amikor egy-egy új
alkotásán munkálkodik, előfordul, hogy akár húsz tortát is kidob,
mert noha a környezetében már
mindenkinek tetszik, ízlik, s ha kitenné a pultba, szívesen vinnék és
valószínűleg panasz sem lenne rá,
de ha úgy érzi, hogy lehetne jobb,
változtat a receptúrán.
A kereskedelmi iskola végzőseként, tizennyolc-tizenkilenc
évesen Gellért már saját autóval
járt. Nagyon boldog volt az új verdától, s ettől csak az jelentett számára nagyobb örömet, amikor pár
évvel később eladta, s az árából
meg tudta venni azt a fagylaltgépet, amivel az általa elképzelt fa-

gylaltokat végre el tudta készíteni.
A külföldi tanulmányutakon az
igazi mestereknél koszt-kvártélyért dolgozott, hogy az ismereteit bővíthesse. Ezért is választotta
őt az európai mobilitási program,
vagyis az Erasmus a magyarországi nagykövetévé, s most a még nála
is fiatalabbakat arra bíztatja, hogy

küzdjenek, dolgozzanak, lépjenek
túl a megszokott dolgokon, hagyják el a rossz beidegződéseket és
tanulják el másoktól azt, amit érdemes a munkájukba, s az életükbe beépíteni. „Találjuk meg önmagunkat, és ne azon gondolkodjunk
naphosszat, miként legyünk gazdagok” – szól az intése azoknak a fiataloknak, akik egyelőre még csak a
sikereit látják.
És ez az a pont, ahol tudatosítanunk kell, hogy a sikeres
férfiak mögött mindig ott áll egy
nő is. Gellért és Dani esetében
sincs ez másként. A fiaiért a cukrász és a pék szakmát is kitanult
édesanyjuk, Katalin ugyanis mindig védőszárnyat terített föléjük,
de talán pontosabb így, felszállópályát biztosított a fiúknak. Akkor
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A Szó testvérek édesanyjukkal, Katalinnal
is, amikor tinédzserként a cross
motorozásban jeleskedtek, ahol
is Dani az országos bajnoki címig
vitte, Gellért meg korosztályos
Európa-bajnoki futamot nyert, de
később, mindig ott volt sikeréhes
fiai mögött. Katalin nem csupán a
szeretetével gondoskodott Gellértről és Daniról, de küzdeni akarásból is példát mutatott nekik. Eredeti szakmája szerint egyébként
szülésznő, aki noha pszichológusi
végzettséget is szerzett, amikor a
házasságuk s az élelmiszerüzleteket működtető családi vállalkozásuk felbomlott, két kis élelmiszerbolttal próbálta meg biztosítani
a jövőjüket. Korszerűsített, hitelt
vett fel, pályázott, ám amikor egy
üzletlánc boltot nyitott a szomszédságában, megint csak nehéz
helyzetbe került. Váltania kellett
ismét, így alakította át az üzletet
pékséggé, ahol persze, az alkalmazottak látták és kihasználták, hogy
ez számára még járatlan út. Ekkor
szálltak be a fiúk – Gellért például

az egri tanárképzős tudását és az
edzői terveit cserélte fel az édesanyja mellett végzendő munkára.
Együtt tanulták ki a kereskedő szakmát, de eközben Gellért
elvégezte a cukrásziskolát, s a fagylalttal kezdett el foglalkozni, s egy
rövid időre beállt Olaszországban
egy cukrász mellé. Fagylalt- és süteménykészítést tanult, miközben
Dani baristaként a kávékészítés

rejtelmeiben mélyedt el, de sokat
segédkezett édesanyjának a pékségben is, ahol igazán jó kenyereket akart sütni. Nyakába vette hát
a világot, s az itthoni képzés mellett Norvégiában és Ausztriában
szerzett szakmai tapasztalatokat.
Hazatérve nyitották meg 2014-ben
Salgótarjánban a Kézműves Cukrászdát – igaz akkor még egy olyan
cukrásszal, aki margarinnal sütött,
vajjal még nem is igen dolgozott,
miközben a srácok azt látták odakint, hogy csak egészséges, eredeti
alapanyagokat szabad felhasználni.
Amikor elkészítették az első saját tiramisujukat, az a vendégek
körében nagy tetszést aratott. A
fagylaltszezon végén Gellért már
a csokoládékészítést tanulta, Franciaországban stázsolt, s hazatérve
az őszön már remek bonbonokat
készített. Néhány hónappal később
pedig – még mielőtt első tortáját
megsütötte volna – jelentkezett az
országtorta 2015-ös kiírására. Megálmodta a Pannonhalmi sárgabarackos karamelltortát, majd rövid
kísérletezés után odatette a zsűriasztalra, amivel végül nyerni is tu-
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dott. És miután 2016-ban is hozzá
került az országtorta cím, s az Erasmus-program arca lett, megkereste
az Emirates, vagyis a szaudi légitársaság. A járataikon ezt követően
már az ő csokitortáit szolgálták fel.
Gellért a két országtorta-címével
úgy gondolta már nem indul ebben
a versenyben, másoknak is lehetőséget ad, s az utóbbi két évben már
a zsűri tagjaként segítette a hazai
cukrászszakma fejlődését.
Szó ami szó, nem kis eredmény ez, s hogy Szó Gellért mellett a testvér se maradjon le, Szó
Dániel 2017-ben a Kenyér Lelke
Fesztiválról elhozta az „Év croissant”-ja elismerést, s ezzel az első
vidéki pék volt az országban, aki
a pesti szakemberek elé tudott kerülni. A Salgótarjánból indult testvérpár az élet minden területén
segíti egymást, a nevük pedig ma
már védjegy mindkettejük szakmájában. S nem csupán vidéken,
sőt nem csak Magyarországon.
Gellért például jó eséllyel pályázik
arra, hogy pár éven belül a Relae
Dessert, a világ legjobb cukrászait
tömörítő elitklub a tagjai közé fogadja. Anyanyelvi szintre próbálja
felhozni a francia tudását, a száznál is kisebb létszámú szervezet
tagjai közül már háromnál is dolgozott, s nagyon elégedettek voltak a munkájával. Szeretné a világ
élvonalát jelentő francia, olasz és
japán cukrászművészet legizgalmasabb fortélyait megtanulni. A
tagság nem csak az elismeréseit
gyarapítaná, de a hazai cukrász
szakma Michelin-csillaga lehetne.
Miközben megmaradt egy
szerény vidéki srácnak, aki fesztiválokra jár, szívesen borozik a
barátaival, s ha kikapcsolódást ke-

res, fogja a horgászbotját, s egy-két
napra elvonul.
Idehaza a nagyobb gasztronómiai eseményeken, az Év
borásza díjátadón vagy a Gurmet
Fesztivál gáláján már a Kézműves Cukrászda kenyereit és tányérdesszertjeit szolgálják fel, de
a Tokaji Bormustrától kezdve a
fontosabb társadalmi eseményekig megtalálják a Szó testvérpárt.
A közönség szereti a termékei-

ket, a szakma pedig szerénységük, alázatuk miatt megszerette
ezt a két fiút. Sikereiknek talán
ez a kulcsa úgy a szülőföldjükön,
mint a szomszédos megyeszékhelyen, Egerben, ahol egy elegáns szállodában nyitottak cukrászdát, de ugyanígy a gyöngyösi
Fő tér is befogadta őket, és sikerrel debütáltak Szeged belvárosában is, ahol Gellért a Reök-palotában 2018 nyarán nyílt designer
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Országtorta 2016 - Őrség
Zöld Aranya torta receptje

cukrászdának vállalta a szakmai
irányítását.
A megsüvegelendő eredmények nem a rivalizálásból születnek. Sőt! Gellért elárulja, hogy a
nyertes országtortájánál a díszítést
az édesanyja találta ki, s azért is bízta rá ezt a fontos műveletet, hogy
együtt alkothassanak és közös legyen a siker. „Örülök, hogy neki is
van benne része, mert így büszkébb
is rám” – fogalmazott. A bátyja pedig, mivel nagyon ért a tésztákhoz
és lisztekhez, az alaptészta kitalálásában játszott szerepet. Gellértnek
mindez sokat jelent, mert számára
az egyéni eredménynél nagyobb
boldogság a közös siker. Néha
egyébként még a cukrászait is bevonja az alkotói folyamatba – pont
ezért, hogy közös legyen az érdem.
„Mindent rátettünk erre, mert
szeretjük, amit csinálunk, hosszútávon gondolkodunk, és tudjuk,
hogy a pénz nem tesz boldoggá.
Nem ipari méretekben, hanem minőségben gondolkodunk, a termékeink mindegyike egyedileg meg-

Tökmagos felvertre fehércsokoládés, lazára felvert ganache
kerül. Pirított, darált tökmagból,
cukorral és őrségi hidegen sajtolt
tökmagolajjal pralinét készítenek,
melyből fehércsokoládé, hántolt
ostya és tökmagolaj felhasználásával ropogós réteg készül. A
könnyű ganache-ra helyezik ezt a
ropogós réteget, melyre ismét a fehércsokoládés ganache kerül. Erre
teszik a málnazselét, majd ismét a
lágy ganache réteg következik. Fehércsokoládés tökmagolajos glakomponált. Gyakran előfordul, zing kerül a tetejére, ganache-sal
hogy estére alig marad süti vagy és temperált, festett kakaóvajas
kenyér a polcokon, de ez nálunk fehércsokoládéból készült körökígy van rendjén. Másnapos ter- kel díszítik.
méket mi nem árulunk. Ugyanakkor nagy öröm számunkra, hogy a
Országtorta verseny 2016.
vendégeink finomakat ehetnek és
II.
hely
Zuzorka torta receptje
tudják, hogy a legmodernebb francia konyhatechnikával dolgozunk
és minden szeretetünket, alázatunA mandulalisztes linzerkat beleadjuk. Ahhoz pedig, hogy
sikeresek és népszerűek vagyunk, re habzsák segítségével narancsbizony sok vendégre van szükség. likőrös mandulakrémet nyomnak.
Csak az ő segítségükkel tudunk fo- Erre eperlekvár kerül. Sütés és
lyamatosan fejleszteni, s köszönet hűlés után szintén eperlekváraz igényességükért és a támogatá- ral kenik meg, majd mascarpone
sukért is” – mondja egybehangzó- mousse-t öntenek rá. Balzsamecetes eper-rebarbara zselét helyeznek
an a cukrász és a pék.
Cukrászdájuk egyedülálló rá, amire ismét mascarpone mousabban, hogy a kenyértől kezdve a se-t öntenek és elkenik egyenletespéksüteménytől a csokoládén át a re. Fagyasztás után fehércsokolátortákig mindent szinte moleku- dés glazinget terítenek rá, majd
láris szinten akarnak ellenőrzésük tejszín pompommal és temperált
alatt tudni. Ma már tizenöt cukrás- fehércsokoládé dísszel ékesítik.
A Zuzorka eredetileg egy
szal dolgoznak, de olyat sohasem
omlós
reszelt
linzertészta, amit réadnak el, amit haza nem vinnének
szívesen. Számukra ugyanis nem gen tejbe morzsolva fogyasztottak,
innen jött a torta elnevezése is.
létezik kompromisszum.
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Országtorta 2015 – A pannonhalmi sárgabarack pálinkás
karamell torta receptje
A cukrot a vízzel karamellizáljuk, majd hozzáadjuk a mandulát. Jól átforgatjuk a mandulát
és sózzuk. A mandulalisztet a 70 g
kristálycukorral és az egész tojással
világosra verjük. A vajat a csokival
felolvasztjuk, majd hozzákeverjük
a mandulalisztes masszához. A tojásfehérjét a 25 g cukorral felverjük,
majd vegyítjük a mandulalisztes
masszával és a karamellizált mandulával. Két darab 22 cm átmérőjű
tortakarikában elosztjuk, 170 °Con, 21-22 percig sütjük. Mindent
egybe teszünk és felfőzzük. A citromsavat kihűlésnél tesszük bele. A
vízzel a zselatint felolvasztjuk.
A pectint a porcukorral elkeverjük. A sárgabarack pürét elkezdjük melegíteni, majd folyama-

tos kevergetés mellett hozzáadjuk
a pectines keveréket. Felforraljuk,
kihűlésnél 60 °C-nál hozzákeverjük
az olvasztott zselatinmasszát.
A glükózt, a tejet és a tejszín (1)-et felforraljuk, a 232 g cukorból karamellt készítünk. A forró
tejes alapot 3 lépésben ráöntjük a
karamellre. A tojássárgáját robotgépbe tesszük. A karamellt elkezdjük visszaforralni, majd 102 °C -nál
elkezdjük verni a sárgáját, és mikor
105 °C-nál járunk, hozzáadjuk szép
lassan a sárgájához a karamellt. A
felolvasztott zselatinmasszát hozzáadjuk a tojássárgás karamellhez, és
kihűlésig verjük. Félretesszük, majd
felverjük a tejszín (2)-t, s a kettőt
összekeverjük.
A vizet a glükózzal felforraljuk. A cukorból karamellt készítünk. A glükózos szirupot hozzáadjuk a karamellhez, hozzáadjuk a sót
és összeforraljuk. A sűrített tejet és

a fehér csokoládét tálba tesszük. A
meleg karamellt 3 lépésben hozzáadjuk. 60 °C-nál hozzáadjuk a zselatin masszát.
A 22 cm-es tortakarikába
beletesszük az egyik piskótát és meglocsoljuk a szirup felével. Ráöntjük
a sárgabarack krémet. A második
piskóta mindkét oldalát meglocsoljuk a maradék sziruppal. Rátesszük
ezt a piskótát a sárgabarack krémre.
A karamell masszát ráöntjük, majd
hűtőbe tesszük.(Pluszos hűtőben egy
éjszakát kell, hogy álljon a vágáshoz, hamarabbi felhasználáshoz és
vágáshoz javasolt sokkolni.)
A 40-50 °C-os karamell glazinggel fedjük. A temperált tejcsokoládét egyenlő szárú háromszögekbe
vágjuk, megszórjuk a maradék sós
karamelles mandulával, aszalt sárgabarackkal és egy csipet parajdi
sóval, majd körben tejszínhab stufnikra helyezzük.

Akit jegyeznek Füredtől a Távol-Keletig
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Bergmann cukrászdák, Balatonfüred

A Bergmann cukrászdákat
aligha kell bemutatni a Balaton környékén, különösen a tó észak-keleti
partvidékén, sem az ott lakóknak,
sem a rendszeresen, vagy elvétve
ott nyaralóknak. Aki egyszer betért már két balatonfüredi üzletük
valamelyikébe, s kóstolta finomságaikat, az minden bizonnyal vis�sza fog oda térni. A Bergmann név
nem csak a rendszerváltás után vált
meghatározóvá a vendéglátásban,
hiszen napjainkban már a család
harmadik generációja írja aranybetűkkel nevét a magyar cukrászipar
történelemkönyvébe.
Bergmann Ernő édesapja,
Bergmann Imre 1939-ben, Győrben nyitotta meg első cukrászdáját. Huszonöt éves volt akkor, túl
az inaséveken és a főleg kosztért,
kvártélyért, később hetibérért végzett segédéveken. Egy tizenegy
gyermeket nevelő családból jutott
el erre a tisztességre a kapuvári
szabómester fia, aki tíz testvérével
egyetemben a négy elemi elvég-

Munkácsi Imre

Ifj. Bergmann Ernő, Bergmann Márta, Bergmann Ernő, Gutmann Gabriella
és Bergmann Nándor
zése után kapott egy kis csomagot
pizsamával, fogkefével, váltás fehérneművel, meg az „Eredj fiam,
szerencsét próbálni!” biztató mondattal. Nem véletlen, hogy a népes
családból többen is a vendéglátásban találták meg hivatásukat, ott

legalább mindig volt mit enni. Így
lett Bergmann Ernő egyik nagybátyja felszolgáló a Ritzben, majd
egy párizsi és brüsszeli étterem
tulajdonosa, aki 1962-ben meg is
hívta magához mintegy szakmai
tapasztalatszerzésre unokaöccsét.
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(Apró, ám rendkívül jellemző adalék a látogatáshoz, hogy a nagybácsi feltétlen szükségét érezte a
meghívóban jelezni, hogy az unokaöccse a szmokingját ne felejtse
itthon… Mármint az 1962-es Magyarországon.) Az édesapa pedig a
már említett győri cukrászda tulajdonosa, bár akkor az ipartestületben erről erősen le akarták beszélni, mondván ne legyen öngyilkos,
de ő a kilenc győri cukrászda mellé
megnyitotta a tizediket… Persze az
elkövetkező háborús évek, majd a
felszabadítást követő kollektivizálás beleszólt a Bergmann-dinasztia
történetébe: 1949-ben előbb a cukrászdát államosították, azután az
annak helyet adó házat.
A család azután 1953-ban
Gönyűn nyithatott üzletet, amiben segítségükre volt az ország
vezetésének irányváltása. A fordulat jeleként, a vidék jobb ellátása
érdekében lehetővé tették, hogy
meghatározott lakosságszám alatti
településeken vállalkozók lássanak
el bizonyos szolgáltatói feladatokat. Mivel pedig a cukrászatot a
cipészekkel, szabókkal, fodrászokkal egyetemben a szolgáltatók közé
sorolták, sok jól képzett szakember
nyitott üzletet vidéken, hogy falun
kezdjék újjáépíteni a világháborút
megelőzően a világelithez tartozó magyar cukrászipart. Ma már
könnyű kimondani, hogy így lettek ők a szakma átmentői, ám közel sem volt ezt ilyen egyszerű végigcsinálni, hiszen az általánosan
jellemző alapanyaghiány, a lepukkant géppark, az Istenháta-mögöttiség még jobban gyötörte a
cukrászokat, a közlekedési problémák pedig, ha lehet, a győrinél is
kilátástalanabbnak tűnő helyzetet

vetítettek előre Bergmannék számára. Ennek ellenére keményen
dolgoztak, s mintegy jutalmul kitartásukért, hamar megtalálták
őket a Győrben már oda szokott
vásárlóik, s felfedezték őket a helyiek is. Miután beindult az üzlet,
néhány évvel később visszakapták
a győri családi házukat is, ahol újra
megnyithatták a Bergmann cukrászdát, amit ma Bergmann Ernő
fivére működtet, a balatonfürediekéhez hasonló sikerrel.

Bergmann úr ugyanis, elvégezvén az általános iskola nyolc
osztályát, s a családi vállalkozásban
alaposan belekóstolván a cukrász
szakma édességes mélységeibe,
Budapestre, a Huba utcai vendéglátóipari technikumba jelentkezett
továbbtanulási célból. „Abban az
időben ez az iskola nyújtotta a legmagasabb vendéglátóipari képzést,
aminek végén a négy alapszakma:
szakács, cukrász, felszolgáló és portás közül kellett szakképesítést szewww.bergmanncukraszda.hu
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rezni, ami tizenkét-tizennégy érettségi tárgyat jelentett” – emlékszik
vissza tanulóéveire Bergmann Ernő.
Nem volt olyan régi az intézmény,
csak az 1958-as brüsszeli világkiállítás után hozták létre, ahol is szembesülnie kellett a cukrász szakma
vezérkarának (is), hogy a cukrászipart
tönkretették. Létrehozták ezt az iskolát, és itt valóban megtanították a
szakma csínját-bínját.

Magyar cukrászdák és kávéházak - Nemzeti Értékek Könyvsorozat

zés tematikája, és kevésbé épít a
szakma megszerettetésére. Kevesen
látják, hogy az, ahová a mi nemzedékünk eljutott, mennyi munkával,
lemondással járt, és mennyi áldozatot követel még ma is. Miközben
féltem a szakmát, mivel van öt gyerekem és egy velem ellentétben még
jó pár évig aktív feleségem (Gutmann Gabriella, Európa-bajnoki
ezüstérmes, világkupában hatodik
helyezett), tudom azt is, hogy jön
utánunk egy olyan feltörekvő másik
generáció, akikbe sikerült átültetni
az igényességet. Ők már nem úgy
fogják tanulni és művelni a szakmát,
ahogyan mi, de mi sem voltunk hajlandók ugyanúgy cukrásszá lenni,
„Az ételkészítési gyakorla- ahogyan apáink és nagyapáink,
ton például mindig volt bevásárlás, akiket egy hároméves koszt-kváramikor osztályozták azt is, hogy az télyszerződéssel még befektettek a
ügyeletes beszerző milyen karfiolt kemence mellé, és amit ellestek azt
vett a piacon a leveshez, vagy a cső- magukkal vihették. Ők még így taben sülthöz. Állítom, a szakmáról nulták a szakmát, a következő getöbbet az óta sem tanulnak meg neráció nyilván más módszerekkel
a leendő szakemberek, mint mi lesz erre hajlandó, hiszen nekik már
ott, bár az óta a technikumból lett nem kell szembesülniük azokkal a
szakközépiskola és főiskola, majd nehézségekkel, amelyekkel nekünk,
egyetem. Mert egészen más a kép- a múlt század ötvenes évei óta pályán lévő korosztálynak kellett.
Ellenben nagyon sok, számunkra
feldolgozhatatlan és éppen ezért
használhatatlan módszer, eszköz és
anyag náluk már a mindennapi rutint jelenti, az anyagismereti kutatásoktól a mikrobiológiai eredmények
alkalmazásán át a nagy gyárakban
kikísérletezett és előállított félkész
termékekig.”
A technikumi évek alatt
még inkább elmélyült a szakmai kötődés, köszönhetően annak, hogy
az iskolán kívüli, otthon töltött idő
jelentős része is a cukrászműhelyben telt, ahol láthatóan és érezhetően egy feladata volt: apjánál jobbá

Magyar cukrászdák és kávéházak

Magyar cukrászdák és kávéházak - Nemzeti Értékek Könyvsorozat

válni. Ehhez meg is kapott mindent,
amire a szakmai fejlődéshez szükség
volt, a családi-rokoni kapcsolatoknak köszönhetően pedig utazhatott,
világot láthatott, és tapasztalhatott.
Dolgozott a Gerbeaud-ban, volt
gyakornok a Hotel Tihanyban, majd
úgy döntött, hogy munka mellett
elvégzi a vendéglátóipari főiskolát.
Közben a füredi Hotel Marina cukrászatához igazolt, amit azután húsz
éven át vezetett.
Rendkívül szigorú, sokat
követelő, de sokat is adó, szakmailag megfellebbezhetetlen vezetőnek
és mesternek írta le egyik volt tanítványa, aki ma is cukrászként keresi
a kenyerét az egyik környékbeli, jó
nevű kávéházban. Mint mondta, akit
Bergmann Ernő tanított az ő korosztályából, mindannyian megmaradtak a pályán. De nem csak ennek a
cukrászgenerációnak a pályára állítását tartják Bergmann Ernő érdemének, hanem annak a minőségnek a megteremtését is, ami számos
észak-balatoni cukrászda és szálloda
cukrászatában visszaköszön. Amit a
munkatársak, tanítványok a szigorú
mestertől átvettek, aki a Marina cukrászüzemének tíz-tizenkét órás irányítása után maga is cukrászkabátba
bújt, és dolgozott az új termékeken.
Akinek kedve volt, és bírta erővel,
dolgozhatott tovább a mesterrel, elleshette a – titkot.
„Titkot? Nincs titok, hacsak
nem maga az anyag, vagy a természet. Vegyük például a kelt tésztát:
fontos a liszt minősége, az élesztő, a
kovász hőmérséklete, mindaz, amit
az iskolában meg lehet tanulni az
erjedési folyamatról, de a rutint meg
kell szerezni. Csinálni kell! Ha pedig
az ember műveli ezt a szakmát, tíz,
húsz, negyven éve, maga is alkotó-

vá válik, mit lehet titokban tartani?
Én receptet egyetlen egyszer írtam
le életemben, még a Gerbeaud-ban,
édes teasüteményekét, de el is lopták. Megkértem ugyan a családot,
hogy írják össze az évtizedek alatt itt
összejött recepteket, de azt szoktam
erre mondani, hogy a recept olyan,
mint a kotta: jó, hogy van, de nem
mindegy, hogyan játszanak belőle.
Amellett, hogy ez a szakma rend-

kívül munkaigényes, fegyelmet és
alázatot követel, csak akkor tud az
ember versenyben maradni, ha minőséget ad. Minőséget pedig csak
minőségből lehet előállítani, ami
általában sehol nem olcsó. Ez talán
még a titok része…”
Bármennyire is szép és gyümölcsöző éveket töltött a Marina
Hotel cukrászatának élén Bergmann Ernő, úgy érezte eljött az idő
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egy saját cukrászda megnyitására.
Ahogyan apját a győri ipartestület,
őt az édesapja próbálta óvni attól,
hogy a rendszerváltás után saját
üzletet nyisson. Ráadásul azon a
városközponttól, Balaton-parttól
távoli, a négy sávos 71-es út városi
bevezető szakasza mentén elhelyezkedő telken, ahová családi házukat
tervezték. De ez 1992-ben ettől függetlenül bekövetkezett. Amikor pedig nem sokkal később Bergmann
Imre is meglátogatta a cukrászdát,
megnyugodva csak annyit jegyzett
meg: „Elég rendes az árud!”
A „rendes áruval” pedig
nem akartak beszállni az árversenybe, hanem a minőséggel teremtették meg a hely vonzerejét, minden
apró részletre ügyelve, az 1939 óta
ugyanúgy készülő krémestől a saját
elképzelés alapján összeállított és
pörkölt Bergmann kávékeverékig.
És, ahogyan Bergmann Imre cukrászdáját Gönyűn, Bergmann Ernőét is megtalálták Balatonfüreden.
Olyannyira, hogy néhány év alatt
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ki is nőtték a Petőfi utcai üzletet, és
1999-ben megnyitották a reformkori városközponttól néhány méterre
a Zsigmond utcai cukrászdát, kávéés teaházat, amit középső lánya,
Bergmann Márta vezet.
A családból természetesen
senki nem tudta kivonni magát
a szakma bűvköréből, ha nem is
mindenki foglalkozik most azzal.
A legidősebb lány az üzleti irodát
vezeti, a legkisebb pedig, aki a talán
a legjobb cukrász volt Bergmann
úr szerint, most bankban dolgozik, nagyobbik fia két diplomával
másfelé kacsingat, míg a második
házasságából született közös fiuk,
Nándor, már végzett cukrász. Van,
lesz tehát, aki továbbvigye a cukrász Bergmannok füredi ágának immár a világban, Távol-Keleten
legalábbis ismert nevét. Ennek tanúsítványa, a 2015. évi Top Choice cím elnyeréséről szóló oklevél
– akár csak a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Társaság Nemzeti
Cukrászművészek Értékőrző Testületébe történő felvételről szóló
oklevele – a Petőfi utcai cukrászda
falát dísziti. „A rendkívüli kínálat
és a barátságos kiszolgálás” mind
a bírák, mind az értékelésre felkért
ázsiai vendégek körében elismerést
aratott, így a Bergmann cukrászda
felkerült a japán, kínai, koreai, vietnami turistákat Európában is kalauzoló www.lianorg.com oldalra.
Aki pedig oda felkerült, azt onnantól minden évben ellenőrzik.
Arra a falra szegelik ki hamarosan azt a hetven éve készült karikatúrát is, amelyen Bergmann Imre
és gyermekei láthatók egy olasz karikaturista által láttatva. „Ezen minden
rajta van” – mondja az egyik ábrázolt, és beszélgetésünk alatt először
nem néz a szemembe…
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Budapesten, a békeidők legmodernebb, s így legszínvonalasabb
szállodája a Britannia Szálló volt,
amely ma is a nagykörút egyik építészeti büszkesége. Gasztronómiai
kínálatát a hazai alapanyagokból
készített finomságok jellemezték,
nem nélkülözve a francia konyha
kifinomult, rafinált ízeit. A kulináris élményeket fokozta a belső termek elegáns berendezése, a
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szerviz eleganciája. A II. világháborúban bombatalálat érte, de a kapott sebeket hamar begyógyították,
s ennek köszönhetően a Britannia
hamar talpra állt. Három éven keresztül szovjet katonai egységek parancsnoksága székelt itt, s csak ezután nyílt meg újra Béke Szálló néven.
A régi hírnév vonzotta a vendégeket,
így újra sok hírességet fogadott a ház.
Cukrászdája a szocializmus éveiben
is kiváló süteményekkel, különleges
parfékkal várta látogatóit.
Ez a siker és hírnév bátoríthatta a többször is gazdát cserélt szálloda tulajdonosait, hogy az
1985-ben újjáépített szállodában az
emeleti részen egy kávéházat alakítsanak ki. A berendezés a pazar
polgári miliőt idézte. A szalonban
a mályvaszínű, súlyos bársonyfüggönyök eleganciáját erősítette
a törtfehér bútorok harmóniája. A
süteményespultban finom és különleges édességek csábítottak. Elegáns
felszolgálólányok suhantak az asztalok között, tálcájukon Zsolnay porcelán csészében gőzölgött a krémkávé, a Zsolnay tányérokon pedig

finomabbnál finomabb sütemények
vártak végzetükre. A 80-90-es évek
hírességei itt adtak találkát egymásnak, halk zeneszó mellett társalogtak a budai úrhölgyek. Sikk volt a
Zsolnay Kávéházba járni.

A világ élén
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New York Kévéház, Budapest

A New York Palota, ezen
belül is a New York Kávéház több
kort, több rendszert, több sorsfordító történelmi változást élt át.
Mégis, szinte mindig újjászületett,
élet pezsdült benne, birtokba vették a kényelemre, otthonosságra
vágyó művészek, kiválóságok és
közemberek egyaránt.
A palota felépítésére egy
amerikai biztosítótársaság, a New
York Life Insurance Company adott
megbízást Hauszmann Alajosnak,
aki Korb Flóris és Giergl Kálmán
közreműködésével tervezte meg
az 1894. október 23-án megnyitott
négyemeletes, eklektikus stílusú
palotát és a földszintjén helyet foglaló kávéházat. A külső szobrok és
szobordíszek, a kávéházi portált koronázó tizennégy faunalak Senyey
Károly műve.
A New York Palota átadásával egy időben nyílt meg a földszinten a historizáló berendezésű
New York kávéház. Pazar belső tere
szintekre és több, egymástól csavart

Bencsik Mónika

Wolf András séf és Szabó Csaba étterem-igazgató
oszlopokkal elkülönített térre tagozódik. A bejáratnál szökőkút várta
a vendégeket, a termekben velencei
csillárok függtek. A karzatra vezető
lépcsőt bronzszobrok díszítették, a
mennyezetfreskók pedig Mannheimer Gusztáv és Eisenhut Ferenc
munkáját dicsérték.

Irodalmi kávéházi rangját
csak akkor nyerte el, amikor 1900ban Harsányi Adolf és fivére vette
át a New York vezetését. A legendás főpincér, Reisz Gyula ingyen
„kutyanyelvet”, hosszúkás jegyzetpapírt és itatóst is felszolgált az irodalmároknak. Itt volt a Pesti Napló

szerkesztősége, itt gyűltek össze a
Nyugat munkatársai, törzsasztala
volt a kritikusoknak, és itt szerveződött meg a magyar film- és moziszakma is. Színházi bemutatók
után itt gyűltek össze a szakma
hírességei. Melegedni, étkezni és
dolgozni jártak ide, de még kiállításaikat is itt szervezték.
1949 után a New York
kávéház egy ideig a Sportszerkereskedelmi Nemzeti Vállalat
nagykereskedelmi
raktáraként
funkcionált. 1954-ben átkeresztelték Hungáriára, de újra megnyitott, mint kávéház, ráadásul
majdnem az összes újság szerkesztőségét és kiadóját betették az
épület felső szintjeire, ezért aztán
megkapta a Sajtópalota nevet is.
A rendszerváltást megelőzően hosszú ideig a Pallas Lap- és
Könyvkiadó központja volt az épületben. Végül 2001 februárjában az
olaszországi Boscolo csoport vette meg a komplexumot, amely az
épület teljes felújítása után, 2006.
május 5-én nyitotta meg 107 szobás luxusszállodáját, illetve a földszinten az egykori pompát idéző
New York Kávéházat.
A New York Kávéház ma
A felújítást és átadást követően az üzemeltetést az Eventrend
Holding vette át, amely küldetése,
a „Megvalósuló elképzelések” jegyében ismét az egyik legnépszerűbb kávéházzá varázsolta a létesítményt. A vendégek itt nem csak
inni és enni tudnak, élményekhez
is juthatnak, például egyedülállóként élő cigányzenét élvezhetnek az
ide betérők a hét minden napján. A

látnivalót főként a patinás épület
minden egyes centiméterén felfedezhető szépség, különlegesség,
luxus szolgáltatja, a többi élményelemet viszont az a profizmus, amely
Szabó Csaba étterem-igazgató tudásán és elhivatottságán alapszik.
Munkáját nagyban segítik kiváló és
elismert munkatársai, többek között Wolf András séf és csapata, ők
felelnek a felszolgált ételek és des�szertek jelentette rendkívüli kulináris élvezetekért. Mögöttük pedig
a támogató Eventrend tulajdonosok, Nagy Gábor, Kőrössy Zoltán
és Váli Péter állnak.
Közös munkájuk eredményeként a 2011 óta a Világ Legszebb Kávéháza címmel büszkélkedő New York a modern budapesti
vendéglátás egyik vezető alkotó
műhelye lett. Nemcsak a magyar
gasztronómia megújításán, az
„Esszenciális Magyar Gasztronómia” megalkotásán, de a nemzetközi gasztronómiai trendek követésében is az élen jár. Az étlapon

szereplő fogások mindegyike főként válogatott hazai alapanyagokból készül, amelyeket kiemelkedő
termelők-tenyésztők állítanak elő.
Hisznek az eredeti receptúrákban,
ám ezeket olyan formában tálalják,
amelyek szerintük a 21. században
megállják a helyüket.
A New York Kávéház és a
kultúra egymástól elválaszthatatlan fogalmak. 2013-ban indult el
a New York Művész Páholy kulturális programsorozat, amelyet már
több ezer néző tüntetett ki figyelmével, két New York Bárzongorista Verseny is lezajlott, amelyben
ifjú tehetségek mutatkoztak be, és
amelynek jóvoltából ismét zongoristák kaptak munkát a különböző
kávéházakban, éttermekben, irodalmi pályázatokat hirdettek meg
itt, és újraindult a törzsasztal-művészasztal program is.
Az Eventrend Holding céljai között nem kevesebb szerepel,
mint Budapestet ismét a Kávéházak Fővárosává tenni.

www.newyorkcafe.hu
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Édes dinasztia: Augusztok másfél évszázada
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Auguszt Cukrászda, Budapest

Augusztné Szőcs Ibolya, Auguszt József
Találkozzunk az Augusztban! Ha valaki 1989-ben így invitált bennünket, egy falat finomság
emlékképét meglebegtetve, akkor
tudtuk, hogy a Moszkva tér melletti
Fény utcába kell eljutnunk. Épp egy
évtized múltán rá kellett kérdezni,
hogy a budaiban vagy a pestiben.

Soós Kálmán

Két évvel azután pedig már három
helyszín jöhetett szóba, megnyílt a
farkasréti pavilon. Azóta három Auguszt Cukrászda van Budapesten.
Ágakra szakadt az Auguszt
család is. A név, a márka – ami kötelez – közös. A világhírű Auguszt-remekek megtalálhatók mindhárom
étlapon. Az üzleteket azonban külön működtetik.
Az 1957-ben megnyitott
Fény utcai cukrászdát Auguszt József és felesége, Augusztné Szőcs
Ibolya viszi régi-új fényben és
minőségben. József vállalkozása
2018 nyara óta kettejük közös tulajdonában van. 2017-ben az övék
volt a legnagyobb bevételt hozó
Auguszt-cég. A Mamut bevásárlóközpont mögött, a Millenáris
Park és a Széll Kálmán tér közelében lévő épület földszinti terme és
kerthelyisége ma is törzsvendégek
kedvenc helye, időnként nehéz
szabad asztalt találni. A vendégfogadásra alkalmas területet folyton
bővítik. Az emeletet Augusztné

Auguszt Elemér a Fény utca fénye volt
kívánsága szerint rendezték be
múltidéző kávéháznak.
Ibolya útja Brassóból vezetett Budapestre, és az egészségügyi
pályáját cserélte fel az édességmívességgel. Leánykori nevén iratkozott be a cukrásziskolába, hogy
az Auguszt név ne befolyásolja a
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A dinasztia első édességmestere, az inami Auguszt Elek 1852-ben Balassagyarmaton szerezte meg szabadulólevelét
például a margarint csak látótávolságon kívül tűri meg, és csak tiszta,
eredeti anyagokat enged használni.
A család egyik tradicionális törekvése, hogy amit lehet, saját termésből használjon fel a műhelyben.

Ibolya és József egyik tréfás
nyilatkozata szerint a közös munkájuk és közös életük záloga, hogy a
házasságban az egyik félnek mindig
igaza van, a másik a férj. Kicsit komolyabban már arra utaltak, hogy

Az Auguszt cukrászda kiállítási tárgya az Ezredéves Kiállításon

www.augusztcukrászda.hu

tanárait és diáktársait. Kitanulta
a szakmát, és azóta is folyton gyarapítja a tudását hazai és külföldi
tanulmányutakon.
Párizsban egy mesterkurzuson új ismeretekkel gazdagodott, és ma már a legfinomabb
croissant-okat kínálja a Fény utcai
cukrászda és kávéház. Szerencsések a későn kelők, akik náluk reggelizhetnek gazdag választékból.
A krémsajttal, füstölt lazaccal és
kaporral töltött juhtúrós pogácsa
mellett gesztenyés batyut, spenótos
kosarat is kérhetünk, vagy éppen
egy libamájas molnárkát. A finom
sonkás vagy almás-fahéjas quiche
francia-német eredetű, és nem
csak a kiejtése szerint kicsi. Friss
gyümölcsleveket, illatos Kusmi
teát, török kávét vagy egy Bellinit
fogyaszthatunk melléjük.
Ibolya főként a vendégekkel, az igények felmérésével és a
termékpaletta bővítésével foglalkozik. József pedig a műhely főnöke
és a külső kapcsolatok, a beszerzés
ura. Ő a péksüteményeket sem veti
meg, a perecekért egyenesen rajong.
Az akkor éppen Vörösmartynak
nevezett Gerbeaud-ban tanult és
1970-ben kapott szabadulólevelet
cukrászatból, majd elvégezte a Vendéglátóipari és Kereskedelmi Főiskolát. Az „üzemben”, mondhatni,
könnyű dolga van: mindent tud a
szakmáról, de kevés dolga akad az
évtizedek óta nála dolgozó cukrászmesterekkel. Az Augusztok szellemében évtizedek óta József jön be
legkorábban, már hajnalban az üzletbe, nyugdíjasként is. Lefőzi a kávéját, előkészíti a reggeli süteményeket, mire a többiek megérkeznek, és
a maga joviális módján fogadja őket.
Vannak persze szakmai rigolyái,
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– nem csak a korkülönbség okán
– egyikük tapasztalatban, másikuk
kreativitásban gazdagabb. A kettő
együtt igazi kincs, ami a csúcsokra
repít. A 2018-as Volkswagen Dining
Guide díjátadón kiderült, hogy a tíz
legjobb magyarországi cukrászda
közé bekerült a Fény utca fénye.
A két újabb Auguszt-szentély főnöke József egyik nővére,
Olga. (Az idősebb nővér, Anna Mária orvos lett.) Ő is 1970-ben tett
cukrász vizsgát, és a Fény utcában
egy ideig szorgosan járt a műhelybe. A tésztaposzt helyett azonban
1974-ben a Pannónia Filmstúdió
még kreatívabb világát választotta,
és újabb szakképesítést szerzett. A
nevével többek közt az első magyar
Ocsar-díjas alkotás: Rofusz Ferenc A
légy című rajzfilmjének stáblistáján
találkozhattunk. Mint sok más filmnek, ennek a 3600 rajzból készült alkotásnak is ő volt a gyártásvezetője.
Másfél évtizedes kitérő
után gyümölcsösöket telepített,
és megtért a dinasztia szentélyébe, a cukrászdába. Ő lett az első
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Auguszt-hölgy, aki önállóan vezet
üzletet. A család és a süteményes
szakma nagy eseménye volt a fővárosban, amikor 1999-ben megnyitotta az első pesti Auguszt-cukrászdát. Pedig akkor még csak egy
műemlék bérház udvarában kávézhattak-sütizhettek a vendégei, igaz,
mindezt az Astoria közelében tehették. Olyannyira keresett hely lett
a Belvárosi Auguszt, hogy tíz évvel

később a Kossuth Lajos utcára nyíló
portállal, hipermodern és pazar enteriőrökkel világvárosi cukrászdává
nőtt a korábbi kávézó.
A belvárosi üzletet működtető cégben Olga és három lánya a
tulajdonos: Auguszta, Franciska és
Flóra. Franciska a család jogásza.
Édesanyja óvó figyelme mellett a
három nővér legfiatalabbika, az ízek
varázsához nagyon értő Flóra vezeti
a Kossuth Lajos utcai vendéghelyet.
Párizsi és müncheni tanulmányok
után fogott hozzá termékvilága kialakításához. Nála mindig kapható
például a chilis mangó torta, meg a
Hantás Flóra, amely könnyű citrom
mousse, Assam fekete teasziruppal,
levendulavirágba forgatott őszibarack kockákkal.
Ami három lábon áll, nagyon stabil. Az ezredfordulón meg
is nyílt a harmadik Auguszt: a Pavilon cukrászda a Farkasréti téren.
Ez a hajdani hűvösvölgyi Pavillon
pompáját és eleganciáját idézi fel
Auguszt Olga álmai szerint. Agg
gesztenyefák övezik a villát, a kert-
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ben Raffay Dávid szobrászművész
kútja vonzza a tekintetet: hófehér
sárkánypáva hátán csodaszarvas
áll. A pinceszinten műhelyt rendeztek be, a földszint termei dús
szőnyegekkel, pompás fabútorokkal és zöld kárpitokkal a vendégekéi, a falakon kortárs művészek
grafikái. Minden zeg-zuga és kelléke megtervezett, harmonikus. Ez
az üzlet Auguszta birodalma lett.
Micsoda ajándék az élettől – és
persze a művészetértő édesanyától!
A Sasadi úti Pavilonban
rendszeresen tart cukrásztanfolyamot Auguszt Arató Auguszta.
Kezdők és haladó háziasszonyok
is sok új ismerettel gazdagodhatnak a négyórás délutáni rendezvényen, és persze kétféle süteményt
(2018. október 8-án például csokoládé-eper mousse-t és sajtos
pogácsát) á la Auguszt el is készíthetnek maguknak, azaz haza is vihetik, amit sütnek.
Auguszta bölcsész erényekkel is bír, remek kötetet írt és szerkesztett édesanyjával a cukrászdinasztiájuk történetéről.
Ebből megtudhatjuk, hogy
egy kis felvidéki magyar falu, az
ezeréves Hont vármegyei Inám
szülöttje az Auguszt dinasztia alapítója, Elek. A falut ma Dolinkának hívják, és majd félezer magyar
mellett talán három tucat szlovák
lakja. A mézfesztiváljuk híres, ezeken minden évben a süteményes
zsűri tagjaként vállal szerepet a
dédunokája, Auguszt József. Elek a
helyi kántortanító hetedik fiaként
nőtt fel, és akkor még nyomuk sem
volt a csehszlovák megszállóknak,
nemhogy zárt határnak, így a tíz
kilométerre fekvő Balassagyarmatra került iparos segédnek. Ma a Ja-

gyuttok édességbirodalma ez a bátor város, de a szabadságharc előtti
őszön, 1847. október 14-én még
Menczel János „zuckerbacker” fogadta fel inasának Auguszt Eleket.
Öt évvel később tőle kapta meg díszes szabadulólevelét. Az 1860-as
években Budán, a Friedl cukrászatban dolgozott Elek, és beleszeretett
a tulajdonos sógornőjébe, Strebek
Erzsébetbe. Mielőtt elvette volna a

budai borkereskedő lányát, „hozományként” 1869-ben a Tabánban
cukrászipari üzlet megnyitására
engedélyt kapott a városi tanácstól.
A bécsi megtorlások idején is zsinóros magyar ruhában járó Auguszt
Elek 1870-ben meg is nyitotta „cukrászi üzletét” a ma Dózsa térnek nevezett helyen.
Ezzel nálunk páratlan cukrászdinasztia alapjait vetette meg.
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Nyugaton sok évszázados családi
vállalkozások működnek, a Kárpát-medencében a nyugati és keleti
megszállók, a kikényszerített népességcserék eltépték a szálakat, széjjelverték a családokat. Az Augusztok
azonban 148 éve mosolyogva fogadják a vendégeket, és jó alapanyagból
főzött-sütött édességeikkel szereznek nekik örömöt.
A történelem és a sors időnként megtépázta őket is. Auguszt
Elek bő egy évtizednyi szorgoskodás után meghalt, három gyermeket
hagyva özvegyére. Strebek Erzsébet nem zárta be a kis cukrászdát,
folytatta az ipart, a későbbi Auguszt-családbeli hölgyeknek is példát mutatva. Éppen ezt tartotta a dinasztia egyik titkának Lévai Anikó,
a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke, amikor 2012-ben
megnyitotta az óbudai múzeumban
az Auguszt-emlékkiállítást. A nők
kitartása, lelkesedése és helytállása
máig végigkíséri a család életét. A
miniszterelnök felesége Erzsébethez
méltó utódként említette Resetka
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még ismeretlen, több napig eltartható teasüteményt kezdett gyártani
és az üzletekbe szállítani. Feleségül
vette 1900-ban Helvey Vilmát, egy
pesti pincemester lányát. Tíz évvel
később az Attila úti cukrászüzlet helyett, bérelt épületben, a budai kaszinóban nyitott cukrászdát, ami azt
is jelentette, hogy a tabáni kisiparosok világából jó időben a budai polgárság feltörekvő városrészébe költözött át. A selyemtapétás, velencei
üvegcsilláros uzsonnázó cukrászda
a tanulmányútjain megismert londoni és párizsi pompát hozta el a
pesti „fényűzést” is csak messziről
szemlélő, konzervatív budaiakhoz.
És ők éltek vele. Szerették a teasüOlgát, aki a második világháború, teményeket, pralinéket, drazsékat,
majd a kegyetlen államosítás és ki- meg Auguszték „gyarmatáruból”
telepítés idején is hatalmas lelki erő- alkotott újdonságait.
vel fogta össze a családot. UgyanezKifinomult ízlés a terekben
zel az állhatatossággal jellemezte a és a süteményekben, az ízekben és a
mai hölgyeket, akiket a családi kö- látványban – ez jellemezte Auguszt
teléken túl a munka szeretete is ös�- E. József első világháború alatt megszeköt: Olgát, Ibolyát, és a szépnevű
szőke Auguszt-lányokat: Augusztát,
Flórát és Franciskát.
A Vár alatti, tabáni kis üzlet
helyi megbecsülése után nagyobb
dicsőséget Elek fia, Auguszt E. József szerzett a családnak a prosperáló századfordulón. Szobrász szeretett volna lenni, de megözvegyült
édesanyja intelmei nyomán a cukrászatot tanulta ki. Szépérzéke és
kézügyessége először egy tragantban (megformált cukor-mézga keverékben) öltött testet. Az ezredévi
kiállításon hatalmas sikert aratott
figurális alkotásával: a leánymentő
Szent László király legendáját öntötte cukorba. Így Nagy-Magyarország-szerte ismertté vált.
Igazi áttörést azonban azzal
ért el, hogy abban az időben Budán
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nyitott újabb, szintén Krisztina téri
üzletét is. Ezt a házat már nem bérelte, hanem 1915-ben megvásárolta, és kora „legfényesebb” társasági
helyévé tette, majd később megnyitotta a Pavillonját is a Hidegkúti
úton. Közkedvelt hely lett, kiérdemelte a Budai Gerbeaud becenevet.
Bartók Bélától Szabó Dezsőn át Márai Sándorig sok neves értelmiségi is
járt az Auguszthoz. A Moszkvából
hazaküldött kommunisták 1919ben ugyan népbiztos felügyelete alá
helyezték az üzletet, de ennek szerencsére hamar vége szakadt.
Az előkelő családokban a
két háború között divattá vált a
cukrászdai terefere, a szalonokban
pedig még divatbemutatót is tartottak. Auguszt E. József felesége,
Helvey Vilma szépasszony volt, felkérték bálanyának, Operába járt.
De közben keményen ellenőrizte
a műhelymunkát, süteményötleteket adott, befőzni való gyümölcsöt

szerzett be a vásárcsarnokból. Igazi
társa volt férjének, aki minden percét a cukrászatnak szentelte. Bevezették a házhoz szállítást, lovas
kocsival, majd 1929-től autóval.
Parféik, télen is kapható fagylaltjaik, süteménykreációik, kuglófjaik
állandó beszédtémául szolgáltak a
társasági életben.
A fényűzően berendezett
Krisztina téri cukrászda 1944
szentestjén volt nyitva utoljára,
Auguszt E. József 43. üzletvezetői
évében. Bombatalálat érte a házat,
és fia, Elemér segítségével építtette
újjá. A fiú a Hauerben, majd Lis�szabonban és Londonban tanult, és
három évi szovjet hadifogság után
1947-ben újranyitotta az Augusztot. Négy évvel később a visszatérő kommunisták államosították,
„átépítették” és Déryné espressóvá silányították. Három gyerekkel együtt az Auguszt-házaspárt
kitelepítették. Így esett meg, hogy
néhány évig Buda helyett Taktaszadán „működött” az Auguszt, már
amennyire a mezőgazdasági mun-

ka mellett az lehetséges volt. Aztán
1957-ben egy kicsi Fény utcai üzletben újra életre kelt a márka.
Eleinte a közeli piac kofái
kávézgattak náluk, de a tulajdonos
mosolyának és finom süteményeinek hamar híre szaladt. A harmadik
generáció képviselőjeként Elemér a
feleségével, a kitelepítési okirat szerint „esspresso-tulajdonos” Resetka
Olgával újra felvirágoztatta az üzletet. A kiváló alapanyag, a szakmai
igényesség és a habos kávé mellé dukáló mosoly megtette a hatását. Auguszt Elemér üzletének varázsa, a
bejglije és a háromlapos krémese fogalommá vált a szocialista években,
ahogy szakmai kérlelhetetlensége is.
A rendszerváltás után pedig hozzáfoghattak a régi idők felidézéséhez
is, no meg az elrabolt-szétlopott berendezéseik visszavásárlásához.
Egészen halovány szakmai
rivalizálás ma megbúvik a három
családi ág együttműködése mögött.
Ez leginkább a népes família ünnepi
alkalmain mutatkozik meg. Régebben Olga és József abban is vetél-
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kedtek, hogy az édesapjuk melyikük
tortáját tartja kifinomultabbnak a
születésnapján. Mindketten ugyanazt
a receptet használták. Elemér egyik
bonmot-ja szerint Auguszték minőségében senki nem tudja elkészíteni
a tortáikat a nyilvános recept alapján
sem, mert ahhoz az ő kezük is kellene.
Hogy a két Auguszt keze nyomán az
édesapjuk páratlan ízérzékeire jutott
sütemények közül melyik volt az augusztosabb, azt már sohasem tudjuk
meg, mert Auguszt Elemér mindkét
szeletet mosolyogva falatozta.
Az Auguszt családban éppúgy hagyománya van a másutt
kipróbált készítmények újrafogalmazásának, mint a bevált receptek
étlapon tartásának. A József édes-
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apjának 80. születésnapjára szánt,
azóta E80 néven keresetté vált torta
például brüsszeli tapasztalatok nyomán született meg. Párizsi krémmel megkent sandkarikákra vékony
marcipánmasszát fektetnek, majd
fél centi vastag csokoládékrém következik, arra másik piskóta: dobos
lap, és végül könnyed kávés tejszínkrémmel koronázzák.
Mennyei.
Tíz évvel később, Auguszt
Elemér 90. születésnapjára újabb
méltó családi remekmű született.
Az XC névre hallgató tortácska
lisztmentes csokoládé piskótán
épül fel, konyakos csokimousse-t
és száz fokon egy órán át sült tejszínhabot (creme brulée-t) képzel-

jünk még hozzá. A tömény édességek kedvelőinek nem való; ez a
sütemény a kifinomultabb ízlésűek
csábító desszertje.
Auguszt Elemér sokáig
nem repesett az örömtől, hogy a
családi tradíció az ötödik generációban csak lányok vállán nyugszik.
Utolsó esztendeiben – 94 évig élt
– szerencsére még körbejárhatta a
lánya és lányunokái által hírnevet
őrző újabb cukrászdákat, és látva
üzleti érzéküket és szakmai kvalitásaikat, megnyugodhatott a szíve.
A hatodik nemzedék ante portas,
ám még tanulnak, és hírlik ugyan,
hogy farsangkor már tortának öltöztek be, sokat még nem tudhatunk a jövőjükről. Annyi bizonyos,
hogy lesz cukrász közöttük, de
hogy csak lány vagy fiú is, azt még
a sors fátyla takarja.
Az viszont kitörölhetetlen
ténye Magyarország életének, hogy
az Auguszt család másfél évszázados cukrászművészete 2011-ben kiérdemelte a Magyar Örökség Díjat.

A hely, ahol az ember leül és otthon érzi magát
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Művész Kávéház és Cukrászda, Budapest

Eredetileg Kis-Gerbeaudnak nevezték a Sugár, majd Andrássy úti cukrászdát, és valóban a
Vigadóval szomszédos nagy testvérhez tartozott. Később találóbb
névre keresztelték.
A budapesti Művész Kávéház és Cukrászda esetében több értelemben is nomen est omen. Először
is: a budapesti művészvilág közepén,
az Andrássy úton, az Operaházzal
szemben mutatja bájait. Azután a
bájok közé sorolhatjuk a neoreneszánsz palota ékein és a csábító süteményeken kívül az iparművészeti
védettséget élvező, neobarokk belső
tereket és berendezéseket. És végül
a hab a tortán: a portál előtti asztaloknál ugyan gyakran több az idegen
szó, mint a magyar, de a kávéházban
a hazai művészvilág sztárjai is egymásnak adják a kilincset.
A turisták nem tudják, kikkel
koktéloznak, tortáznak vagy reggeliznek együtt, ha a vendéglátójuk vagy
az idegenvezetőjük fel nem hívja rá
a figyelmüket. Időnként azonban

Soós Kálmán

Rebák Edit
világsztárok arcát is felfedezhetik a
hatalmas csillárok alatt. Vagy éppen
nagy meglepetéssel otthon a fotóikon vehetik észre egy filmcsillag fizimiskáját, amikor visszanézik a süteménycsodákról készített felvételeiket.
Mert szinte az összes turistavendég
körbefotózza a termeket és vitrineket,

nem csak a japánok, akik szerint amiről nincs fotó, az nem is létezik. Vannak olyanok, akik csak a fotó kedvéért lépnek be, nem fogyasztanak.
Philippe de Chalendar francia karmester a Művész rendszeres
vendége volt, mert asztalainál Párizsban érezte magát. A párizsi han-

gulatot és meghittséget árasztó világa
megfogja a rendezőket, ezért sorozatokat és művészfilmeket forgatnak a
kávéházban. Michael Gambon például, a főszereplő Maigret felügyelőt
alakítva, otthonosan mozgott itt egy
angol-magyar kooprodukciós Simenon-filmsorozat felvétele idején.
Anthony Hopkins nemcsak reflektorfényben vendégeskedett a belső teremben, hanem budapesti tartózkodása idején a feleségével kávéra, friss
süteményre is ide tért be, a gyönyörű
bútorok közé. A NatGeo Picassó életét bemutató sorozatának több jelenetében... a festőt alakító Antonio
Banderas e kávéház falai között viszi
tökélyre szerepét.
Magyar filmek kulisszájaként is találkozhatnak a mozinézők a
Művésszel. Az Oscar-díjas Mephisto
látványtervezése során Romvári József az akkor még Népköztársaság úti
cukrászdában találta meg a bécsi Sacher felidézésének lehetőségét. Napjainkban pedig többek közt a Válótársak fejezetei miatt rakják ki időnként
a „Forgatás miatt zárva” táblát.
A Művészben gyakran tartanak sajtó- és könyvbemutatót, itt
adnak interjút a hírességek. Komoly
üzleti tárgyalásokhoz éppúgy jó háttér, mint családi események helyszíneként. Ebben a cukrászdában volt
az a színházigazgatói megbeszélés is,
amelyen egyértelművé vált, hogy Orbán Viktor meg akarja építeni az új
Nemzeti Színházat és meg is teszi.
Rebák Edit üzletvezető
büszke arra, hogy esti előadások
előtt csúcs van, hozzájuk térnek be a
színházlátogatók édességre, pár szóra, a művészek pedig a nap szinte
minden szakában, mint hajdanán.
Für Anikó a vendégkönyvbe is beírta, hogy azért jár ide, mert a Művész

„méltó régi nagy híréhez”. Kautczky
Armand is a tradíciót és a minőséget
tiszteli benne. Eszenyi Enikő innen
visz Esterházy-tortát a társulatának,
Fásy Ádám a családjának. Miklósa
Erika a sajttortájukért van oda, Zséda a dupla mogyorós szeletükért.

Varnus Xavér

A csodálatos hangú Muri Enikő a
puncstorta szerelmese, Koós Réka a
meggyes-mákos rétesé. Varnus Xavér négy évtizeden át törzsvendég
volt, és ha jól befagylaltozott, úgy
emlékezett, mintha kezdetben lett
volna a kávéház, ővele a teraszán, és
köré épült volna Budapest. Alföldi
Róbert a gesztenyés süteményüket
dicséri, és azt az üzletvezető is elárulja, hogy a maróni miatt neki is
kedvenc süteménye a Művész cukrászainak egyik különlegessége, a
gesztenyés-meggyes hajó.
„A kávéházunk 2018-ban
pontosan 120 éves – hívja fel a figyelmet Rebák Edit. – A kerek évforduló tiszteletére megalkottuk, és május
18-án, a Kávéházak éjszakáján bemutattuk a Művész 120 névre keresztelt
tortánkat. Ebben a múlt ötvöződik a
jelennel, és magát a kávéházi hangulatot is felidézzük benne a fehércsokis-mandulás rétegben található friss
pörkölésű, minőségi olasz kávé lágy
ízével. A régmúltat idézi a Sacher
piskóta alap, az új trendet követi a
könnyű és ropogós mandulás piskóta
réteg, amit egy tejcsokoládés mousse
koronáz meg. Ez a torta finom alkotóelemek kombinációja, amelyben
jelen van a lágy krém, a könnyű piskóta és a ropogós réteg.”
Az évszázadosnál hosszabb
történet kezdeteként Szenes Ede fűszerkereskedőt kell megemlítenünk (ő
társakkal együtt egyébként a Hungária
Szálloda tulajdonosa is volt). A Fővárosi Közmunkák Tanácsától vásárolt
Sugár úti telekre építtette a bérházat,
amelynek az aljában működik a kávéház. A palota tervével – ezt Budapest
Főváros Levéltára őrzi – Ray Rezső
Lajos 1882 májusában készült el. Nyolc
évvel később „felhúzó berendezést” is
tervezett a híres építész a házba, de ad-
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digra már Andrássyra változott az utca
neve. Újabb nyolc év múlva megnyílt
benne a cukrászbolt, egy másik üzletben pedig Mauthner Ödön még 1902ben is babérfákat árusított.
A vendégvonzó hely a századfordulós hangulatát több-kevesebb sikerrel mindvégig megtartotta.
A két világháború közötti években
a Gerbeaud „operaházi” fiókjaként
szolgált. A falain a múltat idéző fotók
mellett ma is ott van Iványi-Grünwald
Béla dekoratív műve, a Kirándulás,
valamint Komáromi Kacz Endre
Pillangókisasszony című alkotása is.
A boldog békeidők pompás világára
néha árnyak vetődtek, majd elúsztak,
a közönség azonban sosem maradt
el. (A Szenes-házban fogták el, illetve
gyilkolták meg 1944 novemberében
a Magyar Nemzeti Felkelés katonai
vezetőit.) A Művészben 1953-ban
történt az a hírhedt eset, hogy a Magyar Nemzet hentesből lett kritikusát,
Csobádi Pétert felpofozta Jovitzky József. A színész azért ütött, mert a két
szereposztásban menő Bánk bán másik főszereplőjéről, Simándy Józsefről
sokkal szebben írt, mint őróla.
Egy évvel később a Magyar
Nemzet, a mai olvasót talán meglepő módon már arról számolt be,
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hogy a Sztálin úti volt Gerbeaud
Cukrászda helyén augusztus 19-én,
csütörtökön megnyílt „az eredeti
stílusában újjáalakított” Művész
Cukrászda. „Műsort a közönség
adott: takaros esztrádműsor kerekedett a jelenlevő ének- és színművészek rögtönzéseiből.” Ebben az
időben sorra nyíltak reprezentatív
éttermek is Budapesten, a Gundel, a Royal, a Kék Duna, és ekkor
rendezték be a magyar éttermet és
tokaji borozót a berlini Stalin Allee
egyik palotájának két szintjén.
A hetvenes évek elején
iparművészeti védelem alá helyezték a cukrászda berendezéseit, az
1980-as években a Hungária Szálloda és Étterem Vállalat alegysége-

ként szolgált, akárcsak a Hungária,
a Gerbeaud vagy a Különlegességi.
Az Amerikai-Kanadai Magyar Élet
című lap 1983-ban arról számolt be,
hogy az éppen szabadárassá vált fagylaltért tölcsérenként 1,50 helyett
már 3 forintot kérnek a Művészben.
Cukrászda és eszpresszó volt
a portálra írva 1992-ben, amikor a
spontán meggazdagodás jegyében valakik hirtelen külföldi kézbe juttatták.
Kitudódott, hogy funkcióváltás vár a
cukrászdára, s lett nagy felháborodás.
Ebben az időben még törzsvendég
volt itt Mándy Iván, és egy interjúban
ez a csupa-nyugalom ember is felháborodott. „Ha nem lennék oly gyáva
és ügyetlen, főbe lőném magam” –
nyilatkozta a cukrászda bezárásának
hírére. Szerencsére a váltás nem történhetett meg, és rövidesen újra magyar kézbe került az Andrássy úti kultikus hely. Éppen az író emelte szinte
kultusszá a Művészben való kávézást,
szemlélődést, a hajdani irodalmi kávéházak varázsát.
Mándy, a talpig úriember,
aki azt mondta a feleségéről, hogy „ő
a legjobb, ami történt velem az életben”, hosszú éveken át minden nappalát a Művészben töltötte, amíg az
asszony gyógyította a betegeket. Le-
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ült a sarokba a nádfonatú székre, és
elbeszélgetett a kávéfőző kisasszon�nyal, aki kihozta a kávéját, amelynek mindig „félelmetesnek” kellett
lennie. Itt talált rá Mándy az igazán
félelmetes kávéra, mellette órákig elüldögélt, cetlikre fontos szavakat írogatott, és azokból kötetek születtek.
A hetvenes években is népszerű művészhely volt, erről tanúskodik a Lúdas Matyi. A vicclap Zsöllye
rovatában 1976 nyarán Rátonyi Róbert jegyezte fel az egyik anekdotát.
„Az elmúlt héten közkedvelt operettszínésznőnk férje születésnapi tortát
rendelt a Művész cukrászdában. A kisas�szony a rendelés felvételénél megkérdezte:
– Hány gyertyával tetszik parancsolni?
– Harminckét gyertyával… úgy, mint
tavaly!”
A turisták egy része útikönyvben mutatja meg, mit szeretne fogyasztani. Egyedi, különös
kérésekkel azonban ma is találkoznak a cukrászok.
Dénes Ilona vezető cukrászmester ritkán mond nemet.
„Néha egészen extrákat kérnek, például sörös ízű tortát vagy
gránátalmásat. Igyekszünk rugal-

Dénes Ilona

masak lenni akkor is, ha az étlapon
nem szereplő süteményt igényelnek, például a világhálón látott kindertortát, szivárványtortát vagy ha
egy egyedi formatortát kell megalkotni. Szerencsésnek mondhatom

magam, mert nem kell pasztákat,
színezékeket használnom, és elvárás nálunk a kreativitás. Erre biztatjuk a tanulókat, vannak OKJ-s
és szakiskolai diákjaink is. Ki-ki
a saját tempójában halad, de amit
csak lehet, kihozunk belőlük. Arra
tanítom őket, hogy ne egyszerűen
cukrászok akarjanak lenni, hanem
annál többek, nagyon jó szakemberek. Biztatom őket, hogy szülinapra vagy névnapra tanfolyamot
kérjenek a szülőktől, fizettessék be
magukat például cukorvirág-készítésre vagy más díszítőtechnikákra.
Ezeken keresztül is nagyon meg lehet szeretni a szakmát.”
Ilona hét éve dolgozik a
Művészben, húsz éve van a pályán,
de maga is folyamatosan jár továbbképzésekre. Tatabányán tanult, ott
dolgozott hét évig „Kati néni keze
alatt, aki kiváló mestercukrász volt”.
Tőle tanulta meg a cukrász szakma alapjait. Azután a fővárosban
vállalt munkát, előbb szállodában,
majd első osztályú étteremben. A
nagymamája „lagzikat is kisütött”,
nagyon sok jó receptje volt, azokat
Ilona máig használja. Folyamatosan
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igyekszik eljutni a szakma legjobbjaihoz, tanulmányozta Mészáros
Andrea látásmódját, felnéz Auguszt
Ibolyáék munkásságára. A most keresett francia vonalra nem állnak át
a Művészben, de egy-két ilyen des�szertet kínálnak, ugyanúgy a gyakori amerikai vendégek szája ízének
megfelelőket is. Arra igazán figyelnek, hogy a hagyományos soha ne
hiányozzon a repertoárból.
„Több mint ötvenféle
cukrászati terméket készítünk.
A most divatosak közül az operaszeletet, a mousse-okat meg a
fényes-mázos bevonósokat. Elővettük a sok helyen elfeledett
recepteket, az indiánert, a képviselőfánkot és a kardinálist. Az
egyik törzsvendégünk minden
nap bejön a kardinálisért. Egyszerűnek látszó sütemény, de
sok ponton elrontható, és mi ezt
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sima linzerrel, hanem tejfölössel!
Összeszokott társaság a miénk, büszkék vagyunk rá, hogy ebben a patinás, klasszikus cukrászdában dolgozhatunk. Mondhat bárki bármit,
nálunk, ezen a nívón sikk dolgozni”
– vélekedik a cukrászmester.
A Művész üzletvezetőjének
nyilván jól esnek ezek a szavak. Ő
rajz tagozatos gimnáziumba járt, és
ugyan vendéglátó-ipari üzemgazdász a végzettsége, de a kézügyessége és a látásmódja gyakran szerez
neki sikert a műhelyben. A kávéházi munkafolyamatok bármelyik
részébe beszáll, ha úgy hozza a
szükség. A korábbi munkahelyein, a Grand Hotel Hungáriában és
a Petneházy Club Hotelben 13-13
nem engedjük meg magunknak. évig dolgozott Edit. A belső elleTartunk retró heteket is, legutóbb nőri poszttól a szállodavezetésig
a hagyományos almáspitét adtuk, a sokféle tapasztalatot gyűjtött, és
nagymama tésztájából, persze nem most a kávéházban jól jön a vállalkozói gondolkodásmódja. Nem
tudja alkalmazotti fejjel végezni a
munkáját, az gyakran belenyúlik
a szabadidőbe, mert az üzletvezetésen túl az értékesítés, a munkaügyek, a könyvelés előkészítése is
feladata. Tizenöt munkatársa van.
Szereti a csapatát, időnként közös
programokkal erősítik a jó munkahelyi légkört, az összetartást.
Edit – szavai szerint – „szívesen kontárkodik” a cukrászatban. Ötletelő alkotótárs volt, amikor az országtorta-versenyekre
beneveztek. A színvilág, az ízek és
a formák dolgában könnyen vállal
szerepet. Háromszor is beválogatták a kreációjukat a döntőbe, de
egyik alkalommal sem ők nyertek.
Először az Arany galuska tortájuk
lett dobogós, ez azóta is közkedvelt.
Azután két alkotásuk, az Aranyló
tokaji és az Eper-furmint tortájuk
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versenyzett a hármas döntőben a
Somlói revolúcióval, de a székesfehérváriak vitték el a pálmát. (A
furmintos eper az énekes Ákos
kedvence.) Harmadszor a Bakonyi
túrós csusza tortájuk is dobogós
helyet szerzett, ám az Őrség zöld
aranya nyert. Dobott volna a marketingjükön a győzelem, de 30-40
versenyző között ilyen eredményt
elérni nagyszerű élmény és érdem,
különösen hogy azóta is sütik a
közkedveltté vált finomságaikat.
„Arra biztatom a munkatársaimat, ne elégedjenek meg
azzal, hogy csináltam egy jó Esterházyt, hanem adjanak teret a
kreativitásuknak. Káprázatos ez a
szakma; ha a szorgalom találkozik
az alkotókészséggel és a kézügyességgel, akkor a cukrász csodákra
képes. Hat éve jöttem ide, erősödött a cukrászdai vonal, az árakat
a kereslethez igazítottam. A marketing adta a legtöbb munkát az
elején, megköveteltük a minőségi
alapanyagot, szóróanyagokat és étlapokat készítettünk. Bővítettük az
ételek választékát, korszerűsítettük
a technológiát. Kicsi a műhely, de a
működési rendszerét most már optimálisnak tartom. Több lehetőség
nincs benne, és az az álmom, hogy
lesz egyszer nagyobb műhelyünk.
A tulajdonossal már elkezdtünk
gondolkodni egy rendezvények
kiszolgálására is alkalmas cukrászműhely felállításáról. Egy összeszokott, megbízható, szakmailag pedig
jól felkészült csapattal bővítjük évről évre a forgalmunkat, és ezt nem
áremeléssel, hanem a hírnévvel,
a kínálattal és a minőséggel érjük
el. Egyre több turistacsoport jön
hozzánk, és viszik a jó hírünket,
amelynek köszönhetően újabb és
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reggelizőkkel az üzletünk, nyáron
pedig a teraszunk. A gulyáslevesünkről azt tartják, hogy a környék
legjobbja, és szívesen fogyasztják
a kávéházi asztalon. A külföldieket meglepi, hogy egy kávéházban
ennyiféle süteményt kaphatnak, és
ámuldoznak, amikor megtudják,
hogy mindegyik helyben készül.”
A mai Művész már nem az az
eszpresszó, ahol a kávéskisasszonyok
lábujjhegyen közeledtek Mándy asztalához. Most ellenállhatatlan édességeket kínáló, igazi cukrászda és az elegancia nyugalmát, klasszikus pompáját
idéző sziget a nagyváros forgatagában.
Egy 120 éves hely, ahol egy büszke csapat jóvoltából Budapest vendégei és
művészei békésen élvezik az élet napos
újabb vendégek látogatnak el hoz- oldalát a viharvert Európában.
zánk. Az igények miatt egészen
Egy hely, ahol – Mándy
komoly étlapunk van már, külö- Iván szavaival szólva – az ember
nösen reggeliből, és meg is telik leül és otthon érzi magát.

Szenvedély lett a gyermekkori álomból
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Karl cukrászdák, Dunaharaszti

Furcsa, megmagyarázhatatlan jó érzés tölti el az embert az
Erzsébet utcai cukrászdába lépve.
Mintha mindig is ide vágyott volna, bár nyilván fogalma sem lehetett
róla, hogy ez a barátságos, finom kávés, csokoládés, marcipános, fahéjas
bódító illatával magába szippantó
zug létezik. Egy tőről metszett, békebeli „zserbó”, valahonnan a 19.
század húszas-harmincas éveinek
Budapestjéről, a főváros agglomerációjának egyik legfiatalabb városában, Dunaharasztiban.
És még csak azt sem mondhatjuk, hogy ez így természetes,
hiszen Karl Zsolt, a tulajdonos,
nem az anyatejjel szívta magába
az édességek, a cukrászat iránti
olthatatlan kíváncsiságát, bár kétségtelen, elég korai a rajongás, és
az is igaz, hogy az autentikus szakmaiság nem feltétlenül kell, hogy
együtt járjon a családi ezüsttel.
Meg lehet azt tanulni. Ahogyan
Karl Zsolt tette, amikor, ahol és
akitől csak lehetősége volt rá.

Munkácsi Imre

Karl Zsolt
„Gyerekként is tetszett
nekem a cukrász szakma, már
általános iskola felső tagozatában gondoltam rá, hogy cukrász
leszek, de akkor még foglalkoztatott a fogtechnikusság is. Gim-

náziumban eldőlt a kérdés, az
unokatestvéreméknek volt egy
cukrászdája, én pedig elég sok
időt ott töltöttem nyári munkán,
kisegítőként, le sem tudtak volna vakarni. Az az igazság, hogy
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édesszájú voltam, vagyok, gyerekként, a családdal is elég sokat
jártunk a Gerbeaud-ba, azért ezek
még a hetvenes évek voltak, de
hát itt Dunaharasztiban nem volt
cukrászda, valahova menni kellett” – emlékszik vissza a „bűnbe
esés” időszakára a dunaharaszti
cukrászmester. És még hozzáfűzi, ha a fenti néhány mondatból ez nem derült volna ki, hogy
nagyon szereti szakmáját, és nem
bánta meg, hogy cukrász lett. Mit
mondjak? Meglepett. Mármint
az, hogy ilyen visszafogottan tud
nyilatkozni valaki a szakmájáról,
ami láthatóan és jól érzékelhetően – az élete.
De menjünk sorban! Az
érettségi után elment, immáron hivatalosan is, kisegítőnek az unokatestvér már említett cukrászdájába,
aztán kitanulta a szakmát, majd egy
kis időre visszatért cukrász segédnek, tanulni az unokatestvérhez.
Azután számára is elkezdődött a
modern kori „segédlegények vándorútja”. Előbb a Duna Intercontinental, majd a Vigadó következett,
azután egy németországi családi

vállalkozás motel–étterem–cukrászat–pékség–kávézó komplexuma,
ahol öt éven át vitte a cukrászatot,
a végén már egyedül, és közben
tanulta a vendéglátás egyéb más
csínját-bínját, vezetést, irányítást, munkaszervezést. Viszont a
cukrászatot nem annyira. A legcsekélyebb bántó szándékot nem
érzékelem, csupán a tárgyilagos
értékelést hallom ki a hangjából,
amikor megállapítja, hogy a német
sütemények nem túl fantáziadúsak,

és a kínálat is messze elmarad az
itthonitól. „Ebben a ’műfajban’
Európában a franciák és a belgák
vannak az élen, még említésre méltók az osztrákok, de szerintem náluk sincs olyan kínálat, nincs az a
sokszínűség, és főleg nincs meg a
süteményeiknek az a különleges
karaktere, mint a mieinknek. Én
ezt a különleges minőséget akarom
megtartani, képviselni és továbbvinni, azzal együtt, hogy ez a kézműves szakmák között is kiemelkedően munkaigényes mesterség.
Mivel azonban a munkaerőpiacon
kevés a tanult, jó szakember, ezért
a pékségekben is, cukrászdákban is
egyre inkább elterjed az előregyártott, félkész termékek használata.
Én minden ilyet mellőzök
a műhelyből, mindent magunk
készítünk. Minden évben megyek
Franciaország egyik leghíresebb
cukrásziskolájába, ahol felbecsülhetetlen tudást és tapasztalatot osztanak meg a résztvevőkkel a szakma legfontosabb újdonságairól, és
ezeket itthon beépítem a saját elképzeléseimbe.”

www.karlcukraszda.hu
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Ha már tanulás: a szakmailag kevésbé izgalmas német évek
után következett Érden a Pataky
Cukrászda, azt talán nem kell bemutatni még annak sem, aki csak
hallomásból ismeri a cukrászdák
illatát. Majd vissza Németországba, és azon keresztül Dél-Amerikába, egyenesen Chile fővárosába,
Santiagoba. Egy chilei németek által alapított cég alkalmazottjaként.
Érdekes párosítás.
„Ez egy európai léptékkel
mérve óriási vállalkozás volt, több
mint 360 alkalmazottal, másfélszáz cukrásszal, logisztikával, teherautókkal, az egyik legnagyobb
cukrászat és pékség volt Chilében.
Német ajkú, ám régóta kint élő tulajdonosai azonban már teljesen
itthon hagyták német mentalitásukat, és az egy év alatt termelt
mintegy egymillió dolláros veszteségre azt mondták, hogy semmi
probléma, minden rendben. Ott
hasznosíthattam mindazt, amit
addig a németektől tanultam, logisztikában, szervezésben, és azt
is, amit itthon a szakmában. Mivel
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én vezettem a cukrászatot, dolgom volt az is, hogy az ő chilei
süteményeiket egy kicsit közelebb
hozzam az európai ízléshez. Nagyon jó volt, izgalmas feladat, de a
dél-amerikai manjana-mentalitás
miatt borzasztóan nehéz is. Aztán
úgy döntöttem, hogy haza jövök,
és csináltunk itt Harasztiban egy
kis termelő műhelyt, ahol kiszállításra gyártottunk. Tíz éven át
havi 460-470 órákat dolgoztam, se
hétvége, se szabadság, mire a műhely mellé 2003-ban meg tudtam
nyitni egy kis üzletet. Az még nem
ez volt, de abból nőtt ki. Négyszer
bővítettük, a legutolsó átalakítás
négy éve volt, azóta ilyen a Karl
cukrászda.”
Hétköznap dél van, amikor beszélgetünk, a forgalomra
nem lehet panasza a tulajdonosnak, aki két mondat közben is kiki kukkant, diszkréten meglesve a
vendégeket, figyelve reakciójukat.
Ahogy látom, az elégedettség, s
így az öröm kölcsönös.
„Mi huszonhat-huszonhét
féle felverttel dolgozunk, máshol

legfeljebb kettő-három van, és
mint mondtam, mindent magunk
csinálunk, a legjobb minőségű
alapanyagokból, legyen az magyar
vagy egzotikus gyümölcs. Ez azt is
jelenti, hogy mintegy nyolcvan-kilencven százalékban import termékekre szorulunk, ami nyilván
az árainkat nem lefelé nyomja, de
ettől még a minőségből nem engedek. Szerencsére ezt egyre többen
gondolják így a szakmában, egyre
többen hagynak fel a félkész tömegáruk használatával és csinálják saját maguk az alapanyagaikat.
Amikor én egy süteményt elkészítek, sosem azon gondolkodom,
hogy mennyibe fog majd kerülni,
ha kitesszük a pultra. Mindig azon
dolgozom, hogy finom, még finomabb legyen, addig dolgozom rajta, addig finomítom, amíg olyan
nem lesz, amilyennek megálmodtam. Ha nem, akkor jön Borbély
Béla bácsi, aki engem másfél évtizeden át úgy tanított, mint a sa-
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ját fiát, nagyon sokat köszönhetek
neki. Ő azután egy-két jól irányzott instrukcióval a helyére rakja
a dolgokat. Neki nem csak én, de
nagyon sokan köszönhetnek nagyon sokat ebben az országban, a
szakma igazi Nagy Mestere.”
Nagyon nagy alázat és egy
kicsit nagyobb szakmaszeretet –
mondja a Hogyan terem a cukrász? kérdésemre. Ha viszont ez
megvan, akkor a lehetőség is megnyílik, hogy minél többet megtanuljon az ember erről a szakmáról. Ma már a világ bármely táján,
ami szó szerint a végtelent adja
az alkotó ember kezébe. Mintának éppen mondhatná magát is,
mindazt, amit megteremtett, s úgy
ahogyan megteremtetette, de ezt
ő nyilván nem mondja. Azt azonban elárulja, hogy neki is vannak
kedvenc, általa kikísérletezett süteményei, leírt receptjei és technológiái, amiket egyszer majd átad
az utódoknak, s nyilván rajtuk is

múlik majd, hogy lesz-e standard
a Karl-féle Kardinális epres, vagy
a Kongó mogyorótorta.
No, és melyik fagylalt válik
klasszikussá – hogy a legkiválóbb
Karl-specialitásokról se feledkezzünk meg, már csak azért sem,
mert ezekkel szorgalmasan írogatja be magát a legnagyobb fagylalt
világverseny, a Gelato Word Tour
jegyzőkönyveibe. Először 2017ben sikerült a nagy áttörés, amikor
a hazai versenyen második lett,
és a két első helyezettel hárman
képviselhették Magyarországot a
húsz fős Európa-bajnokságon, Bolognában. Ezzel már teljesült Karl
Zsolt egyik nagy álma, rangos világversenyen képviselhette a magyar cukrászatot, de ott még egy
kandírozott konyakos meggyet is
kapott a tortahab tetejére: a szakmai zsűri különdíjával ismerték el
epres-málnás-fehércsokis-marcipános fagylaltkülönlegességét, ami
a keresztségben a Berry Dream
nevet kapta. Hogy milyen erős
mezőnyből jutott ki a kontinensviadalra, azt jól szemlélteti, hogy

egyik magyar társa ezüstérmesként
a versenysorozat világbajnokságára
kvalifikálta magát. Karl Zsolt pedig
2018-ban is lépett egyet, és a Gelato World fesztivállá átkeresztelt
versenyének hazai elődöntőjén biztosította helyét a 2020-as Eb-döntő
mezőnyébe, ahol is a sárgabarackos
sajttorta fagylaltját méretheti meg.
A dunaharaszti Karl cukrászda és a két éve a kisváros központjában megnyitott Karl kávézó
és fagylaltozó folyton változó, de
néhány állandó elemet mindig
tartalmazó süteménykínálatában
általában a saját sütemények dominálnak, ezek között is vannak
idényjellegűek és idénytől függetlenek. De mert Karl Zsolt számára, ahogyan már említettük,
a hagyományok megtartása is
fontos, soha nem kerülhetnek le
a listáról az olyan klasszikusok,
mint a Rákóczi túrós, a Rigó Jancsi, a Dobostorta, a Lúdláb, vagy
éppen a Pozsonyi mákos- és diós
kifli. Néhányan a magyar cukrászat méltán örökké világító lámpásai közül.

Szol

Szamos Miklós szentháromsága
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Ruszwurm, Korona, Budaörsi Szamos, Budapest

Szamos Mátyás
A budavári Ruszwurm cukrászdában a krémes – krémes. Éspedig Ruszwurm-krémes. A vajas
tésztalapok lemezesek, ropogósak,
közöttük főzött vaníliás tojáskrém
van. Más hazai krémesektől abban
tér el, hogy nem tojásfehérjével és

nem melegen, hanem felvert tejszínnel lazítják, hidegen.
És persze frissen. Ahogy
fogy, úgy készül az újabb adag a hátsó kis műhelyben. Ott süteményművészek dolgoznak. Már az maga
művészet, hogyan lehet a turistaáradatot és a vári népeket ellátni a parányi helyiségben sült finomságokkal.
Özönlenek az emberek, hogy a két
évszázados enteriőrben habokkal és
ízekkel, csevegéssel és pillantásokkal feltöltődjenek.
Itt valóban évszázadosak a
berendezések, átvészeltek forradalmakat és világégéseket. A márvány
asztalok, biedermeier kanapék,
cseresznyefa székek és aranyrámás
tükrök romantikus titkokat éppúgy
őriznek, mint cukrászati remekeket.
Magyarország legrégebbi
cukrászdája ez, és Európa is nehezen találna régebbit.
Itt, a Mátyás templom és
a Halászbástya tövében született a
linzer. Ez az a sütemény, amely már
örökre összeforr a Szentháromság

Soós Kálmán

Szamos Miklós
utcai cukrászdával és a magyar 1848cal. Az édességüzletnek rangot kivívó Richter Lénárt halála után ekkor
már Müller Antal volt a cukrászmester. Müller kemény és bátor magyarként a cukrászda fölötti, emeleti
ezredirodán dolgozó 48-as szabad-
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Apám és én – az Apám királysága című sorsregény címlapjáról
Azután jött a feketeleves:
zsebjátékosok 1988-ban külföldieknek játszották át a hazai cukrászat bölcsőjét, hetven-egynéhány
más állami tulajdonú vendéglátó
hellyel együtt.
Ekkor tűnt fel a történetben Szamos Miklós. Merész magyar
ember, mint Müller volt. A magyar

cukrászat fenegyereke. Laza stílus,
pontos fogalmazás jellemzi. Néha
nagyon vagány. Egyszer megsajnálta az egyik kolléganőjét, és Bécsben
vett neki ajándékba egy Renault
5-öst. Ért a pénzhez, és van is neki.
Kisgyerekkora óta dolgozik. Keményen tud dolgozni és küzdeni, ha
úgy hozza a sorsa.

www.szamosmiklos.hu

ságharcos főhadnagyról, Linzer Rudolfról nevezte el az új süteményét.
Azután maga is bevonult katonának
az osztrákok ellen, és csak Világosnál
tette le a fegyvert. A büntetése nem
tartott sokáig, és a sors fintoraként a
kiegyezéskor a cukorból és tragantból alkotott koronázási dombot meg
a cukorvirágot az ő lánya nyújtotta át
Erzsébet királynénak.
Sisi később időnként reggelizett is a cukrászdában, és mindig
onnan hozatta a kedvenceit is: kuglófot vagy fodormenta tortát jegeskávéval. Sőt ánizsos rudacskákat
szállítottak neki vonaton Bécsbe.
Akkor már, feleségül véve Müller
lányát, Ruszwurm Vilmos – a névadó – vezette a boltot. Őt hófehér
emberként szerették és úgy őrzi az
emlékezet: bajusza, köténye és sapkája is a liszt színét viselte. Az előkelőségek mind nála csillapították
édességéhségüket, tőle rendeltek
bonbont, konyakmeggyes-narancsleves tortát, diós- és mákos patkót,
fagylaltot. Így ment ez 1936 őszéig,
amikor öles cikkekben búcsúztak
tőle a fővárosi lapok. Azután hosszú
évtizedeken át Tóth Ferenc növelte
a cukrászda jó hírét. Már amikor
hagyták: 1952-ben a dolgozó nép
nevében elvette tőle az állam. Több
évre bezárták az üzletet, Tóthtot
pedig megvádolták arisztokraták
kiszolgálásával. Az újranyitást követően sokáig egy másik üzemből hozták a süteményeket. Később Lukács
Istvánt, Szamos Mátyás tanítványát
helyezte ide az állami vendéglátó vállalat, és üggyel-bajjal vis�sza-visszatértek a régi sütemények.
Naponta hatezren fordultak meg a
harminc férőhelyes Ruszwurmban
1977-ben, 1200 krémest ettek, és
120 kiló fagylaltot fogyasztottak el.
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Szamos Miklós garanciája: lesz utód a Ruszwurm, a Korona Kávéház és a
budaörsi Szamos élén
Elég gyakran hozta úgy.
Lényegében édesapja, a
marcipánkirály Szamos Mátyás
műhelyében nőtt föl. Örökre ös�szenőttek: Apám királysága címen
sorsregényt írt kettejükről. Apám
és én, vagy én és apám. Nagy mesélő, és szinte minden története ma
is kettejük köré szövődik, pedig
a pályáját az Augusztban, majd a
Gerbeaud-nál megalapozó édesapja

már rég nem él. A család többi tagjáról, beleértve élő édesanyját, nem
beszél. A rájuk vonatkozó kérdést
meg sem hallja.
„Mindent apámtól tanultam. A József körút 67-ben, a 3.
emelet 2. szám alatti társbérlet cselédszobájában született a Szamos
marcipán. Apám akkor a Dél-budai Vendéglátóipari Vállalat Roham
utcai cukrászüzemében a csemege-

osztályt irányította, hajnaltól nyolc
órán át gyártották a süteményt.
Amikor hazajött, újra felvette a
munkaruhát, a janklit, és ismét tortadíszeket készített. Márványlap
meg kés kellett hozzá, és nagy tételben hűtött marcipán. És persze nagy
akarat meg türelem a gyúráshoz és a
formázáshoz. Kisgyerek koromtól
megtanultam és gyártottam apám
mellett a rózsadíszeket. Tizennyolc
kis kocka marcipánt raktunk magunk elé, azokból plexivel szirmot
simítottunk. Több évi kísérletezés
után apám két mozdulattal formázott meg egy szirmot. Én mindig
hárommal, mert szépet is akartam
készíteni, és ezt apám elfogadta. Hat
sziromból lett egy rózsa. Egy idő
múlva rózsacsokros tortát kértek a
vevők… Így ment ez 1962-től 1978ig, akkor már az egész lakás is kicsi
volt műhelynek, kivitte apám a termelést Pilisvörösvárra. A tanácselnök hívta oda.”
Nyaranta is dolgozott Miklós cukrászdákban, Jákfalvinál meg
a Roham utcai termeldében, sőt egy
ideig pincér is volt a Széna téren.
És közben iskolába járt és tanult. Ő
lett a legműveltebb és legiskolázottabb Aranykoszorús cukrászmester.
Előbb ipar-, majd pénzügyi szakon
végezte el a közgazdaságtudományi
egyetemet. Dolgozott a pénzügyminisztériumban, tíz évig Szolnokon a
Mezőgép vállalatnál és a Zala megyei tanácson. „Pénzügyminisztériumi hivatalnokként is kimentem
néha hétvégén apámnak segíteni,
ha váratlanul nagyobb megrendelés
érkezett.” Volt tőzsdei szakbróker,
könyvelő és könyvvizsgáló, tanított középiskolában és mérlegképes
szakképzésben. Írt sok cikket, tanulmányt, jelenleg is gyarapítja blogját.
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Hajdani évfolyamtársai ismert közéleti és gazdasági emberek, közülük
a rádiós Bolgár Györgyről úgy vélekedik: „okos fiú, és ügyesen csavarja
át a valóság tényeit a saját képzeletvilágába a rádióműsorában”. Miklós
nyomtatott sajtót tíz éve nem olvas,
mert szerinte nincs bennük színvonal; a híreket neten nézi át.
Megszerzett tudását mindig
az édesapja rendelkezésére bocsátotta.
„Javában ment a rózsagyártás, egész virágoskert alakult ki
apám körül, minden elképzelhető
vágott virágot leutánzott. Mindig
rózsából rendeltek legtöbbet. Vörös rózsa, fehér rózsa, rózsaszínű
rózsa, Szörényiék dala óta a sárga
rózsa. Később Vukot, őzikét és amit
csak vártak tőle. Mai divatos szóhasználattal: dőlt a lé. Persze tizenhatórai munkával. Egy kiló marcipánból ötven rózsa jött ki, amiért
öt forintot adtak a cukrászok. Százötven mázsa mandula felvásárlására készült apám 1986-ban. Akkor a
Balaton-felvidéki mandula zöme
elfagyott, Szitáné nem tudott szállítani apámnak. Ahol várható volt
termés, ott az áfészek mindent lekötöttek. A marcipánban annyira
fontos a mandula, hogy ha elves�szük belőle, akkor csak kristálycukor marad. Lefagyott a család,
ötven ember megélhetése került
veszélybe. Apám eljött segítséget
kérni. Akkor már sikeres igazgató
voltam az Innomarkban, nem maradhattam tétlen. Egyik munkatársamnak adtam egy táska pénzt,
és előre készpénzben kifizette az
összes mandulatermesztőt, ha
neki adták a még föl sem tört termésüket. Novemberre kétszáz mázsa mandulabél volt a pilisvörösvári raktárban.”

Ruszwurm: régi idők sugallata
Később az apja szeretett
volna egy – szava szerint – „detelt”
üzletet, mintaboltot, ahol közvetítő
nélkül adhatja el a marcipánokat.
Miklós sietett a segítségére. Akkor brókercéget vezetett a Párisi
utcában, ahol az apja 56 utáni volt
börtöntársa mini bőrdíszműves üzletet tartott fenn. Megegyeztek az
apjával, hogy ott lesz a cukrászda,
akármilyen kicsi. A család többi

tagja nem akarta, belháború tört ki.
A Szamos GMK mégis megalakult,
fele Miklósé, aki a helyet és a pénzt
is felhajtotta, a másik fele a többieké.
Az első Szamos marcipán bolt miatt feljelentették Miklóst, vallatták
a Deák téri zsarupalotában – de ez
már a szocializmus végóráiban volt.
A család azt kérte tőle, szálljon ki az
üzletből. Ő megtette, és „megszűnt
a rokonság”. A Szamos birodalom
két ágra szakadt.
Ez az oka, hogy ma három
cukrászdája van: két édes ékszerdoboz a Várban és egy Budaörsön.
„Az elkótyavetyélt Ruszwurm üzemeltetését 1990-ben
vettem át. Lerobbant volt, meg
akarták szüntetni. Valaki éppen
ékszerboltot akart nyitni benne a
feleségének. Éppen untam a pénzügyi világot, és megszólalt bennem
a cukrászcsengő! Jókor léptem, kibéreltem, aztán 1994-ben meg is
vettem a cukrászdát, a Koronát is.
Többször felújítottam, gépesítettem őket. A kerület polgármestere
azonban határozott idejűre akarja
cserélni az épületre vonatkozó szer-
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ződést, én meg nem hagyom. Ezért
nyolc éve bírósági harc van köztünk, már rendőrt is küldött ránk
a terasz miatt. Nem azért tanultam,
hogy átejtsenek. A Ruszwurmnak
meg a Korona Kávéháznak is a hagyományai szerint kell működnie.
Ezek nemzeti értékek, nem döntheti romba őket egy polgármester.
Én a hetedik tulajdonos vagyok.”
Arra is hivatkozik, hogy az
1827. évi megnyitása után kávézott
a Ruszwurmban Petőfi Táncsiccsal.
Mostanság Ralph Fiennes három
hónapig járt ide, Jack Nicholson inkognitóban kávézott, és Orbán Viktorral egy helyiségben is tehették.
A vén budai hársfák operettdalban
megénekelt cukrászda berendetése
műemléki védelem alatt áll. A Koronában Latinovits Ruttkaival találkozgatott, de törzsvendégek virtuális
névsorában ott van Bács Ferenc és
Pitti Katalin is.
A gasztronómia egyik csúcsaként mutatták be a Ruszwurmot
a japán királyi tévében 2016-ban,
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daörsi Nefelejcs utcai épület csaknem háromszáz négyzetméteres,
abból hetven az eladótér. A hűtésés sütéstechnika minden vívmányával fel van szerelve. Sütőjében
tíz lemez foroghat egyszerre. Életében először itt dolgozott a saját
cukrászdájában: eleinte éjjel-nappal ott serénykedett. Ma itt születnek a süteményújításaik, a mousse-ok és más keresett termékek.
Szamos Miklós maga a hagyományos cukrászat híve. Kedvence a krémes, amit jó huszonöt éve a
balatonfüredi Bergmann Ernővel
Korona: Budavár édes kapuja
támasztottak fel. Egyik méltatója
2018-ban
Budapest-imidzsfilmet krémesmennyországnak nevezte a
forgat egy stáb az American Airli- várbeli cukrászdáját. Ugyanígy Bergnes-nak. A várbeli épületben négy- mannal tettek sokat azért, hogy a doszáz éve törökök sütöttek pogácsát, bostorta a régi minőségét visszanyerSzamos Miklós szerint ez a cukrász- je. A tiroli rétes a harmadik kedves
dája nem is hungarikum, hanem süteménye, módjával eszi, de mindig
hungaricon. Magyar ikon.
elérhetőnek kell lennie nála.
A harmadik cukrászdáját
„A cukrászda intim dolog,
maga tervezte és rendezte be, idős önálló entitás – mondja a joviális
édesapja legnagyobb csodálatára. cukrászmester. – Bejön az alapanyag,
Ott aztán nincs szűkösség. A bu- és ami abból készül, azt mosolyogva eszik, isszák a vendégek. Itt nem
adóbevételből élnek az emberek, a
cukrászok kemény munkáját a fogyasztók honorálják. Megélni abból
lehet, aki bejön az ajtón. A cukrász
termékeire két évszázada van igény.
Nálunk most ez újra erősödik, és
már pénz is jut rá. Sok cukrászda van
az országban, de kevés jó, mert nem
tanulnak meg rendesen süteményt
készíteni. Mindhárom üzletemben
remek cukrászok dolgoznak. Elmúltam hetvenkettő, és öt lányom van. A
népes család garancia arra, hogy lesz
méltó utód a cukrászdáimban.”
Miheztartás végett még vidáman odaszúrja a végén: „jó géneket kaptam, egy tizesben még
Tér, technológia és kvalitás, ahogy a cukrászmester megálmodta
reménykedem”.

