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 A ma ismert és napi rend-
szerességgel fogyasztott erjesztett 
kenyér történetileg új ételtípus-
nak tekinthető, ugyanakkor, gabo-
natáplálék lévén, mindig is jelen 
volt az emberiség ételei között, 
kezdetekben a különböző kásák 
és lepényforma kenyerek formájá-
ban. A csak gyűjtögető életmódot 
folytató ember viszonylag hamar 
rátalált a vadon termő gabonákra, 
gyorsan rájött, hogy ezek ehetők, 
sőt, összezúzva, kicsit megáztatva, 
sokkal könnyebben fogyaszthatók. 
Így a felfedezéssel szinte egyidő-
ben a gabonafélék megmunkálása 
is elkezdődött, s innen már csak 
egy lépés volt, hogy ezek legyenek 
az első „háziasított”, de legalábbis 
reprodukált növények.    
 Az írásbeliség előtti időkig 
ugyan vannak nehézségeink a ke-
nyértörténelem feldolgozásával, 
ám a régészeti kutatások eredmé-
nyeiből és a természeti népekben 
itt-ott még tovább élő ősi hagyomá-

nyok tanulmányozásából viszony-
lag jól összerakható az az évezre-
des fejlődési folyamat, amely a mai 
értelemben vett kenyér sütéséhez 
vezetett. A hosszú fejlődési út so-
rán a gabonamagvak porrá zúzása, 
áztatása, majd főzése tekinthető a 
kenyérkészítés első lépésének. Ezek 
révén alakult ki a kása, amely egyre 
keményebbé vált, egyfajta tésztává 
állt össze. Ezt a tésztát pedig sütés-
sel, szárítással tették emészthetőb-
bé, ízletesebbé.
 Szélsőségesebb, szkeptikus 
és fatalista történészek csoportja 
persze az első kenyeret is hajla-
mosak kevésbé komolyan vehető 
történetbe csomagolva valamely 
ős Éva véletlen gasztrokulturális 
ballépéséből eredeztetni. Ezek sze-
rint a kenyér őse a család számára 
elkészített finom vasárnapi árpa-
kásából született, amit az asszony, 
talán, hogy hűljön, cserépedényes-
tül kitett az udvarra. Mire eszébe 
jutott utánanézni, a napon felejtett 

massza megkelt és megsavanyo-
dott. Az asszony pedig, hogy ment-
se a menthetőt, az ehetetlen, nem 
túl bizalomgerjesztő anyagot forró 
kövön megsütötte. Ezzel megalkot-
ta az első kenyeret, és valószínűleg 
megmentette az életét.
 Hogy ez a történet mikor és 
hol eshetett meg, arra nem utalnak 
ismeretlen terjesztői. Azt viszont a 
múltat hagyatékán keresztül vizs-
gáló régészek állítják, a mai Török-
ország területén találtak csaknem 
hatezer éves, kenyérsütésre már 
alkalmas kemencéket. Ha ezekben 
valóban készült kenyér is, akkor 
elmondhatjuk, hogy annak szilárd 
halmazállapotú változata nagyjá-
ból egyidős az ugyancsak Keletről 
jött folyékony verziójával, vagyis 
a sörrel. Ha erről nem is, a liszt 
előállításáról már maradtak fenn 
írásos emlékek, mintegy négyezer 
évvel ezelőttről. Az egyiptomiak 
mint Isten ajándékára tekintettek 
a kenyérre, és Jézus egyik csoda-

Kenyértörténet kenyérhéjban

Munkácsi Imre



Mindennapi kenyerünk

tétele is a kenyérszaporítás volt, a 
tanításai nyomán létrejött keresz-
tény vallási liturgiában az áldo-
zatot jelképező ostya-kenyér is az 
ő testét jelenti.  Betlehem, Jézus 
Krisztus szülővárosának neve azt 
jelenti: „A kenyér háza”. 
 Egészen ipari méretű, gé-
pesített tömegtermeléséig, a 19-20. 
század fordulójáig erős vallási, mi-
tikus jelentéssel bírt, ami a Bibliá-
ból hamar kiderül: a kereszténység 
legfőbb könyvében szinte minde-
nütt jelen van, szent táplálék, amit 
keresztvetéssel minden megszegés 
előtt meg is szenteltek a régiek. Az 
élet ősi szimbóluma, a Biblia 338 
versében állítanak neki emléket.
 Mitológiai beágyazottságát 
tekintve nincs okunk tehát kétel-

kedni a kenyérben mint évezredes 
ételútitársban. Ám míg a kenyeret 
körbe vevő írásos és tárgyi bizo-
nyítékok mind faggathatók, maga 
a kenyér termékként, akár csak egy 
morzsájával sem élhette túl az eltelt 
évezredeket.  Éppen ezért összeté-
tele, minőségfejlődése, a kenyér-
készítés technológiája és eszközei 
még néhány évig adnak munkát a 
kutatóknak. Csupán feltételezések 
vannak például a kemenceépítés 
tudományának kialakulásáról és 
elterjedéséről. Ezek szerint kele-
ten építhették az elsőt, Heródes 
császár udvarában legalábbis i.e. 
600 körül építettre bukkantak a 
régészek, s feltételezésük szerint 
kelet felől terjedt el nyugatra. Az 
i.e. 5. századi Athénben a pékek 

köztiszteletnek örvendő iparosok 
voltak, s jól szervezett pékségeik-
ből látták el a városállamot. Ezzel 
szemben, ugyanabban az időben, 
Rómában még csak házi sütés volt, 
amit kizárólag rabszolgák végeztek, 
s csupán félezer évvel később, idő-
számításunk kezdetére alakult ki 
a birodalom központját ellátó há-
romszáz fős pékcéh. Ezek a péksé-
gek különleges adókedvezménye-
ket kaptak, elismerve közellátási 
szerepüket. Ebben az időszakban 
Rómában már széles választékban 
gyártottak búzakenyeret, amely 
még a korra jellemző lepény kenyér 
volt, de spontán erjesztéssel egyre 
lazább szerkezetű és ízletesebb lett 
az évszázadok alatt. Időszámítá-
sunk környékén a római polgárok 

Mindennapi kenyerünk  -  Nemzeti Értékek Könyvsorozat 



körében kifejezetten népszerű volt 
az osztrigával fogyasztott Ostrearii, 
vagy a Panis aquatikus. Ez utób-
bi, nevéből eredően, valószínűleg 
igen magas nedvesség tartalmú, a 
mai kenyerekre nagymértékben 
hasonlító péktermék lehetett. A 
legjobb fajta viszont, az írásos em-
lékek alapján legalábbis, az elizzott 
faszén még forró hamuján sütött 
Siligo nevű péksütemény lehetett. 
 A kenyérgabonák őrlés-
technikája kezdetben nem tette 
lehetővé a gabonaszemek héjrésze-
inek, az úgynevezett korpának az 
eltávolítását, így a tisztított, szitált 
búzalisztből sütött fehér kenyér 
a 20. század hajnaláig valóságos 
fényűzésnek, ünnepi eledelnek szá-
mított.  Ezen kívül praktikus oka is 
volt az általánosan elterjedt teljes 
kiőrlésű lisztnek, hiszen a középkor 
végéig, de gyakran még az újkorban 
is elégtelen gabonaterméssel kellett 
beérnie a kenyérfogyasztó világ-
nak, így a kenyérliszttel keveredett 
korpa fogyasztása kényszerű kö-
vetelmény, s nem csupán az egész-
séges, rostdús táplálkozás kelléke 

volt. A gabonavetés módszeressé 
válásával, a termesztés módszerei-
nek fejlődésével, és ahogy a sörfőz-
dék felismerték az élesztőtenyész-
tés lehetőségét, a kenyérfogyasztás 
általános szokás lett, a pékszakma 
pedig iparrá vált.
 A gazdaságos élesztőgyár-
tás, a malmok korszerűsödése le-
hetővé tette, hogy a búzaliszt ke-
reskedelmi áruféle legyen, a kenyér 
pedig először a városokban, majd 
vidéken is alapvető kereskedelmi 
cikk lett. Kifejlődtek a kenyértípu-
sok, egyre szélesedett a választék. 
A korpás kenyér már csak a múlt 
emléke maradt. 
 Történelmileg meghatá-
rozható az otthon sütés és a cé-
hes ipar kialakulása. A nehéz testi 
munkát jelentő munkafolyamatok 
gépesítése is nyomon követhető. 
A gépek megjelenése a kézműves 
ipar átalakulását eredményezte. 
Az iparrá válás folyamata a 19-20. 
század fordulójára esik. A kemen-
cék modernizációja a fűtőanyagok 
változásával kezdődött. A fejlődés 
sora: fa, barnaszén, kőszén, olaj, gáz 

vagy elektromos áram. A hőenergia 
változását a kemencék szerkezeti 
változása is követte. A falazott ke-
mencéket a szerelt, a fix sütőfelüle-
teket a mozgó váltotta fel, miközben 
könnyebbé vált a vetés (mármint a 
kenyér behelyezése a kemencébe), 
előbb a lapátos vetést a szalagos, 
majd az automatikus módszer vál-
totta fel. Bebizonyosodott, hogy a 
kelt tészták mozgatását is meg lehet 
szüntetni. Kialakult a kocsis vetési 
módszer. A sütési módok változását 
követték a technológiai gépek is.
 A gépek mechanikai ha-
tása a tésztaszerkezetet kezdetben 
károsan befolyásolta, akadályozta 
a választék bővülését. A technikai 
megoldások, az emberi fantázia, a 
technikai tudás növekedése ezeket 
a folyamatokat megállította, sőt 
olyan szintre fejlesztette, mely le-
hetővé teszi napjainkra a széles vá-
laszték megjelenését, sőt bővülését 
is. A gépesítés állandó minőségű 
nyersanyagokat kívánt. Szabványo-
sítani kellett.
 Az évszázadokig tisztelt, 
szent kenyér elvesztette mély, szak-
rális jelentését, tömegcikké vált. A 
technika fejlődése megkövetelte, 
hogy a pék egyre képzettebb legyen. 
A technika vívmányainak alkalma-
zása hosszú ideig a termék minő-
ségének romlását eredményezte. A 
kenyér térfogatának csökkenését a 
sikérvázat erősítő anyagokkal ol-
dotta meg a tudomány. A kenyér-
íz emellett hosszú ideig háttérbe 
szorult. Az adalékanyagok ezen a 
téren is segíteni képesek.
 A technika, a tudomá-
nyok előrehaladása azonban a 
pékek szakmai tudásának és fe-
lelősségérzetének növekedését 
kívánják meg.
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 Évszázadok, sőt évezredek 
óta ugyan úgy, ugyan azokból az 
összetevőkből készül a világ szin-
te minden táján. Kétféle változata 
van, az egyik kovász nélküli, lapos, 
lepényforma, a másik élesztős-ko-
vászos, erjesztett/dagasztott, bol-
tozatos cipó, ovális, henger vagy 
csavart, esetleg formában sütött, 
hasáb alakú. Mindkettőt kenyér-
nek hívjuk, de az újkori magyar 
köznyelvben ez alatt csak a magas, 
erjesztett kenyeret értjük. Számos 
európai nyelvben és a latin szóalak-
ban megmaradt azonban a kenyér 
régi formájának, az erjesztetlen, 
lapos lepénynek a tartalma, sőt, 
az idők folyamán a kalácsféléket is 
ugyanezzel a kifejezéssel illetik. 
 Ebből következik, hogy 
kenyér kifejezésünk valószínű-
leg ősmagyar kori jövevényszó, 
s a honfoglalás idején feltételez-
hetően még a lepénykenyeret je-
lentette, amely a magyarság táp-
lálkozásában már a honfoglalást 

megelőző időszakban is jelen 
volt, ahogyan minden keleti nép 
élelmezésében, amelyekkel az 
évszázadok során hosszabb-rövi-
debb ideig együtt éltünk.  
 Kenyeres nemzet lévén, 
a közvélekedés szerint a kenyér 
„ősidők óta” a magyarok népélel-
me, elmaradhatatlan része a főúri, 
polgári, munkás és paraszt élel-
mezésnek. Egy karéj, bicskával ka-
nyarított fehér kenyér, katonákra 
vágott szalonna, vörös- vagy lila-
hagyma, előtte korty pálinka, utá-
na csobolyóból bor – alighanem 

ismerős sztereotípia. S ha abból 
indulunk ki, hogy a Kárpát-me-
dencébe érkezésünket, itteni meg-
telepedésünket követően a 12-
13. századtól ténylegesen Európa 
éléskamrája, legnagyobb gabona-, 
hús- és borszállítója voltunk, talán 
valóságosnak is tűnhet az idill. Egy 
apró kérdést leszámítva: mikortól 
is van nekünk ilyen ropogós héjú, 
illatos, ízes, omlós-foszlós, min-
denhez illő, semmit el nem rontó, 
de önmagában is élvezhető, meg-
unhatatlanul ezerarcú kenyerünk?  
Mármint ebben a fehér, erjesztett/
kovászolt formában, ahogyan ma 
ismerjük és szeretjük? Mert példá-
ul a kovászról, amelytől jellegzetes 
állagát és ízét is nyeri a magyar ke-
nyér, csak a 15. század végétől tesz-
nek említést a fennmaradt írásos 
receptúrák, méghozzá Mátyás ud-
varából. Ám, hogy a kovász való-
jában honnan ered, a napfényes és 
kenyérkultúrában élenjáró Itáliából 
vagy a magyar Alföldről, az még 

A magyarok kenyere
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további nyelvtörténeti és gasztro-
kulturális kutatásokat igényel.
 Néhány következtetést 
azonban a most rendelkezésünkre 
álló eredmények alapján is biztosan 
levonhatunk, s ha a tudomány idő-
vel ezekre rácáfolna, legfeljebb egy 
javított kiadásban helyre tesszük 
esetleges tévedésünk.   Az egyik 
ilyen megállapítás, hogy a magyar-
ság felsőbb, vezető rétegei a Kár-
pát-medencébe érkezést követően 
vélhetően hamar megismerkedtek 
a magas, erjesztett kenyérrel, sőt 
valószínűleg már ideérkezésünket 
megelőzően sem volt ismeretlen 
számukra a mai értelemben vett 
mindennapi kenyerünk. Amiről, 
ugyancsak a levéltári adatok alapján 
annyit még jó eséllyel valószínűsít-
hetünk, hogy a 14-15. századtól ter-
jed el a köznép körében, népélelme-
zési szerepe viszont csak a 16., még 
inkább a 17. századtól lesz.
 Az Árpád-korban még 
bizonyosan, de jó eséllyel az An-
jou-korban is, a parasztok, a ga-
bonát termelő jobbágyok kenyere 
lapos volt és barna, annál az egy-
szerű oknál fogva, hogy több volt 

benne a rozs, mint a búza. Ezt tá-
masztják alá a kor régészeti leletei 
is. A középkori jobbágykonyhákat 
leginkább jellemző cserépedény 
maradványok között már a 12-13. 
századból származó, kerek, ala-
csony peremű, mázatlan cseréptál-
maradványokat találtak, ezekben 
sütötték a kor kovásztalan kenye-
rét. A köznépnek erre a kerek, la-
pos és barna kenyerére utalnak a 
kor külföldi utazóinak utókorra 
hagyott feljegyzései is, egyebek 
mellett egy burgundi főúr, bizo-
nyos Bertrand lovag 1433 körülre 
keltezhető megállapítása, aki sze-
rint „az Alföld magyarja valami 
szegényes, kovásztalan kenyeret, 
lepényfélét rágcsikált.” 
 A középkor meglehetősen, 
de nyilván másként egyoldalú pa-
raszti és (fő)úri táplálkozásában a 
kenyér még közel sem játszott ak-
kora szerepet, mint napjainkban, 
elsősorban a gabonaszűkösség mi-
att. Egy öt fős paraszti család napi 
háromszori étkezését alapul véve 
egy-egy jobbágycsaládnak (ter-
melőegységnek) évente mintegy 
tíz-tizenöt hektoliter gabona kellett 
(volna) szükségletei kielégítéséhez. 
Ezzel szemben néhány 16. századi, 
észak-kelet magyarországi tized-
jegyzék tanúsága szerint a parasz-
tok jóval nagyobb hányadának volt 
elégtelen, mint elégséges, netán 
bőséges gabonatermése. Ez utób-
biak közé tartozott az a falvanként 
csupán egy-két gazda, akiknek a 
termésmennyisége elérte akár a 
4-5 ezer kévét is, míg a jobbágyok 
tizenöt-huszonöt százalékánál ez 
a mennyiség nem haladta meg az 
1200 kévét, amiből legfeljebb 2-3 
hektoliter maradhatott meg a csa-
lád élelmezésére. 

 Bizonyos tehát, hogy a kö-
zépkorban a kenyérgabona a job-
bágyság legfőbb értékei közé tar-
tozott, ha úgy tetszik, a termény, 
az élet, a jobbágygazdák kemény-
valutája volt. A búzáért, rozsért 
kapott pénzen vásárolták azokat a 
használati eszközöket, amelyek a 
mindennapi munkához, életvitel-
hez kellettek. Nem meglepő, hogy 
a jobb áron eladható búzából tud-
tak több pénzt csinálni, így a saját 
fogyasztásukból szorították ki a 
beruházások költségeit. Emellett 
a földesúri, egyházi követelések is 
szorgalmazták, a 13. századtól pe-
dig kifejezetten előírták, hogy fehér 
kenyeret, vagy fehér kenyér sütésé-
re alkalmas gabonát szolgáltassa-
nak be a gazdák. 
 Ezekben a 11. századtól 
fellelhető latin nyelvű rendeletek-
ben a kenyérre a  panis/panes ki-
fejezést használják, ami azonban 
egyaránt jelenti a lepény- és a ma-
gas, erjesztett kenyeret, valamint 
a kalácsot is, így csak az okiratok-
ban szereplő mennyiségekből kö-
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vetkeztethető ki, hogy melyikről is 
van szó. A nagyobb mennyiségek 
ugyanis még az egyszerűbben elő-
állítható lepénykenyeret jelentik, a 
kisebb, 2-3 darabos tételek viszont 
erjesztett, magas kenyeret takar-
nak. Mivel a 14. században töme-
gesen jelennek meg az oklevelek-
ben az egy-két darab kenyérrel 
adózó, különböző jogállású csalá-
dok, feltételezhető, hogy a század 
derekára a köznép körében is el-
terjed az erjesztett, magas kenyér 
készítésének technológiája. 
 A kordokumentumok ta-
núsága szerint a 15. században 
nyer „polgárjogot” s válik szélesebb 
körben is mindennapossá a fehér, 
erjesztett kenyér fogyasztása. Sőt, 
a század elejéről származó Budai 
Jogkönyv már megkülönbözteti a 
Buda sütőmesterei által készített 
zsemlét és a finom kenyeret is. A 
budai kenyeret a közepes sütők 
sütik, s a piaci padokon árusítják, 
a félfilléres zsemlékkel együtt, az 
úri vevőknek. A „közönséges” fe-

kete kenyér a szegények eledele, 
olcsóbb, s a jogkönyv arról is ren-
delkezett, hogy ezt csak a földre tett 
gyékényről árusíthatták.  Mátyás 
és a reneszánsz a kenyérsütésen is 
markáns nyomot hagyott, állítólag 
corvinás királyunk „magyarosan”, 
kovásszal süttette kenyerét, míg fe-
lesége, Beatrix szíve, az olaszos fe-
hér zsemlékre lágyult. Ez utóbbiak 
jeles mestere volt a Buda-alváros-
ban lakó Babocsai János zsemle-
sütő mester és társa, a mesterségét 
nevében hordozó Zsemlesütő Gás-
pár. Kiváltságos szakmájuk magas 
színtű művelésére, tevékenységük 
eredményességére utal, hogy a két 
pék malombérlő is volt Buda-Fel-
hévízen, Zsemlesütő Gáspár pedig, 
gazdag ember lévén, 1503-ban bu-
dai városi esküdté avanzsálhatott. 
Hogy mennyire fontos, akár stra-
tégiai jelentősége volt a kenyerek 
mestereinek egy-egy kisebb-na-
gyobb közösség, falu vagy város 
életében már a középkortól kezdő-
dően, arra a számtalan átöröklött 

hely- és családnév a legjobb bizo-
nyíték. Sopron Kenyérsütő házát 
már 1357-ben írásba foglalták, de a 
Kenyeres vezetéknévvel már 1327-
ben találkozunk. A Sütő és Kenyér-
sütő családnevek 1386. és 1461. 
között szaporodnak el, s 1484-ben 
Székesfehérvár egyik utcaneve is 
Zsemlesütő, 1540-ből pedig Jóke-
nyerű Gergely emlékét őrzi okle-
vél. Az első bejegyzések 1424-ből 
valók az utána egyre jobban elsza-
porodó Pereces, vagy Perec-sütő 
családnevekről, akiknek a bor- és 
sörkorcsolyákat, az önmagukban 
is megunhatatlan sós pereceket kö-
szönhetjük. Bár családnevek csak 
ritkán őrzik tevékenységüket, már 
ebben az időszakban megjelennek 
a bélés-, csöröge-,  málé-, mézeska-
lács és ostyasütők, vásárokban, vá-
rosi piacokon – az életünkben. 
 A sütő és malomipar tech-
nológia fejlődésének, finomo-
dásának köszönhetően ebben az 
időszakban kezdődött a finomabb 
kivitelű és különlegesen megfor-
mált „kenyerek”, vagyis, mai szó-
használattal, a finompékáruk, a 
kalács (panis vulgo) illetve torta 
néven a panis circulus szolgálta-
tása is. A 16. századi írások már 
említik a fonott, kerekes, tikmo-
nyos (tojásos), sőt a kürtős ka-
lácsot is. Vagyis a 16. századra a 
kenyérgabonák termelésére al-
kalmas tájakon az erjesztett ke-
nyér fogyasztása mindennapossá 
vált, a táplálkozási struktúrába 
új, tárolható, könnyen szállítható 
gabonaétel kapcsolódott be. Ettől 
az időszaktól kezdődően a ke-
nyér a katonaság élelmezésében 
is fontos szerepet kap, vagyis elő-
állítása stratégiai jelentőséggel is 
bír, ami az évszázadok alatt a ke-
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nyérsütés technológiáját is jelen-
tősen befolyásolta, s nem mindig 
jó irányba. Az elsősorban eltart-
hatósága miatt felhasznált, idővel 
a polgári élelmezésbe is átemelt 
adalékanyagok ugyan frissességét 
néhány nappal valóban képesek 
voltak kitolni, ám ettől még az 
„M-zárolt” raktárakban az esetle-
ges harci cselekményekre felhal-
mozott, s 28-30 naponta elővett 
kenyérkészletek fogyaszthatósága 
egyáltalán nem nőtt meg. Viszont 
a rendre leselejtezett és szemétte-
lepre szállított, ott pedig sertés-
tenyésztőknek eladott készlet jó-
voltából a selejtezésben résztvevő 
sor- és altiszti állomány remekül 
kiegészíthette illetményét…
 Többek között az első ma-
gyar kenyeres Guinnes-rekord is a 
katonai élelmezési szerephez köt-
hető, s a török Evlija Cselebi jó-
voltából maradt ránk. A derék vi-
lágutazó és történetíró egyébként 
sem volt elfogulatlan a debreceni 
tiszta fehér cipókenyérrel szemben, 
amelynek elmondása szerint „alig 
akad párja a világon.” A rekordot 
pedig I. Apafi Mihály erdélyi feje-
delem és pékmesterei követték el, 
mégpedig az 1633. évi török had-
járat után, amikor is a levonuló 
sereget, fővezírtől közkatonákig, 
pazar lakomán látta vendégül a 
Küküllő mellet.  A soha nem lá-
tott vendégségben a rétekre ma-
gyar szőnyegeket terítettek, amire 
negyven óriás kenyeret raktak, de 
akkorákat, hogy mindegyiket ök-
rös szekereken húzták oda.  Cse-
lebi mester szerint minden kenyér 
húsz lépés hosszú, öt lépés széles, 
és olyan magas volt, mint egy meg-
termett ember. S mint jó török, 
Allahra megesküszik, hogy ez így 

volt, bizonyságként pedig leírta 
az óriás kenyér sütésének sajátos, 
„nyitott kemencés” technológiáját. 
Mint magyar vendéglátóitól meg-
tudta, a sok ezer mérő lisztet sok 
ezer teknőben dagasztották, köz-
ben akkora gödröket ástak a föld-
be, mint egy-egy várárok. Ezekben 
tüzet raktak, s annak parazsára ön-
tötték a tésztát, s miközben a tűz 
alul dolgozott, a tésztára hamut 
öntöttek, majd a tésztán és mellette 
ugyancsak tüzeket raktak. Mintegy 
hét óra múltán a tüzeket eloltották, 
majd sok-sok ember rudakkal ki-
emelte a kenyereket. Az égett kér-
get levágták, leverték róla, ahogyan 
a kemencében sültekről is, majd a 
vendégség színhelyére szállították. 
 Aki pedig azt gondolná, 
hogy Cselebi mester a messziről 
jöttek és messzire mentek fantá-
ziájával pusztán kiszínezte a tör-
ténetet és felnagyította a kenye-
reket, azt el kell, hogy keserítsük: 
egyáltalán nem volt ismeretlen a 
bemutatott technológia, legfel-
jebb ekkora méretben ritka, hi-

szen a hamuban sütést az iráni 
népek már az i. e. I. évezredben 
is alkalmazták, ahogyan a sémi 
népek is: Izrael területén is több 
ilyen sütővermet tártak fel, sőt a 
Kaukázusban, a 9-10. századból 
származókat is. Miért pont a ma-
gyarok ne ismerték volna ezt a 
technológiát?  
 Más kérdés, hogy a külön-
böző korokban milyen tésztát tettek 
a sütőverembe. A török világutazó 
leírása szerint Apafi pékjei már a 
házi gömbölyű kenyérhez hasz-
nált erjesztett tésztából sütöttek, 
amiből a 17. századtól a közkenyér 
készül. De akkortól, mint kereset is 
megjelenik a gazdasági-társadalmi 
életben, amennyiben a disznó- és 
szőlőpásztorok, egyéb számadók 
fizetségében is szerepel a cipó. Ily’ 
módon tehát őket tekinthetjük az 
első kenyérkeresőinknek. Ettől az 
időszaktól kezdődően a kenyér 
nem csak alapvető élelmiszerünk, 
hanem akkortól kenyér szavunk is 
csak az erjesztett kenyeret jelöli, az 
erjesztetlen tésztájút már nem.



 A kenyér alapvető nép-
táplálék, amit otthon a falusi 
asszonyok maguk készítettek. 
Alapanyaga változatos: búzaliszt, 
rozsliszt, árpa, kukoricaliszt vagy 
ezek keveréke. Ehhez kovászt 
használtak, amelynek szimboli-
kus jelentése van a Bibliában is: 
Isten Országának növekedése, de 
a bűn jelképe is. A kenyér koráb-
ban fizetség is lehetett,  például 
a katonaságnál, a jobbágyszol-
gáltatásnál. Szakrális jelentését 
megtapasztalhatjuk Jézus csoda-
tételeiben (kenyérszaporítás), cse-
lekedeteiben (utolsó vacsora), és 
minden áldozáson, úrvacsorán. 
Mily csodálatosan zengett idén is 
a csíksomlyói búcsún ez az ének: 
„Krisztus, kenyér s bor színében, Úr 
s király a föld felett: Forrassz eggyé 
békességben Minden népet, s nem-
zetet!” A kenyér készítése mindig 
kemény asszonymunkának számí-
tott, ami általában kéthetente tör-
tént. Készítésének idejéhez tabu is 
kapcsolódott: pénteken és kedden 
(kedd asszonya tisztelete miatt) 
nem tartották szerencsésnek sütni, 

„Mindennapi kenyerünket…”



de a nagypénteken sütött kenyér-
ről azt tartották, hogy kővé válik, 
tudhatjuk meg dr. Timaffy László 
néprajztudós egyik gyűjtéséből. 
A hiedelmünk szerint a boszor-
kány is gyakran rontotta meg az 
életet jelentő táplálékot.  Ilyenkor 
nyúlós volt a belseje, azt mondták 
„beleokádott a boszorkány”. De a 
pénteki kenyérről azt is tartották, 
hogy a vízbefúltat megtalálja, ha 
vízre teszik, egy beleszúrt szentelt 
gyertya segítségével. 
 Csak nő süthetett, és csak 
tisztán, „virágzáskor” tilos volt, 
és az asszony férjével sem hálha-
tott előző éjjel. 
 Gyerekjátékokban  ismer-
kednek a kicsik a sütés eszköze-
ivel, előkészületeivel, alapanya-
gaival: „Szita szita szógáló, van e 
lisztje eladó…”, sütnek: „Süti, süti 
pogácsát…”, sőt megyénkben, 
Vitnyéden gyűjtött „Sülnek a ke-
nyerek…” ügyességi játékban el is 
játsszák a nagyobb gyerekek a ke-
nyérkészítés fázisait (megdagaszt-
juk, meglisztezzük, vízzel meg-
locsoljuk, bevetjük a kemencébe, 
kiszedjük). Az „A part alatt… „ 
kezdetű gyerekdal is eszünkbe jut-
hat a kenyér kapcsán. 
 Közmondásainkban is 
gyakran szerepel. Ha valaki meg-
halt azt mondták: „Elválik a ke-
nyér a héjától”, tehát a test a lé-
lektől. „Megette a kenyere javát”, 
mondják arra, aki már nem fiatal, 
vagy „Nem éri meg az új kenye-
ret”, arra, aki hamarosan eltávozik. 
„Egy kenyéren van” – együtt él 
valakivel, ma is mondjuk, de már 
költőink is csodálatosan versbe 
foglaltak: „Egy ágyon egy kenyé-
ren…” Arra is van példa, hogy be-
kerül a falucsúfolóba: „Kenyeretlen 

Vitnyéd”. A magyarázat szerint, 
mivel a folyók gyakran elvitték a 
termést, kevés volt az ott élőknek 
a kenyérre való. Más változat sze-
rint, elszegényedtek az itt lakó em-
berek, így „kenyeretlenné váltak.”  
A csúfolásra a vitnyédiek tréfásan 
így  válaszoltak: „kenyeretlen, mert 
kitujja a kalács”. 
 Balladáinkban „Nehéz ke-
nyér az árváé” szólás jelenik meg 
csodálatos költőiséggel: „Mikor 
kenyért ád a kézbe, hétördög van 
a szemébe…” sírja  a Három árva 
című ballada. Más típusú balladá-
inkban megmaradt az az íratlan 
törvény is, hogy egy tálból, egy 
kenyérből idegennel enni a legna-
gyobb bűn, megcsalásnak számít. 
 Az élet fontos rítusaiból 
sem maradhat el a „mindennapi 
kenyér”, amit legszebb imánkban 
emlegetünk. Ott volt az agrárrí-
tusainkban, korábbi és új szoká-
sainkban (kenyérünnep). Nem 
véletlen ettek egy tálból a lako-
dalmakban az új házasok, amely 
összetartozásukat is jelképezte a 
közösség felé. Bizony az sem jó, 
ha „kenyértörésre kerül a sor.”  A 
mennyasszonyt az új háznál ke-
nyérrel és sóval, vagy mézzel vár-
ták, kenyér alatt vezették be az új 
házba, a temetéskor szegények-
nek, koldusoknak adtak belőle,  a 
szeretett elhunyt helyett őket etet-
ték meg (halottetetés). 
 „Panaszos kenyéren él, ke-
gyelemkenyéren él” az, akivel rosz-
szul bánnak, mondja a szólás, de a 
népdal is megénekli: „Édes volt az 
Anyám, teje, de keserű a más ke-
nyere…”  Ha kicsi gyermek szomo-
rú volt, így kérdezték, vigasztalták 
Gyirmóton:  „Elvitte a tik a kenye-
redet?” De a jószívű embert úgy is 

jellemezték, hogy „Kenyérre lehet 
kenni.”, vagy „olyan, mint egy falat 
kenyér.” Gyógyító eszközként is is-
mert: például kenyér mosóvíz ita-
tása, a beteg testrész bedörzsölése 
vele. A karácsonyi asztalról sem 
hiányozhatott, amelynek morzsáit 
gyógyításra is használták.
 Meséinkben sem mehet el 
hazulról az aki „hamuba sült po-
gácsát”, kenyérlepényt nem tesz a 
tarisznyájába, amelyet ha megoszt 
rászorulókkal, jól jár. 
 Régen a kenyeret tisztel-
ték: ha leesett, vagy ráléptek bo-
csánatkérésként megcsókolták, a 
kenyérszegést mindig kereszt raj-
zolása előzte meg. Kenyeret nem 
dobtak ki soha. A „madárlátta 
kenyérnek”– a mezei munkából, 
vagy hosszabb útról maradék-
ként hazavitt kenyérdarab – na-
gyon örültek a gyerekek. Mara-
dék ugyan, de mekkora kincsnek 
számított, amikor a „Szülénk”, az 
„Ides” hozta haza. Mennyire tu-
dott örülni a gyermek ennek a kis 
falatnak. Gondoljunk csak Arany 
János költeményére, a Családi 
körre, ahol az apróság madárlát-
ta kenyérdarabocskáért kutatott a 
tarisznyában. Eszembe jut Móra 
Ferenc unokája, Mötyő néni is, 
aki oly szeretettel beszélt nekem 
„Apapáról” és madárlátta emléke-
iről, és Arany Piroska Madárlátta 
című könyvének szép történetei. 
A kenyér jelentette a család bősé-
gét, gazdagságát, termékenységét 
és nagy tisztelet övezte. Kívánom, 
legyen meg mindenkinek a min-
dennapi kenyere valóságosan is és 
szimbolikusan is!

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna 
néprajzkutató
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 Ha csak az elmúlt másfél év-
tizedet vesszük is górcső alá kenyér-
fogyasztási szokásainkat illetően, a 
változás már akkor is szembeötlő. 
Mindenek előtt, míg a kétezres évek 
derekán még évente és fejenként 
mintegy 63 kilogrammnyi kenye-
ret fogyasztottunk, napjainkban ez 
a mennyiség 50 kilogramm körül 
van. Csak az összevetés kedvéért: 
a németek és az osztrákok évi 80, 
a spanyolok és az olaszok pedig 60 
kilogramm kenyeret fogyasztanak 
fejenként. Míg 2000 környékén 
leginkább fehér kenyereket ettünk, 
ma már a felkínált 160-170 féle 
kenyérből egyre inkább a barna és 
teljes kiőrlésű termékeket választ-
juk: a GfK Hungária egy 2016-os 
kutatása szerint a fehér kenyeret 
napi vagy heti rendszerességgel fo-
gyasztók aránya a 2007-ben mért 76 
százalékról tíz év alatt 61 százalékra 
csökkent, miközben a barna kenye-
ret előnyben részesítők köre 34 szá-
zalékról 50 százalékra nőtt.

 Miközben egyre kevesebb 
kenyeret vásárol a magyar fogyasz-
tó, a sütőipari vállalkozások is egy-
re nehezebben tudják kielégíteni a 
csökkenő keresletet, ami szorosan 

összefügg az egykor szebb napo-
kat látott pék szakma presztízsének 
csökkenésével. Az ágazatban dol-
gozók érdekvédelmére 1990-ben, 
46 taggal megalakult Magyar Pékek 
Ipartestületéből 2003-ban létrejött 
Magyar Pékszövetség taglétszáma 
a 2018-at megelőző másfél évti-
zedben nem változott, kimutatásuk 
szerint ma is 375 tagja van, ami az 
összes hazai sütőipari vállalkozás 
kapacitásának 60-65 százalékát je-
lenti. Más kérdés, hogy a 2000-es 
évek végén még mintegy 24000 főt 
foglalkoztató ágazat létszáma húsz-
ezer alá csökkent, vagyis mintegy 
5-6 ezer ember – háromezer pék, 
és nagyjából ugyanennyi segéd-
munkás és gépkocsivezető – hiány-
zik a rendszerből, amelynek alapját 
a kilencvenes évek elejétől a kis és 
közepes vállalkozások jelentik.  A 
szövetség tagjainak 70 százaléka 
10 főnél kevesebb alkalmazottat 
foglalkoztat, 20 százaléka pedig 10 
és 20 fő közötti létszámmal termel, 

A pékek elnöke nem félti a szakmát

Munkácsi Imre

Septe József, a Pékszövetség elnöke
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hat százalékuk 20 és 100, a maradék 
négy százalékuk pedig 100-nál több 
alkalmazottal dolgozik. Könnyen 
kikövetkeztethető, hogy kit visel 
meg jobban 1-2, esetleg három pék 
távozása. Ez pedig egyáltalán nem 
szokatlan jelenség a szakmában, 
hiszen az évtizedek óta páratlanul 
alacsony, alig egy-két százaléknyi 
nyereségrátával termelő ágazatban 
meglehetősen nehéz versenyképes 
bért kigazdálkodni.
 A szakmaszeretet, még in-
kább az előállított fő termék, az 
illatos-ropogós, semmivel sem 
helyettesíthető kenyér varázsa 
pedig, nem biztos, hogy ellensú-
lyozni képes a jobban fizető mun-
kalehetőségek elszívó hatását. 
 Egy szó, mint száz: nincs 
könnyű helyzetben a sütőipar, 
állapítja meg tárgyilagos tömör-
séggel, ámde csöppet sem elke-
seredetten Septe József, a Magyar 
Pékszövetség elnöke, aki maga 
is napiasan szembesül az ágazat 

problémáival több száz dolgozó-
nak munkát adó cégcsoportja, az 
Európa Pék Kft. élén. „Valamikor 
Magyarországon ez egy nagyon 
megbecsült ágazat, a kenyér pedig 
megbecsült termék volt. Ma sem 
a szakma, sem a kenyér tisztelete 
nincs a helyén. Ehhez nagymér-
tékben járul hozzá, hogy a pékek 
nehezen látják, vagy nem is látják 
a szakma biztató jövőjét.” – vallja 
a pékek elnöke. 
 Pedig, gondolhatnánk és 
gondoljuk is, hogy kenyérre min-
dig szükség volt és lesz, ami a jövőt 
bizonyos körökben mégis bizony-

talanná teszi, az leginkább talán az 
a valamikor a kilencvenes években 
megbillent egyensúly lehet, ami 
miatt a szakma egy jelentős ré-
sze, talán nem is indokolatlanul a 
multikat és a nagy áruházláncokat 
okolja. Pontosabban azt a kívülál-
lásukat, amellyel nem hajlandók 
tudásul venni a sütőipar más sze-
replőinek érdekeit. Rájuk ugyanis, 
gazdálkodásuk miatt, messze nem 
úgy hatnak a költségváltozások, 
mint a piac kisebb szereplőire, s 
erőfölényükkel visszaélve nyomot-
tan tartják az áraikat. Ez a piaci 
magatartás pedig a tradicionális 
kisebb pékségeket, családi vállal-
kozásokat sodorja a létbizonyta-
lanságba, mert nekik nincs meg a 
lehetőségük arra, hogy a költségnö-
vekedést ne építsék be az áraikba. 
A szövetség sem tudja a multikat 
etikus magatartásra kényszeríteni, 
de megpróbál tárgyalásokkal hatni 
a piaci szereplőkre, hogy az egysé-
ges árképzéssel javítson az ágazat 
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stabilitásán. Septe József ebben, a 
stabilitás, a kiszámíthatóság hiá-
nyában látja az elvándorlás okát 
is. Nem titok, a sütőipari vállalko-
zások komoly munkaerőhiánnyal 
küzdenek, ami elsősorban a mun-
kabérekre vezethetők vissza, a bé-
rek pedig egyértelműen a jövedel-
mezőség, vagyis inkább a jelenlegi 
nem jövedelmezőség függvényei. 
A fentebb már említett minimális 
nyereségrátából nem lehet egy-
szerre normális bért fizetni és tech-
nológiát is fejleszteni – szerencsés 
esetben csak az egyikre nem futja. 
 A magyarországi köz-
vélekedés szerint a kenyér egész 
Európában nálunk a legdrágább 
(akár csak a tőkehús, a benzin, 
vagy a személygépkocsi). Pedig a 
pékárukra vonatkozóan ez nincs 
így, mi több, még a környező or-

szágokhoz képest is nálunk a legol-
csóbb. Különösen annak fényében 
tűnik ez ellentmondásosnak, hogy 
a környező országokban minden 
olyan költség, ami a kenyér előál-
lításában szerepet játszik, olcsóbb, 
mint nálunk: a liszt, a víz, a gáz, 
a szállítás.  Ausztriában van egy 
tényező, ami jóval drágább, mint 
nálunk, az pedig a munkaerő, de 
azt a kétszer-háromszor drágább 
termékekből és az alacsonyabb 
költségekből vígan ki lehet gazdál-
kodni. Az megint más kérdés, hogy 
segítene-e egy komolyabb sütőipa-
ri áremelés a pékeken, a szakmán, 
hiszen a hazai vásárlóerő messze 
elmarad (például) az osztráktól, s 
nagy kérdés, hogy ez a vásárlőerő 
milyen (árú) termékre lenne vevő. 
 A pékek elnöke azonban a 
nehézségek ellenére is bizakodó, 

amire szerinte okot ad az általáno-
san tapasztalható, önmagát is ger-
jesztő bérnövekedési hullám, ami a 
sütőiparra is jótékony hatással van, 
már most is. Ha mással nem, azzal, 
hogy igényt támaszt a tömegter-
melésben is a minőségi, egészséges 
termékek gyártására, vagy éppen 
megteremti a különleges, kézmű-
ves termékek vásárlóközönségét. 
 Nem csak a pékszövetség 
elnökétől elvárható optimizmus 
miatt vallja Septe József, hogy 
nem félti az ágazatot, s biztos ab-
ban, hogy rövidesen ismét a he-
lyére kerül. Arra a helyre, amit 
megérdemel. Mert, ismerve a 
szakmát, ő tudja, hogy a pékek 
felkészültek a jövőre, és meg tud-
nak felelni az újabb és újabb szak-
mai előírások mellett a vásárlói 
igényeknek is.
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Világhírű malmaink

 A nagy mennyiségű minősé-
gi gabona, a sok folyóvíz, a jó földraj-
zi helyzet és a magyar leleményesség 
együttese helyezte a világ élmező-
nyébe a malomiparunkat. 1910-ben 
a Magyar Királyságnak épp akkora 
volt a malomipari kapacitása, mint 
az Amerikai Egyesült Államoknak. 

Odaát Minneapolis, Európában Bu-
dapest volt a malomipar fővárosa. 
De tegyük hozzá: az iparosítás előtt 
csak Vas megyében háromszáz vízi-
malom állt szolgálatban. 
 Azonnal megértjük ezt a 
különleges pozíciót, ha gondolat-
ban végigmegyünk egy-egy mező-

város, nagyobb község főutcáján: 
nem ritka, hogy két-három malom-
épületet is be tudunk azonosítani. Ha-
zánkban, ahol mindig volt mit őrölni, 
Széchenyi István színre lépéséig több 
mint húszezer szél-, vízi- és szárazma-
lom készített lisztet. A mi acélos bú-
zánk keresett termék volt világszerte. 
Ugyanakkor az iparosításig erősen ki 
voltak szolgáltatva az időjárásnak a 
malmok. Széchenyi gróf felismerte, 
hogy a rendszeres és kiszámítható őr-
lést gőzgéppel lehet biztosítani. Olyan 
berendezéssel, amely kő helyett hen-
gerszéken őröl. A folyamszabályo-
zás, a gőzhajózás, a vasútépítés és 
a malomipar fejlesztése egységes 
egészt, összefüggő rendszert alko-
tott. A gépesítésben Magyarorszá-
gon a malomipar volt a húzóerő, 
mivel a nyugatról átvett eljárásokat 
számos fejlesztéssel és önálló talál-
mánnyal vitte tovább, ezzel szolgál-
va a műszaki és gazdasági fejlődést.
 Az első gőzmalmot Szé-
chenyi István védnökségével lé-

Dlusztus Imre



Mindennapi kenyerünkMindennapi kenyerünk  -  Nemzeti Értékek Könyvsorozat 

tesítették Sopronban 1835-ben. 
Az első vízimalmot, ami nyolc 
kőjárattal őrölt, gróf Károlyi La-
jos nagysurányi birtokán helyez-
ték üzembe egy évvel korábban. 
Jellemző a hídverők sorsára, 
hogy a Széchenyi által kezdemé-
nyezett Pesti Hengermalom Tár-
saság mint a korszak első igazi 
tőkés nagyvállalkozása a dunai 
vízimolnárok heves ellenkezé-
sétől övezve hozta létre a konti-
nens legmodernebb malmát. A 
hengermalom az állandó magas 
minőségével messze a határokon 
túlra vitte a hazai malomkultúra 
jó hírét. Erre alapozva 1847-től 
fél évszázadon keresztül folyama-
tosan épültek az új malmok, me-
lyek jótékony hatást gyakoroltak 
az általános gépgyártási techno-
lógiák fejlődésére. A híres Ganz 
és Társa Vasöntöde és Gépgyár is 
a gőzmalmok készítésével kezd-
te pályafutását. Ebben a gyárban 
dolgozta ki Mechwart András hí-
res hengerszékét, ami gyorsan le-
váltotta a malomkőjáratokat.
 A bajor származású Mechwart 
alapszakmáját tekintve lakatos 

volt, Ganz Ábrahám kis öntödéjé-
ben kezdett el dolgozni. Innen ju-
tott el a gyár vezérigazgatói széké-
ig. Gyárában foglalkoztatta többek 
között Déri Miksát, Kandó Kál-
mánt, Bláthy Ottót, Zipernowsky 
Károlyt, Bánki Donátot, Csonka 
Jánost és Nikola Teslát is. Nála 
dolgozott Fischer Béla, a közcé-
lú áramszolgáltatás elterjesztője 
és Neustadt Lipót, aki a nagyne-
vű feltalálók mellett részt vett a 
transzformátor, a generátor és a 
dinamó fejlesztésében. Mechwart 
malomipari találmányai a gépipar, 
a villamosság és az elektrotechni-
ka számára is lendületet biztosí-
tottak. Széles érdeklődési körére 
jellemző, hogy az ő találmánya a 
gőzüzemű és a petróleumüzemű 
szántógép is.
 A századforduló idején az 
ország malomipari őrlési kapaci-
tása évente mintegy 7 millió tonna 
gabona feldolgozását tette lehetővé. 
A termelés ezekben az években 4–5 
millió tonna között változott. 
 A századfordulóra megelé-
gelte a nyugati világ a sikereinket. 
Az osztrák sógor korlátozta az 
őröltetés mennyiségét. Ezt a ne-
hézséget fokozta, hogy a kitűnő 
magyar búza sikereitől nem lát-
tuk az új kor követelményeit: a 
tudományos vizsgálatok és a még 
gyorsabb szállítás szükségességét. 
Ezzel együtt a magyar malomipar 
műszaki és technológiai téren a 
világ előtt járt. Malomiparunk 
megteremtette a liszttípusok osz-
tályozását is, ami a minőség meg-
határozásához járul hozzá.
 De a legnagyobb csapást 
Trianon okozta. Az ország törté-
nelmi területének 28.6 százalékán 
a malomipari kapacitás kereken 60 

százaléka maradt vissza s így a fo-
gyasztópiacait vesztett malomipar 
túlméretezetté vált. Mégis az iparág 
újra erőre kapott a benne lévő hu-
mán kapacitás miatt. Fontosságát 
jelzi, hogy az 1930-as években a 
gyáripari termelésnek a 13–15 szá-
zalékát adta, és a textil-, valamint 
a vas- és fémipar kivételével vala-
mennyi iparág termelésének érté-
két felülmúlta. 
 A második világháború-
ban elpusztult a malomipar nagy 
része. Minden szempontból új 
időszámítás kezdődött, majd a 
rendszerváltáskor elindult egy 
újabb átrendeződés. Folyamato-
san csökken a malmok száma, 
korszerűsödik a technológia. Ma 
már a molnár gépész és logisztikai 
vezető egyszerre.
 De a gabonánk változatla-
nul a világ élvonalába tartozik.
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 „Minden Somogyszilben, a 
„Somogyország” szélén fekvő, me-
zőgazdaságáról, állattenyésztéséről, 
nagyon gondos gazdálkodóiról és a 
két maszek pékről nevezetes falu-
ban kezdődött, ahol a szüleimmel 
és a nagyszüleimmel – akik nagy 
megbecsülésnek örvendtek a tele-
pülésen – laktunk gyerekkorom-
ban. Nagyapám is állatokat tartott, 
a nagymama vezette a háztartást. 
Az ő reszortja volt a kenyér be-
szerzése. Gyakran vitt magával a 
pékségbe, ahol rendszeresen tanúja 
voltam a kenyérsütés munkafolya-
matának, a bevetéstől a kisülésig. 
Nem volt nap, hogy ne kaptam 
volna a péktől egy pompost, amit 
a magamfajta lurkóknak készített a 
maradék kenyértésztából. És hát az 
a csábító illat, ami betöltötte a teret! 
No, azt bizton sohasem feledem, 
egész életemen át elkísér!”
 Septe József mesél, tekin-
tete a távolba réved; látom rajta, 
most éppen nem a nagyatádi ke-

nyérgyár – ahol egyébként be-
szélgetünk – vezetői székében ül. 
Újra gyermek lesz, a somogyszi-
li házuk szérűskertjében jár, alig 
várja, hogy a nagyapja hazaérjen 
a helyi téesz lótenyésztő telepéről, 
s ő felülhessen az öreg „szolgálati 

járművére”, a hátaslovára. Kenyér 
és ló – nyomja meg a szavakat, 
mintegy tudatosítva, hogy a vek-
ni és a paripa azóta is rendkívül 
fontos szerepet tölt be az életében. 
Mert Septe Józsefből állattenyész-
tő mérnök, lovas edző, díjugrató 
és fogathajtó versenyző, valamint 
több kenyérgyár tulajdonosa lett.
 Nézzük hát kronológiai 
sorrendben, hogyan vezetett az 
útja a pompostól a több száz dol-
gozót számláló cégcsoportjáig, az 
Európa Pék Kft-ig, illetve a Magyar 
Pékszövetség elnöki tisztségéig. 
 „Nem volt kérdés, hogy az 
általános iskola után mezőgazda-
sági szakközépiskolában folytas-
sam a tanulmányaimat. Kaposvá-
ron minden adott volt ehhez, az 
agráregyetemet is ott végeztem. 
1985-ben lediplomáztam, a Mer-
nye MTSZ ágazatvezető-helyet-
tese lettem, két év múlva pedig a 
vései Új Élet MTSZ kerületvezető 
agronómusa. Az 1992-es év volt a 

A pompostól a kenyérgyárig

Septe József

Európa Pék, Nagybajom Simon Erzsébet
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vízválasztó: konstatáltam, hogy a 
rendszerváltás után a téeszben ne-
kem nincs sok keresnivalóm, úgy 
döntöttem hát, megpróbálkozom 
mással. Olyasmivel, amivel előbb-
re juthatok, a családomnak jobb 
körülményeket teremthetek. Ek-
kor hallottam az egyik barátom-
tól, hogy kiadó az önkormányzati 
tulajdonban lévő nagybajomi pék-
ség. Nem vacilláltam, kibéreltem! 
A polgármester annyit mondott: 
Holnapra kenyér, kifli, kalács kell 
a falunak! Menni fog? Azonnal 
rávágtam: Természetesen! Egy óra 
múlva felvettem egy péket, mivel 
kellett valaki, aki ért is ehhez a 
szakmához. Aznap éjszaka már ter-
meltünk – ketten – a falazott búbos 
kemencékben, úgy, hogy nekem a 
kenyérszereteten és -tiszteleten kí-
vül nem volt más sütőipari ismeret 
a tarsolyomban. Viszont emlékez-
tem, miként tett-vett Gyula bácsi 
annak idején Somogyszilben. Azt 
is tudtam, hogy amit megsütöttünk 
éjjel, azt ki is kell szállítanom. Ak-
kor még személyautóval. Később 
lett két teherautóm, amit Hubert 
Schamberger úr adott nekem 
’bizalomra’. Azért említem, mert 
hálásan gondolok rá: csak egy esz-
tendő múlva kellett kifizetnem a 
járművek árát. Ezekkel juttattuk 
ki a kész pékárut, kenyeret, kiflit, 
zsemlét, kalácsot, és persze a napi 
liszt beszerzését is a két piros Du-
catóval oldottuk meg. Akkor már 
3-4 ember dolgozott velem.”
 Nem sokkal később az ön-
kormányzat eladta Septe Józsefnek 
a pékséget, így bővíthette, fejleszt-
hette. Nyolcvan négyzetméteres lett 
az üzem, négy búbos kemencével, 
ezeket olajjal fűtötték, és minden 
hétvégén fával kiégették. A gyarapo-

dás nem állt meg: növelték a terme-
lést, újabb szakemberek csatlakoztak 
hozzájuk. „A létszám folyamatosan 
bővült, hétvégeken bontottunk, be-
tonoztunk, falaztunk, egyre moder-
nebb gépeket építettünk be, a piacon 
folyamatosan terjeszkedtünk. Ek-
kortájt került a pékségbe Boldizsár 
Béla kollégám, aki a mai napig velem 
dolgozik a mára 1200 négyzetméte-
resre nőtt nagybajomi pékségben. ”
 Nem telt el egy évtized a 
kezdetektől, amikor a SÜTÉV mar-
cali kenyérgyárát is sikerült meg-
vásárolnia Septe Józsefnek. Ez a 
terület azért volt fontos számára, 
mert innen lehetőség nyílt a Bala-
ton-part ellátására. Néhány év alatt 
minőségi cserét hajtottak végre a 
berendezések és a szállítójárművek 
területén. A portfolió 2003-ban 
tovább bővült a nagyatádi kenyér-
gyárral és cukrászüzemmel, 2007-
ben pedig a komlói kenyérgyárral. 
Mindenütt végrehajtották a re-
konstrukciót, nemcsak az üzemi 
épületek, hanem a berendezések, 

gépek is megújulhattak. Jelenleg a 
négy kenyérgyárat magába foglaló 
cégcsoport mintegy 250 embernek, 
illetve csaknem száz tanulónak ad 
munkát. Félszáz teherautót állítot-
tak szolgálatba, hozzávetőleg 800 
boltba szállítanak; szociális intéz-
mények, kórházak, egyetemek, 
multinacionális láncok, áfészek és 
coopok is az Európa Pék Kft. meg-
rendelői között vannak.
 „Meglehetősen színes a 
termékpalettánk: hagyományos 
kovászos kenyerek, fehér, félbar-
na, burgonyás, rozsos, kukoricás, 
teljes kiőrlésű és diabetikus ke-
nyerek, ötven féle péksütemény, 
ugyanennyi cukrászsütemény, va-
lamint fagyasztott termékek közül 
is válogathatnak a vevőink” – so-
rolja Septe József. Aki amellett, 
hogy a cégcsoportját irányítja, 
s arra törekszik, hogy folytonos 
fejlesztéssel és modernizálással 
hosszútávon is működőképes le-
gyen a vállalkozása, a hazai sü-
tőipar gondjaival is törődik. Évek 
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A magyar pékválogatott, középen Septe József

óta a Magyar Pékszövetség elnöke, 
pontosan tudja, hogy az ágazat 
komoly bajokkal küzd. „Nem ti-
tok, hogy a sütőiparban jelentős 
a szakemberhiány; nemcsak az el-
vándorlással, a képzéssel is nehéz-
ségek adódnak. Pedig igen fontos 
lenne, hogy a jó szakmunkásokat 
itthon tartsuk, és gondoskodjunk 
az utánpótlásról, a jövő szakem-
bereiről. Gond az is, hogy az ala-
csony jövedelmezőség mellett meg 
kell küzdeniük a vállalkozásoknak 
a kézi munkaerő hiányával, ráadá-
sul a külföldi pékségek térnyerése 
is aggodalomra ad okot, továbbá a 
multinacionális kereskedelmi lán-
coknál kialakított sütödék is, úgy 
vélem, veszélyeztetik a csaknem 
ezer magyar pékség jövőjét. Azt 
gondolom, változtatni kell: fontos 
az innováció, a termékfejlesztés, 
modern üzemek létesítése modern 
berendezésekkel, s nem utolsósor-
ban persze meg kell felelni a ve-
vők igényeinek. Ezért dolgozunk a 
Magyar Pékszövetségben.”

 Saját „birodalma” jövőjével 
kapcsolatban azt mondja: „Két gye-
rekem van, de egyiket sem kény-
szerítem arra, hogy vigye tovább 
a céget. A lányom a férjével a ven-
déglátást választotta, a fiam végzős 
hallgató a Pécsi Tudományegyetem 
gazdálkodás és menedzsment sza-
kán. Reményeim szerint ő lesz az, 
aki a nyomdokaimba lép. Jó lenne, 
ha a külföldi gyakorlathoz hason-
lóan többgenerációs családi cégek 

alakulnának ki az iparágban. Tu-
lajdonképpen apám alapvető szak-
mája a pék volt, dolgozott is pár 
évet a somogyszili pékségben, de 
aztán elment autóbuszvezetőnek. 
Viszont a nyugdíjazását követően 
nagy segítségemre volt gépkocsive-
zetőként a nagybajomi pékségben. 
Csak halkan jegyzem meg: ta-
lán számíthatok a fiamra, hiszen 
a szakmai gyakorlatát a családi 
cégnél töltötte…”
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 Régi fotók őrzik az ötvenes 
évek elejéről a régi gyermelyi gaz-
dákat, akik saját érdekükből tették 
össze csekélyke vagyonkájukat, 
földjüket, szerszámaikat, állataikat, 
hogy szövetkezetben, közös erő-
vel boldoguljanak. Akkor 1953-at 
írtak: január 21-én tizenkét gyer-
melyi parasztember, nem bírva to-

vább az egyéni gazdálkodást sújtó, 
mindinkább ellehetetlenítő terhe-
ket – no meg a politikai nyomás-
nak is engedve – megalakította a 
Petőfi Szövetkezetet. Ám alig telt 
el néhány év, amikor a forradalom 
és szabadságharc szele szétfújta a 
kezdeményezést. A laza szövetke-
zés felbomlott, ám az erőteljesebb 

nyomásra 1959-ben, az erőszakos 
tagosításnak engedve, immár 120 
taggal újraalakult a szövetkezet, 
amely 1500 katasztrális holdon és 
két volt uradalmi majorban kezdte 
el a közös gazdálkodást. Az 1960-as 
években azonban fordulat követke-
zett be a gyermelyi határban: dön-
teni kellett, melyik irányban fej-
lesszék a szövetkezetet. Felmerült a 
szarvasmarha-tenyésztés gondola-
ta, ám ehhez sok feltétel hiányzott: 
gazdaságossági megfontolásokból 
végül ezekben az években vetették 
meg a tojástermelés alapjait.
 A földterületek táblásításá-
nak, a gépesítésnek, a műtrágya és 
növényvédő szer használat beve-
zetésének köszönhetően növeked-
tek a gabonafélék termésátlagai. 
A gazdák a takarmányegyensúly 
megtartása érdekében intenzív ál-
lattenyésztésbe fogtak, árutojást ter-
meltek.  De felmerült az a kérdés is, 
hogy miként hasznosítsák a tojást. 
A tojó csirkéket Bábolnáról szerez-

Gyermelyi Tészta – a régióban a legnagyobb

Gyermelyi Tészta, Gyermely Veizer Tamás
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ték be, jérce korukig itt nevelték a 
baromfikat, a tojókat pedig a közeli 
pusztákon, farmokon nevelték. A jó 
minőségű tojásból végül a tésztafé-
lék gyártása látszott a leggazdaságo-
sabb és exportképes megoldásnak. 
Meg is kezdték 1970-ben a tészta-
gyár építését, mivel ugyanekkor a 
kormány tésztagyár építését hatá-
rozta el, amelyhez helyszínt keres-
tek. Gyermely jó hírű szövetkezete 
vállalkozott a feladatra és megkapta 
a lehetőséget. 
 Közös vállalati formában, 
1971-ben elindul a tésztagyártás két 
kereskedő cég és egy szakmai befek-
tető társulásával. A hetvenes évek 
végén szépen jöttek az eredmények, 
két évtizedes átgondolt tőkefelhal-
mozás és takarékos gazdálkodás 
után a cég már megengedhette ma-
gának, hogy szociális kiadásokat is 
vállaljon. Támogatta munkavállaló-
inak családi ház építését, Gyermely 
és a környező falvak fejlesztését.
 A nyolcvanas években bő-
vítették az ipari hátteret, malmot 
építettek, az évtized közepén már 
négy község határában gazdálko-
dott a szövetkezet. Malmot építet-
tek, így biztosítva az egyenletesebb 
alapanyagellátást a tésztagyárnak. 
1989-ben már napi 120 tonna gabo-
nát őröltek.
 A rendszerváltozáskor a kö-
zös tárgyi és szellemi értékek együtt 
tartásánál semmi nem lehetett fon-
tosabb. A szövetkezetet ekkor rész-
vénytársasággá alakították, elérték, 
hogy a szövetkezeti tagok a tulaj-
donrészeikért kapott a kárpótlási 
jegyeiket ne adják el, hanem adják 
be a formálódó vállalkozásba – rész-
vényekért cserébe. Így valameny-
nyien tulajdonosok is lettek a tész-
tagyárban. Két év múlva indult be 
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a takarmánykeverő megépítésével a 
takarmánygyártás. Az új üzem a ba-
romfi-tenyésztés szolgálatába állt: az 
ezredfordulóra a különböző akvizíci-
ók révén már 9500 hektáron gazdál-
kodott a vállalatcsoport.
 A 2001-ben átépített, 
Bühler technológiával felszerelt 
malom kapacitása napi 300 ton-

nára növekedett, a tésztagyár 
tésztaipari lisztigényét így már 
teljes mértékben képes volt el-
látni, emellett jelentősen nőtt a 
malom piaci részesedése is. A 
kapacitás növekedésének köszön-
hetően 2005-től automata zsáko-
lóval, valamint kis egység csoma-
golóval is rendelkezett az ágazat, 
a Gyermelyi liszt megjelent fo-
gyasztói kiszerelésben is.
 A korábbi fejlesztések 
hozták magukkal az újabbakat. 
A vetőmagüzem az újabb lép-
csőfok: 2003-ban felépült a búza 
vetőmagot előállító üzem, és a 
búzatermesztő partnerek már 
csak Gyermelyi vetőmagot hasz-
náltak. Hamarosan új alapokon 
kezdett működni a tésztagyár. 
Három év alatt felépült a 21. 
századi igényeknek megfelelő, 
a legmodernebb gyártósorokat 
és csomagolástechnikát magá-
ba foglaló, csúcstechnológiával 
működő tésztagyári komple-
xum, amelyhez egy ideális alap- w
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anyagellátást biztonságossá tevő 
lisztkeverő és egy automata ma-
gasraktár is kapcsolódik. 
 Megkezdődött a növény-
termesztés gépparkjának cseréje, 
egységesítése is, amely lehetővé 
tette a precíziós növénytermesztés 
meghonosítását a vállalatcsoport 
által művelt területeken. Új raktá-
rak épültek: a már meglévő auto-
matizált raktár mellé újabb, azonos 
technológiával működő egység 
épült. A két tároló kötött pályás 
összeköttetésben van a liszt és a 
tésztagyári csomagolóüzemmel, 
így a késztermékek betárolása teljes 
mértékben automatizáltan törté-
nik. A két raktár tízezer raklaphely 
kapacitással rendelkezik.
 Az Európai Unió szigorú 
állatjóléti előírásai szerint meg-
újították és bővítették a a tojáster-
melési ágazat teljes technológiáját. 
A három tojófarmon a legkorsze-
rűbb, higiénikus termelési rend-
szerben, automatizált behordással, 
minden állatjóléti előírásnak meg-
felelően folyik a termelés.

 Magyarország legnagyobb 
tojástermelőjeként a Gyermelyi 
vállaltcsoport tovább erősíti piaci 
pozícióját: évente csaknem 140 mil-
lió friss tojás kerül ki a telepekről a 
gyárba és a héjastojás-piacra. 
 Négy éve megépült az új 
malom: immár két malomban 
őröltek Gyermelyen. A 2013-ban 
átadott új malom a lágybúza mel-
lett durumbúza őrlésére is alkal-
mas, ezzel az utolsó fontos tészta-
gyári alapanyag előállítása is cégen 
belülre került. A növénytermesztési 
vertikum a durumvetőmaggal szé-
lesedett. Az őrlési kapacitás növe-
kedéséhez igazodva bővült az alap-
anyag tárolási lehetőség is, százezer 
tonna búza tisztítására, tárolására 
alkalmas modern tárolókapacitás 
épült ki a központi telephelyen. A 
piaci igényekhez igazodva a liszt-
csomagolóban egy újabb csomago-
lógép állt üzembe, melynek köszön-
hetően gyorsan kielégíthetők az 
egyre növekvő vevői rendelések.
 A technológiai fejlődés mel-
lett fontos volt a termékek, márkaje-

lek fejlesztése is. A Gyermelyi tojás, 
liszt és tészta termékek egy egysé-
gesített, jól beazonosítható márka-
jel alatt, új csomagolásban kerültek 
forgalomba 2014 után, ezzel erősítve 
a márka piaci megjelenését. Ezzel 
egyidejűleg megújult a teljes válla-
lati arculat is. Új növénytermesztési 
központ épült ki Somodorpusztán, 
Gyermely közelében. A növényter-
mesztés az új eszközök beszerzése 
mellett modern, az ágazat hosszú 
távú igényeit lefedő mezőgazda-
sági központtal bővült. A művelt 
területek középpontjában lévő 7,2 
hektáros somodorpusztai telephely 
lehetővé tette a precíziós gazdál-
kodásra alkalmas gépek megfelelő 
karbantartását, szakszerű tárolását. 
Egy telephelyre kerültek az ágazat-
ban dolgozó kollégák; a központo-
sítás munkaszervezésbeli előnyöket 
és hatékonyságjavulást is jelentett. 
A beruházás része egy nagyteljesít-
ményű szárító, komoly gabonatáro-
ló kapacitással kiegészítve.
 Az elmúlt 10 évben a vál-
laltcsoport több mint 20 milliárd 
forintot fordított beruházásokra. 
2017 mérföldkő volt, mert a beru-
házások összértéke meghaladta a 
10 milliárd forintot. Az év közepé-
re elkészült egy nagyteljesítményű, 
modern takarmánygyár a ba-
romfitartás későbbi fejlesztésének 
alapjaként. Elkészül a harmadik 
magasraktár további tízezer rakat-
férőhellyel, ahová a be- és kitárolást 
már önjáró, automata rakodóesz-
közök végzik. Új tésztagyár is 
épült, amelynek eredményeként a 
rendelkezésre álló kapacitás duplá-
zódik, évi 70 000 tonnára nő. Ezzel 
a beruházással az egész régió egyik 
meghatározó üzemévé vált a Gyer-
melyi Tésztagyár.
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 Az 1839-es alapítására 
büszke Első Pesti Malom mai ve-
zetői igyekeznek megőrizni a tisz-
tes múlt tanulságos örökségét és 
alkalmazkodni a 21. századi kihí-
vásokhoz. Ez a komoly vállalkozás 
hatalmas ívet rajzol az egykori ga-
bonaszállítók és molnárok, vala-
mint a modern sütőiparnak magas 
minőségű lisztet gyártók között.  
A gabona a búzatermő vidékeken 

a gazdaság alapja, akár városképző 
tényező lehetett: ha például Baja, 
Győr, Komárom, Pest városfejlő-
dését nézzük, meghatározó szerepe 
volt a gabonaszállításnak – elsősor-
ban vízi úton. Ebben a piaci szeg-
mensben a szekeres gazdák mellett 
a molnárok emelkedtek a tisztes 
vállalkozók rangjára: Győrben 
például még a Pest-Pozsony vasút 
megépítése sem torpantotta meg 

a gabonaszállítás korábbi rendjét, 
tradícióit. Az első malmok megépí-
tése itt és Pesten újabbak építésére 
ösztönözte a helyi polgárokat. 
 Ezt a folyamatot jól érzé-
kelteti a maga történetiségében 
Csonka Endre, az Első Pesti Ma-
lom- és Sütőipari Zrt. vezérigazga-
tója, akinek irodáját nem csak az 
ország első gőzmalma, a Ferenc-
városi Hengermalom rajza díszíti, 
hanem a gróf Széchenyi Istvántól 
vett idézet is. „Nemes Pest megyé-
nek határában, alkalmasint Pesten 
vagy Budán, részvényes társasággal 
gőzmalmot szándékozom állítani 
s pedig nem azért, hogy egy gőz-
malmunk legyen, hanem, hogy ez 
mintául szolgálván – lassankint 
mindenütt állítassanak fel gőz-
malmok s Hazánk gabona helyett 
végképp liszttel űzze kereskedését, 
miáltal nemcsak mezei gazdáink 
nyernének tetemesen, de a gyen-
gébb sorsának is új keresetkör nyit-
tassék”. Széchenyi álma e területen 

A jelenbe olvadó ipartörténet

Első Pesti Malom, Dunaharaszti Veizer Tamás
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is meghatározó gazdaság átalakító 
tényezővé vált.
 „Széchenyi sokat látott a 
világban, és arra jött rá, hogy nem 
a gabonát, hanem a lisztet kell el-
adni, hiszen nem a mezőgazdasági 
termény eladásából származik az 
érdemi gazdasági előny, hanem a 
feldolgozott termék értékesítéséből. 
Önkritikusan kell hozzátennem, 
hogy sajnos a mai napig sok terü-
leten ezzel a kihívással küzd a hazai 
agrárgazdaság” – köti össze a múltat 
a jelennel Csonka Endre, aki ezt az 
állítását az ÉFOSZ (Élelmiszer Fel-
dolgozók Országos Szövetségének) 
alelnökeként is hitelesíti.
 A nagy változások, átalaku-
lások és a privatizáció után 1993-
ban alakult az Első Pesti Henger-
malom Rt. a jogelőd Budapesti és 
Pest-megyei Gabonaforgalmi és 
Malomipari Vállalatból. A részvé-
nyek a korábbi, ma már nyugdíjas 
és jelenlegi dolgozók, valamint me-
zőgazdasági vállalkozások – régi 
partnerek és beszállítók – tulajdo-
nában vannak. 
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 Csonka Endre 12 éve került 
a részvénytársaság élére. Mezőgé-
pész-logisztikusként szerzett isme-
reteit és több nemzetközi cég irá-
nyítása során gyűjtött tapasztalatait 
hasznosítja a cég vezetőjeként. A 
közelebbi múlt történetének fontos 
eleme, hogy most is abban a bőrfo-
telben ül, amelyből több mint egy 
évtizeden át édesapja, dr. Cson-
ka Tibor irányította a vállalatot és 
annak 1993-as privatizációját. Sok w
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hasonló élelmiszeripari vállalat ke-
rült magántulajdonba akkoriban a 
Munkavállalói Részvényprogram 
keretei között. 
 A főváros vonzáskörzeté-
nek egyik meghatározó gabonaipari 
szereplője az Első Pesti Malom- és 
Sütőipari Zrt., amely a jelenlegi for-
májában 2000-ben jött létre. Négy 
malmot üzemeltet, ezek mellett ér-
dekeltsége van egy takarmánykeres-
kedő és agripelletet termelő vállal-



kozásban is. Ez a négy egység – az 
aszódi, kunszentmiklósi és ócsai 
búzamalom, valamint a székesfe-
hérvári kukoricamalom – látja el 
a nagykereskedőket, pékségeket, 
boltokat a különböző lisztekkel, 
gabonaipari termékekkel. A fő-
város közelsége ebben az esetben 
előny, a gabona beszerzésekor 
azonban hátrány is, hiszen az Al-
földről, a Nyírségből kerül ide a 
jó minőségű alapanyag részben 
állandó partnerektől, részben al-
kalmi vásárlások révén. „Ezek az 
előnyök-hátrányok számszerűsít-
hetőek, épp ezért nagyon fontos, 
hogy kiegyensúlyozott gazdálko-
dással versenyképesek maradjunk, 
és erősítsük piaci pozícióinkat” – 
mondja a vezérigazgató.
 Magyarországon az éven-
te átlagosan megtermelt ötmillió 
tonna búzának még ma is csak 
mintegy 20 százaléka kerül hazai 
malmokba, így az évi több mint 
ötvenezer tonna őrlőkapacitással 

bíró Első Pesti Malom- és Sütőipa-
ri Zrt. hazánk legnagyobb malo-
mipari vállalatainak egyike. 
 Az 1,4 milliárd forintos jegy-
zett tőkével működő cég éves árbevé-

tele négymilliárd forint körül mozog: 
ezt jelenleg száz dolgozóval teremtik 
elő. Itt is érvényes a „sűrű fillér” fi-
lozófiája: sok árut kell megmozgat-
ni és feldolgozni, értékesíteni ezért 
a bevételért. Az ömlesztett szállítás 
a nagyobb cégeknél jó megoldás, a 
kisebb pékségekbe pedig huszonöt, 
negyven és ötvenkilós zsákokban jut 
el a fontos alapanyag, míg a fogyasz-
tókhoz egy (esetleg kettő vagy öt) ki-
logrammos kiszerelésben.
 Az Első Pesti Malom- és 
Sütőipari Zrt. régebben komoly sü-
tőipari tevékenységgel is büszkél-
kedhetett, ám ezt a „lábat” csaknem 
teljesen fel kellett számolniuk ép-
pen a versenyképesség megőrzése 
érdekében. Megmaradt egy kisebb 
pékségük Kunszentmiklóson, amely 
elsősorban kísérleti és marketing cé-
lokat szolgál. Új stratégiájuk szerint 
a speciális termékek piacát célozták 
meg. A piaci fogadtatás alapján már 
látszik, hogy ez jó döntés volt. „A 
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különböző gabonaőrlemények, teljes 
kiőrlésű lisztek, a tönköly, az alakor-
búza, a rozs, a zab, a gluténmentes 
alapanyagból készült termékek, a 
bio készítmények, az ezekből készült 
péksütemények igen hamar keresett 
áruk lettek. Ugyancsak népszerűek 
a székesfehérvári kukoricamalom-
ból kikerülő őrlemények” – sorolja 
Csonka Endre. Az értékesítés és ezen 
keresztül a piaci részesedés növelése 
mellett az exportlehetőségek bővíté-
se szerepel terveik között, amellyel 
elsősorban a szomszédos országok 
piacait célozzák meg, de az elmúlt 
évben sikerült Távol-Keletig is eljut-
tatni érdemi mennyiségben az Első 
Pesti lisztjét. 
 S hogy a nevében is pesti 
malom központja miként került 
Dunaharasztiba? Csonka Endre 
itt is komoly gazdaságtörténeti 
áttekintéssel világítja meg a múlt-
béli változásokat. Az első hen-
germalom Ferencvárosban épült 
a Duna-parton, átellenben a mai 
Nemzeti Színházzal. Itt a vasúti sí-
nek, a szállítószalagok nem tették 
vonzóvá a látványt és a megköze-
lítés is egyre komolyabb gondokat 
okozott a súlykorlátozások miatt. 
Nem véletlen, hogy kiszorultak 
onnan az ipari üzemek. A régi pa-
tinás malom – akárcsak sok-sok 
pesti társa – mára irodaházként, 

igényes lakóházként született újjá. 
Így a társaság központja egy üzle-
ti tranzakció részeként 2010-ben 
került az egykori dunaharaszti sü-
tőipari cég helyére. Csendes, nyu-
godt hely, és Csonka Endre a lé-
nyegre is rámutat: „nem vagyunk 
messze a fővárostól, hiszen a Bu-
dapest tábla látszik innét is.” 
 A közelmúltban kis hely-
történeti kötet jelent meg a IX. ke-
rületről: ebben az ott fellehető ipari 
műemlékek sorában kapott helyett 
a „Fradimalom” is olyan nagy cégek 
társaságában, mint a Zwack Unicum 
vagy a Dreher. 

 A külföldi üzleti lehetőségek 
taglalásától könnyedén eljutunk az 
utazásig. Csonka Endre szereti ösz-
szekötni a kellemest a hasznossal. Ha 
már Dunaharaszti, amint az időjárás 
engedi, hódol egyik kedvenc szenve-
délyének és motorra pattan, ha nem 
esik, azzal jár dolgozni. Nyáron a 
balatoni vitorlázás a könnyű katama-
ránnal sport is, szórakozás is. Télen 
pedig a diákkori szerelem, a síelés 
kap szerepet.  Ebben a műfajban a 
család mind az öt tagja rendszeres 
résztvevője az idén már 18. alka-
lommal Ausztriában megrendezett 
Renault kupának. A teljes élethez 
hozzátartozik, hogy a vezérigazgató 
visszajár az egykori alma materbe, 
a gödöllői egyetemre, ahol címzetes 
docensként tanítva igyekszik gya-
korlati kérdésekkel megismertetni a 
leendő kollégáit. 
 Hogy a történet kerek le-
gyen, az iroda előterében megállunk 
egy szép ipari műemlék mellett. A 
Ganz Gépgyár által 1910-ben gyár-
tott, eredeti állapotában felújított 
hengerszéket csodáljuk meg, ami va-
laha a malom lelke volt – és az azo-
nos elven működő modern testvérei 
a mai napig is azok. A transzmissziós 
tengely, a szíjhajtás, az őrlőhenger, 
a daragép épp úgy az ipartörténet 
fontos fejezetéhez tartozik, mint ez a 
korszerű vállalkozás.
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 Pécsváradon a szép nevű 
Zengővárkonyi-patak közelében ta-
lálható a 240 embert foglalkoztató 
Aranycipó Pékség, ami tipikus pél-
dája a családi vállalkozásból induló, 
a modern középvállalatok működé-
si elveit valló, de családias hangulatú 

vállalkozásoknak. Amiből, valljuk 
be, még nincs elég Magyarországon.
 Az alapító, Büki László épí-
tész végzettségű, a felmenői is az 
építőiparban dolgoztak. Nagyapja 
híres sváb építőmester volt, akit 
többször hívtak Baranyából a fővá-

rosba igényes munkákra. Édesapja 
a szocialista állami építőiparban 
dolgozott építészmérnökként, ő 
maga szintén ezen a pályán kez-
dett. Vállalkozó vénájára jellemző, 
hogy amint lehetett, gmk-t alapí-
tott, majd az első kisvállalkozók 
között találjuk. „Építettem min-
dent, amire megbízást kaptam. Az-
tán a nyolcvanas évek végén már 
csak templomtornyok felújítása 
jutott, mert annyira besűrűsödött a 
piac, toronyba meg csak én mász-
tam” – emlékszik az alapító az első 
útelágazásra. El kellett döntenie, 
hogy küzd a hagyományos, de egy-
re nehezebb piacon vagy új irányt 
vesz. Kapóra jött, hogy az egyik 
ismerőse felajánlott neki egy 200 
négyzetméteres garázst, ahol ko-
rábban teherautók álltak. 
 „Azt mondtam magamban, 
habár nem értek a kenyérsütéshez, 
azt meg tudom mondani, hogy mi-
lyen a jó pékáru. Belevágok, mert 
kenyeret mindig esznek az embe-

Arany kezek, Aranycipó

Aranycipó, Pécsvárad Dlusztus Imre
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rek.” Így indult el a vállalkozás 1991-
ben. A hagyományos pékáruk gyár-
tását kézi formázással, egy házi 
kenyérrel és három fajta péksüte-
ménnyel kezdték. Nagyon hamar 
kinőtték a garázst, 1992-ben már 
a saját kis üzemükben termeltek. 
A gyors növekedés titka a kemény 
munka és a piac ismerete volt. Szá-
mos helyre eljuttatták az áruikat, 
ahonnan újabb üzletek felé léptek, 
így folyamatosan növekedtek. A 
cég üzletpolitikájában ma is na-
gyon jól tetten érhető a kezdetek-
kor kialakult gyakorlat: minél több 
helyre szállítani, hogy minél többet 
kelljen gyártani. Mindezt persze az 
ésszerűség és a költséghatékonyság 
korlátai között.
 A megnövekedett kereslet 
kiszolgálására Bükiék megvásá-
rolták a Baranyasüt Rt. pécsváradi 
sütőüzemét, ahol a termelés a mai 
napig zajlik. Az üzem látogatóját 
két alapélmény hatja át: az egyik, 
hogy jókedvű és serény munka 
zajlik itt, a másik meg, hogy sok 
jó ember kis helyen is elfér. „Rövi-

Mindennapi kenyerünk  -  Nemzeti Értékek Könyvsorozat 

desen, valószínűleg még ebben az 
évben Pécsre költözünk egy jóval 
nagyobb üzembe” – kommentálja 
a helyzetet ifjú Büki László keres-
kedelmi- és marketingvezető, az 
elsőszülött fiú. Tőle tudom meg, 
hogy pályázati pénzből 430 milli-
ós beruházással készül az új üzem. 
Mivel a család Pécsről jár ki Vá-
radra, és nem mellesleg a felvevő-
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piac nagyobb része a baranyai me-
gyeszékhelyhez köthető, minden 
szempontból indokolt a döntés.
 És a munkaerő? – vetjük 
közbe. „A dolgozóink nagy ré-
sze busszal jár ide, főleg Komló és 
Pécs térségéből. Hét településről két 
Mercedes busszal hozzuk és visz-
szük a munkatársainkat, így nekik 
is kényelmesebb, időt kímélőbb lesz 
a pécsi munka” – mondja Büki Ta-
más, a kisebbik fiú, aki a termelési-
rányításért, így logisztikai felada-
tokért is felel. Megtudom, hogy a 
legfontosabb döntéseket az alapító, 
a felesége és két fia, tehát a család 
hozza meg, de a vezetői üléseken 
ott van az ügyvezető és az érintett 
terület irányítója is.
 De térjünk vissza a törté-
nethez! 2004-ben új fejezet kez-
dődött a vállalkozás életében. A 
pécsi Árkád bevásárlóközpontban 
megnyitott első kiskereskedel-
mi egységükkel elindultak a saját 
bolthálózat építésének útján. Ma 
is fontos területe ez az értékesítés-
nek, mivel a jelentősen kibővült 



termékkör mintegy harmadát a sa-
ját üzletekben értékesítik. További 
egyharmad megy a multikhoz és a 
harmadik harmad a franchise üzle-
tekbe, valamint az egyéb viszontel-
adókhoz. Ez a három láb elegendő 
stabilitást nyújt az Aranycipónak.
 2006-tól frissített arculattal 
és további saját üzletek nyitásával 
elérték a 240 fős létszámot. A mai 
gépesítettséghez lépésről lépésre, pá-
lyázatról pályázatra jutottak el. Csak 
a három legértékesebb berendezés 
(egy zsemlekészítő és két különbö-
ző tésztagyártó) összértéke 370 mil-
lió forint. 2009-ben a finom pékáru 
gyártósort üzemelték be, a következő 
évben bevezették a vállalatirányítási 
rendszert és nyitottak tíz saját üzletet 
Dél-Baranyában. 2011-ben modern 
sütőkemencéket állítottak be a gyár-
tásba, a következő évben a zsemle és 
a kifli készítését automatizálták és to-
vábbi négy saját üzletet nyitottak. Ezt 
követte a fagyasztásos technika be-
vezetése, majd 2014-ben a rusztikus 
termékek fejlesztése, valamint két to-
vábbi saját üzlet nyitása. Így immár 
17 saját boltba és több mintaboltba a 
Dunántúlon szállítanak pékárut.

 „Az üzemben: emberi be-
avatkozást nem igénylő automati-
zált lisztsilóval, kíméletes sokkoló 
fagyasztási berendezéssel, minden 
tekintetben szabályozható kelesztő 
kamrákkal, számítógéppel vezérelt 
és energiatakarékos kemencékkel, 
valamint víztakarékos mosóbe-
rendezéssel dolgozunk” – sorolja a 
főbb paramétereket Büki Tamás.
 Ma 280-féle péksüteményt 
készítenek. A kenyerek, bagettek, 
kiflik és zsemlék mellett van egész-
ségtudatos; csökkentett szénhidrát 
tartalmú; élesztő nélküli; glutén-
mentes termékcsalád; cukrászsü-
temény és tortaszelet; édes és sós 
péksütemény; teljes kiőrlésű; vajjal 
készített pékáru; valamint ínyenc 
fedőnév alatt több finomság, mint 
a bajor vagy az eperrel töltött crois-
sant, illetve a pékség csúcsterméke 
a König Ludwig cipó. 
 Erre a különlegességre ér-
demes áldozni egy bekezdést. Ez 
egy rozsos, tönkölyös, malátás ke-
nyér, ami annak ellenére eltartható 
egy hétig, hogy semmilyen tartó-
sítószert nem tartalmaz. Magyar-
országon a licensz megszerzésével 

csak az Aranycipó állíthatja elő ezt 
az eredeti bajor, szaftos, rusztikus, 
kicsit savanykás pékárut (a cipót és 
a zsemlét), ami magas rosttartal-
mával a legegészségesebb alap élel-
miszerek közé tartozik, ráadásul a 
fogyókúrázók is ehetik. Összetétele: 
rozsliszt, tönkölybúza liszt, rozsko-
vász, tönkölybúza-malátaliszt, teljes 
kiőrlésű tönköly-töret és liszt, búza 
fehérje, só, rozsmaláta liszt, tejsavó-
por, guarliszt, cukor, malátakivonat, 
búzakorpa, víz, élesztő. Nem jár 
messze a valóságtól az, aki sörkultú-
rát sejt e kenyérféleség mögött, mi-
vel a König Ludwig márkanév alatt 
800 éve készülnek kitűnő sörök a 
Münchenhez közeli Neuschwans-
tein kastélyból származó receptek 
alapján. Az Aranycipó kenyér kü-
lönlegességéhez is Bajorországból 
érkezik az alapanyagok egy része.
 Az üzemben járva rövid idő 
alatt három munkatárs is megkö-
szön valamit Büki Lászlónak, akit 
szólítanak itt Lacinak, Laci bácsinak 
és Főnöknek. Kérdem, miért is van 
a köszönet. Az egyik gyorskölcsönt 
kapott, mert építkezik, a másik 
megszorult, ezért fizetési előleget 
vett fel, a harmadiknak teherautót 
adott a cég költözködéshez. „Nem 
minden a pénz” – foglalja össze a fi-
lozófiát az alapító. És ez összecseng 
azzal, amit még a tárgyalóban be-
széltünk át ifjabb Lászlóval. Mond-
tam, hogy egy ekkora kisvárosban 
mindenkinek ez a négy és félmilli-
árdos cég jut az eszébe, ha sporthoz, 
kultúrához, egészségmegőrzéshez, 
bármilyen helyi programhoz keres 
támogatót. „Mi az embereinket tá-
mogatjuk” – így ifjabb László. De 
azért megtudjuk, hogy elesett, haj-
léktalan embereknek minden nap 
juttatnak pékárut. 
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 Hagyomány, szenvedély és 
szakértelem a receptjük. Tisztelik a 
tradíciókat, ragaszkodnak a minő-
séghez és már csak a méretek miatt 
is ötvözik a hagyományos pékmes-
teri odafigyelést a modern gyár-
tástechnológiával. Az odafigye-
lésről annyit, hogy minden egyes 
pékáruhoz tartozik egy terméklap, 
amin, főleg a QR-kód segítségével 
nyomon lehet követni a gyártás fo-
lyamatát onnan, hogy a számítógé-
pes vezérlő kiadja a termék kódjá-
hoz való alapanyagok mennyiségét, 
majd egy műanyag kádba magát a 
dozírozott alapanyagot, a munkát 
végző személyeken és a felhasz-
nált időn, valamint a csomagolá-
son és kiszállításon át az esetleges 
fogyasztói reklamációig. Az egyik 
helyiségben ott sorakoznak a kis 
műanyag teknők a kimért liszttel 
és számos egyéb alapanyag-variá-
cióval, hogy jöjjön értük a pék, aki 
számítógép vezérelte csapról méri 
ki a vizet, hogy elinduljon az ösz-
szedolgozás, a nyújtás, a kelesztés, 
mikor mire van szükség.
 Nézzük a fonott kalácso-
kat. „Ez itt már túl barna. Valaki 
így szereti, de én azt kérem, fiúk, 
vegyük vissza a kemencét” – emeli 
meg hangját Büki László. Végigme-
gyünk a zegzugos helyiségeken, a 
tulajdonos majdnem mindenkivel 
vált néhány szót, pedig, mint Ta-
mástól megtudom, épp 68 ember 
van a fedélzeten. A munkavállalók 
létszámából könnyű kikövetkez-
tetni, hogy három műszakban dol-
goznak, azt meg érdeklődésünkre 
elárulják, hogy szombat délutánon-
ként van csak leállás. 
 Az üzem mellett tisztes 
méretű géppark látható. Az ala-
pító testvére szállítási vállalkozó, 

az ő kamionjain juttatják el az 
árut Budapestre a multik elosz-
tóiba és saját logisztikai flottával 
szerte a Dunántúlon. 
 „Azt szoktuk mondani, 
hogy a filozófiánk a lélek, a gyár-
tósorunk a test” – mondja házi-
gazdánk az út végén. Meggyőző 
bemutatóban volt részünk: átgon-
doltság, igényesség, rend, fegye-
lem uralkodik az üzemben, de 

feltűnő az is, hogy kedvesek, udva-
riasak, mosolygósak az emberek. 
Mondom is a gazdának, hogy ez a 
fajta minőségi hozzáállás, a mun-
ka tisztelete, a vásárló szolgálata, a 
családi vállalkozás kifogyhatatlan 
belső energiája a jövő. Nem páto-
szos, ha azt mondjuk, ez Magyar-
ország jövője. 
 „Úgy bizony” – bólogat 
idősebb Büki László.
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 Kinek ne lenne ismerős a 
magyar népmesékből a szegény em-
ber legkisebb fia, aki hamuba’ sült 
pogácsával a tarisznyájában indult el 
szerencsét próbálni, hogy legyőzze a 
hétfejű sárkányt, elnyerje a szépsé-
ges királykisasszony kezét, no meg a 
vele járó fele királyságot. Szóval nin-
csen azon semmi csodálkozni való, 
hogy az Európai Bizottságtól mosta-
náig – egyedüli magyar élelemként 
– a tepertős pogácsa (mert hát mi 
más!) kapta meg az uniós oltalmat a 
hagyományos különleges termékek 
kategóriájában és vált jogosulttá az 
ezt igazoló védjegy használatára.
 A minősítés persze nem a 
népmesei parasztlegény hősies küz-
delmének, hanem a Magyar Pékek 
Fejedelmi Rendje sokéves, kitartó 
munkájának köszönhető – tudom 
meg Nardai Anita rendfőtől. A tör-
ténet 2007 áprilisában kezdődött, 
amikor Nagy Zsuzsánna Anikó 
(Baltás Lászlóné), az akkori rendfő 
ismertette a tagsággal az általa elő-

Fumu, dübbencs, vesu meg a többiek

Nardai Anita, a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének rendfője
kisebbik lányával, Hannával

Magyar Pékek Fejedelmi Rendje, Komárom S. Bonnyai Eszter
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készített munkaanyagot. Ezt kö-
vetően többek közreműködésével 
készült el az a beadvány, ami a vé-
delmi eljárás alapjául szolgált. Pon-
tosításokkal, kiegészítésekkel, az 
uniós felvetésekre adott válaszok 
megfogalmazásával telt aztán az idő, 
mígnem 2010 őszén az Európai Bi-
zottság befogadta a rend kérelmét és 
közzé is tette az unió hivatalos lapjá-
ban. Németország és Ausztria kicsit 
ugyan kötekedett, de a mi huszon-
egyedik századi népmesei hőseink 
végül minden akadályt legyőztek 
és a tepertős pogácsa uniós oltalma 
2013 novemberében bejegyeztetett. 
 Ez a történet csupán egy 
azok közül, amelyek a 2001-ben 
megalakult rend sikereit, eredmé-
nyeit, de főként a rend tagjainak 
elkötelezettségét, hitvallását tük-
rözik.  A hazai pékmesterség relik-
viáit felkutatni és megőrizni, éltet-
ni a hagyományokat, továbbadni a 
tudást és a szakma tiszteletét – a 
vállalásuk röviden így összegez-
hető. Komoly és nagy odaadást 
igénylő feladat. „Különösen a mai 
időkben, amikor a hagyományőr-
zésnek nagy divatja van, ám a 
külcsín mögött sokszor hiteltelen 
a tartalom. Műkemencékben sül-
nek a mű kenyérlángosok, nagyon 
látványosan, de a tradícióhoz és 
a kézmívességhez egyiknek sincs 
köze” – teszi hozzá Anita. Mun-
kásságuk első évtizedét az Európai 
Minőségügyi Szervezet Magyar 
Nemzeti Bizottsága 2012-ben az 
akkor alapított Közösségi Vándor-
díjjal ismerte el. Vagyis a kitün-
tetettek sorában elsőként a rend 
vehette át a díjat a Hagyományos 
Terméket Előállító Közösségek 
Világnapja alkalmából a Vidékfej-
lesztési Minisztériumban.
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 „Működésünk első éveiben 
sokfelé mentünk bemutató sütése-
ket tartani. Rendezvényeken, soka-
dalmakban fateknőkben dagasztot-
tuk a tésztát és igazi kemencében 
sütöttük a kis híján feledésbe merü-
lő, vagy épp csak egy-egy tájegység-
ben honos kenyér- és tésztaféléket. 
Ma már ezek az alkalmak ritkábbak, 

inkább az oktatásra összpontosí-
tunk, mert fontos, hogy átadjuk az 
ismereteket az utánunk következők-
nek. Részt veszünk a szakma jelenét 
és jövőjét alakító szabályozások ki-
dolgozásában is. A döntés-előkészí-
tőkkel és a szakmai szervezetekkel 
egyaránt jó a kapcsolatunk, figyel-
nek a véleményünkre és értékelik a 
törekvéseinket. Nagy eredménynek 
tartom, hogy a tradicionális eljárá-
sok, receptek ma már a szakköny-
vekben, tankönyvekben is egyre 
nagyobb teret kapnak” – vázolja, 
miként helyeződött át a hangsúly az 
ismeretterjesztésről a szakma jele-
nének és jövőjének formálására.
 Nardai Anita cukrász- és 
pékmester 2011 márciusa óta tölti 
be a rendfői tisztet. Cukrász vég-
zettségű középiskolai szakoktató-
ként iratkozott be a fővárosi Pesti 
Barnabás Élelmiszeripari Szakkép-
ző Iskolába, hogy munka mellett a 
pékszakmát is kitanulja. A tanárai 
nem diákként, hanem kollégaként 
tekintettek rá és a gyakorlatokon 
is úgy készítették fel, mint leendő 
tanártársukat. Miután a szakké-
pesítést megszerezte, a cukrászok 
mellett már pékeket is oktatott. Ti-
zenkét évig dolgozott ugyanabban 
az iskolában, de kívülállóként ma 
úgy látja, a tanári pálya egyre ne-
hezebb. Régen a fiatalok felnéztek a 
szakoktatóikra és büszkék voltak rá-
juk, ahogyan ő maga is, amikor még 
az iskolapadot koptatta. 
 „A mai, értékvesztett világ-
ban felnövő gyerekek nem ilyenek” 
– jegyzi meg lemondóan. „A te-
kintélytisztelet, akárcsak a szakma 
iránti alázat kihalófélben van, az 
iskolaválasztásban pedig érezhető 
az a fajta kontraszelekció, ami a hét-
köznapok nyelvén így hangzik: pék-
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nek még jó leszel fiam. Pedig a pék-
mesterség nagyon összetett tudást, 
koncentrációt, kreativitást és nagy-
fokú önállóságot követel. Akiben ez 
nincs meg, az sosem fogja átélni az 
alkotás örömét és a sikeres munka 
feletti elégedettséget. A rendtársa-
immal közösen azért dolgozunk, 
hogy megszerettessük a fiatalokkal 
a szakmát, és hogy a pékmesterség 
régi rangját visszaszerezzük.”
 Szerencsére Anita körül 
másmilyen fiatalok is forgolódnak. 
Falatnyi kis pékműhelyében a kör-
nyék összes szakiskolájából vannak 
tanulói, akiknek a gyakorlati okta-
tását örömmel vállalja. Mindig akad 
köztük néhány lelkes, mindenre fo-
gékony diák – miattuk és a hozzájuk 
hasonlókért érdemes vállalni a ver-
senyekre való felkészítést, a nyári tá-
borokat, a mestervizsgáztatást szer-
te az országban. Többen értek már 
el rangos helyezést különböző meg-
mérettetéseken a tanítványai közül, 
most azért a két fiúért izgul, akikkel 
hamarosan Pozsonyba utazik. A tö-
kéletes pozsonyi kifli remélhetőleg 
az ő kezük munkája lesz.
 A Magyar Pékek Fejedelmi 
Rendjének címere egy különlegesen 
font tésztaféleség, a kulcsos kalács.  
 Nyolc-tíz szál tésztasodrat-
ból, speciális magyar fonásmóddal 

– úgynevezett kulcsolással –készül, 
kerek, az átmérője fél méter körüli. 
Ünnepi alkalmak, elsősorban a la-
kodalmak elmaradhatatlan asztaldí-
sze volt és a rendtagoknak köszön-
hetően egyre többen megismerik 
újra. Szerepel a HÍR (Hagyományok 
Ízek Régiók) termékek gyűjtemé-
nyében is. Ez a lista körülbelül há-
romszáz, szakmailag megalapozott 
és történetileg hiteles hazai termék-
leírást tartalmaz, köztük több mint 
harminc hagyományos sütőipari 
termékét. A rend bemutató sütésein 
és a nyári táborokban mindig elké-
szítenek néhányat közülük. 
 Érdemes kicsit elidőzni raj-
tuk, ízlelgetni a szavak régies zamatát, 
meg elképzelni a hőkön sült perec és 

a füstölt császárszalonna íz harmóni-
áját valahol a nyelvgyökünk tájékán. 
Vagy beleélhetjük magunkat, amint 
épp fumut (baba alakú kalácsot) ké-
szítünk a Józsika paszitájára (keresz-
telőjére), a maradék kenyértésztából 
meg vesut (vese alakúra formázott, 
sertészsírral töltött péksüteményt) 
sütünk, nehogy kárba vesszen. A 
szomszédasszonyt kemencemeleg 
dübbenccsel (kenyértésztából zsírral 
és hajtogatással leveles szerkezetűvé 
tett, változatos ízesítésű és fűszerezé-
sű finomság) lepjük meg, miközben 
elmélázunk azon, hogy a rongyos 
kifli magasan veri a franciák crois-
sant-ját, kár, hogy az elkészítése sok-
kal körülményesebb, így már nem is 
nagyon lehet kapni sehol. 
 Múltba révedésre, a pék-
szakma történetével való ismer-
kedésre és a hagyományos magyar 
pékipari termékek megismerésé-
re Nardai Anita jó szívvel ajánlja 
a komáromi Monostori Erődben 
berendezett Kenyérmúzeumot, 
ahová a budapesti helyszíneken 
mostohán kallódó Sütőipari Em-
léktár anyagát szinte az utolsó 
pillanatban mentette át a Magyar 
Pékek Fejedelmi Rendje.
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 Talán az lesz a legjobb, ha a 
legvégén kezdjük! Hiszen a Félegy-
házi Pékség annyira feltűnő, olyan 
messzire látszik és annyi mindenben 
különbözik a többiektől, hogy már 
akkor is ismerjük, ha nem éreztük 
a kenyerük ízét, ha be sem léptünk 
még az üzleteikbe. Elég csak sétálni 

Budapest, az Alföld városainak utcá-
in vagy autózni a régió országútjain 
és előbb vagy utóbb, de biztosan a 
szemünkbe ötlik egy hófehér orrú, 
tetőtől talpig pirosba öltöztetett kiste-
herautójuk, amelyről egy barátságos 
pékmester tekint le ránk, frissen sült, 
gőzölgő kenyerét kínálva. Hét megye 
– Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fej-
ér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Tol-
na – településeire és Budapest egész 
területére szállítják kenyereiket. Ez a 
hét megye részben vagy teljes egészé-
ben mind belül esik a Kiskunfélegy-
háza köré rajzolható 150 kilóméteres 
körön. Kenyeret és péksüteményt 
szállító teherautóik egy nap átlagban 
16 000 kilométert tesznek meg, míg 
elérik mind a 86 saját üzletüket (2018. 
április) és több mint 400 viszonteladó 
partnerüket. Az értékesítési helyek 
száma persze folyamatosan változik, 
az ő esetükben egyértelműen a növe-
kedés a jellemző. Így történt ez min-
den, a cég életét meghatározó kardi-
nális döntés után. 

 Némethatás. Már akkor 
is így volt, amikor a kecskeméti 
cégalapító, a könyvünk megjele-
nésekor 55 éves Gulyás István a 
Kiskunfélegyházi Malom Kft. tu-
lajdonosa 2001-ben leverte a la-
katot a 20 fővel vegetáló Kiskun-
félegyházi Kenyérgyár kapujáról 

A pékmester keze munkáit kínálják

Gulyás István Gulyás Gergő

Félegyházi Pékség, Kiskunfélegyháza Ferencz Rezső
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és elkezdte a működtetését. Akkor 
mindössze egy mintaboltjuk volt, 
napjainkban ez a szám hamarosan 
eléri a százat. A fejlődés kezdeti 
lineáris egyenese 2014 után egyér-
telműen exponenciális görbévé 
alakult át, olyan ütemben nőtt a 
termelés volumene, az értékesíté-
si helyek száma, a cég létszáma és 
természetesen az árbevétele is. A 
családi vállalkozás életében 2014-
ben jött el az ideje a jövő szem-
pontjából legfontosabb döntésnek. 
Az alapító fejében ekkorra értek 
össze a felhalmozott saját gyár-
tási, értékesítési tanulságok és a 
külföldi, elsősorban németországi, 
ausztriai sikeres pékségeknél tett 
szakmai tanulmányutakon össze-
gyűjtött gyakorlati tapasztalatok: 
az egységes arculat kialakításának 
szükségszerűsége. A híres német 
és osztrák Backerei-hálózatok üz-
letei mindenütt felismerhetők. 
 A döntés (anyagi) sú-
lyát kiválóan érzékelteti, hogy 
olyan arculat kialakítása, amely 
hozzáadott értékként a termék 
értékesítését fogja megnövelni, 
nagyon drága projekt, és semmi 
köze a termeléshez. Ráadásul 
ezt a munkát nem lehet házon 
belül elintézni, ehhez komoly 
designerek kellenek, akik saját 
eszközeikkel olyan szakmai és 
bizalmi környezetet tudnak te-
remteni a pékség és bolthálóza-
ta köré, amelyik megsokszoroz-
za majd a vásárlók számát. Egy 
termelő üzemben minden alap-
vető változtatás nehézségekkel 
jár, arculatépítés esetén ehhez 
még hozzájön a végeredmény 
kiszámíthatatlan fogadtatása. 
Mi lesz, ha nem tetszik majd az 
embereknek? 
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 Brandépítés. A partnerek 
kiválasztásnál prioritása volt a 
családtagoknak és a lokálpatri-
otizmusnak. Istvánnak Szilvia 
(25) lánya mutatta be a szintén 
kecskeméti kreatív párost. Ami 
ma a Félegyházi Pékségből lát-
szik, az már mind a cégvezetés-
sel közös munkájuknak az ered-
ménye. Először a kecskeméti 
Rákóczi úti boltjukat alakították 
át 2014-ben. Teljesen új koncep-
cióval, új arculattal, új berende-
zéssel és kibővült termékválasz-
tékkal a feje tetejére állították 
addigi működésüket. Ez olyan 
jól sikerült, hogy 2015-ben elsők 
lettek az Élelmiszer folyóirat Év 
Boltja szavazásán a pékség kate-
góriában. Ezt követte a kenyér-
gyár megjelenésének átrajzolása, 
majd elkezdték meglévő üzleteik 
új arculati elemekkel történő át-
alakítását is. Az újonnan nyíló 
boltok természetesen már egyből 
az új megjelenéssel készültek.   
 Üzleteik ma már ugyanúgy 
messzire látszanak, mint teherautó-

ik. Az épületek felújított homlokza-
tán visszaköszön az autókon látott 
melegvörös szín, az olvasható fel-
iratok – Félegyházi Pékség; Piknik-
ség; Szépemlékű ízek; Nálunk kicsit 
megállt az idő – szép, barátságos 
betűtípussal íródtak, hívogatók, bi-
zalomgerjesztők. Egyszerűen be kell 
menni! A Félegyházi Pékség feliratú 
üzlet sem klasszikus pékbolt, a Pik-
nikség (saját albrand 2015 óta) az 
annál sokkal több. Olyan jó illatú, 
kedves, barátságos, leülős, teraszos, 
reggeliző-uzsonnázó, kávézó hely, 
ahol természetesen a mindennapi 
kenyér is beszerezhető. A kifeje-
zetten exkluzív, mindenhol azonos 
karakterű megjelenés mellett a vá-
laszték minősége és mértéke méltó 
a környezetéhez. Mást ne mondjak, 
írásunk idején honlapjukon a kar-
rier fül alatt baristát (kávépincér) is 
kerestek azért, hogy az üzlet kávékí-
nálata se esetleges, hanem ugyano-
lyan magas színvonalú legyen, mint 
az ételkínálata, amit a cég kreatív 
pékje által vezetett csapat állít össze. 
Sütőipari vállalkozás designerrel, 
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kreatív pékkel, baristával? Különös 
konstelláció, annyi szent, de hogy 
nagyon hatásos, az biztos. 
 Pékboltalkony. Kiválóan 
magyarázza szükségességüket és 
fontosságukat Gulyás István üzleti 
ars poeticája: „Véleményem szerint 
a hagyományos pékáruboltoknak 
lejárt az idejük, mert felnőtt egy új 
fogyasztói generáció, nekünk azokat 

a termékeket és szolgáltatásokat kell 
megtalálnunk, amelyekkel az ő igé-
nyeiknek tudunk megfelelni.” Ez a 
koncepciója a Félegyházi Piknikség-
nek is, mely jóval túlmutat egy sima 
bolton. Olyannyira túlmutat a sima 
bolton, hogy az első, Kecskeméten 
kialakított Piknikség 2017-ben a 
szakboltok kategóriájában szintén az 
Év boltja lett. De a cégnél még ennél 

is nagyobb elismerésnek értékelik, 
az országos Design Menedzsment 
Díj 2017 pályázaton kapott Elismerő 
Oklevelet. Ezt a díjat a Magyar For-
matervezési Tanács 2009 óta adja ki, 
a designtudatos vállalatirányítás elis-
merésére, eredményes alkalmazásá-
nak ösztönzésére. A díjat 2017-ben 
az 1861 Kesztyűmanufaktúra Pécs 
kapta, rajtuk kívül a Kreinbacher 
Birtok (borászat) és a Medence cso-
port (formatervezők) kapott elisme-
rő oklevelet. A gondolatuk célba ért 
tehát, hiszen a kereskedelem mellett 
a design szakma is a legjobbak között 
tarja számon a Félegyházi Pékséget.
 Természetesen nagyon 
örülnek az elismeréseknek, de szá-
mukra mégis a vásárlóktól kapott 
visszajelzések a legfontosabbak. Ab-
ban pedig nincs hiány, hiszen na-
ponta 40-45 ezer ember fordul meg 
üzleteikben. A pékség napi teljesít-
ménye 40 000 db kenyér, 250 000 db 
kifli, zsömle és közel 70 ezer darab 
töltött leveles és kelt péksütemény. 
Havonta közel 1000 tonna lisztet 
dolgoznak fel. A gyártócsarnokuk 
az idők folyamán 2000-ről 12 000 
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négyzetméteresre nőtt, a cég je-
lenleg 950 embernek ad munkát. 
Ma Magyarországon a Félegyházi 
Pékség a legnagyobb, családi tulaj-
donban lévő sütőipari vállalkozás, 
amely soha nem vált volna azzá, ha 
saját fejlesztésű receptjeik alapján 
készült termékeiket nem a legna-
gyobb gonddal, gondoskodással, 
szakértelemmel és következetes-
séggel készítenék el az első pillanat-
tól kezdve. 
 Örömörökség. Nagyon sok 
időt fordítanak az új receptek 
alapján készülő péksütemények, 
kenyerek sütésének kipróbálá-
sára. Egy termék csak akkor ke-
rülhet gyártásba, ha a kreatív pék 
vezette csapat hozzájárul a folya-
matos gyártás elindításához. A 
Félegyházi kifli kifejlesztése pél-
dául hat hónapot vett igénybe. Bár 
mindent hatalmas mennyiségben 
gyártanak, a termékfejlesztés és a 
gyártás szervezettségével mégis 
meg tudják őrizni pékáruik házi-
as, egyedi jellegét. Ezért írhatják 
ki boltjaikban nyugodt szívvel 

a polcok fölé: A pékmester keze 
munkáit kínáljuk!  
 Fejlesztőcsapatuk folyamato-
san dolgozik, a vásárlók ma már több 
mint 400 féle termék között válogat-
hatnak. Időközben a pékség a sütés 
mellett felvette kínálatába a hűtéstech-
nológiával készülő termékeket is. A 
fagyasztott pékárukat boltjaikban fel-
állított látványkemencékben frissen 
sütik ki. Ezeket az apró süteményeket 
GrandSuti – Szépemlékek íze (Ami 
nem olyan, mint a többi) néven hoz-
zák forgalomba, a náluk megszokott 
komplex módon, saját design zacs-
kókkal együtt. A három éve elindított 
Piknikségekben helyben sült kiflik-
ből és zsemlékből csinálják a szend-
vicseket, a lekülönbözőbb feltétekkel. 
„Szeretnénk felvenni a versenyt az 
egyes kávézó- és étteremláncokkal, 
hogy Magyarországon nekünk is le-
gyen egy olyan hálózatunk, ahová az 
emberek a vásárláson kívül szívesen 
beülnek és találkahelyként, közösségi 
pontként tekintenek ránk, visszajár-
nak hozzánk. Ha ezt megvalósítjuk, 
akkor mindent elértünk, amit ebben 

a szakmában el lehet” – fogalmazza 
meg Gulyás István a Félegyházi Pék-
ség jövőképét, aki ahhoz képest, hogy 
sütőipari üzemet belülről 17 évvel ez-
előtt látott életében előszőr, igen rö-
vid idő alatt, nagyon hosszú szakmai 
utat járt be. Terve egyébként egészen 
biztosan megvalósul, több okból is. 
Egyrészt, amit eddig elgondoltak, a 
lehető legrövidebb idő alatt el is ér-
ték. Másrészt már a vállalkozásban 
dolgoznak a Corvinus Egyetemen 
végzett gyermekei. Szilvia lánya ke-
reskedelem marketing szakon dip-
lomázott, Gergő fia (30) élelmiszer-
mérnök lett. A gyáralapító családfőt 
megnyugtatja és örömmel tölti el a 
tudat, hogy gyermekei a munkatársai 
lettek: „Mindketten hatalmas lelke-
sedéssel és elánnal dolgoznak a cég-
nél, ráadásul legyőztük a generációs 
különbségekből adódó problémákat 
is. Így nyugodt szívvel helyezhetem 
gyermekeim kezébe egy élet munká-
ját.” Tehát Piknikség-hálózatuk – sze-
rintünk legkésőbb a cégalapítás 20. 
évfordulójára – biztosan megvalósul. 
Utána majd jöhetnek a gyerekek…
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 Az egykori szövetkezeti 
tagokból megalakult Bóly-Töt-
tösi Zrt. ma 1700 hektáron fog-
lalkozik növénytermesztéssel. 
Az 1960-as években Bóly Kos-
suth Szövetkezett néven létre-
hozott termelőszövetkezet több-
szöri átalakulással nyerte el mai 
működési formáját. Nagy Lajos 

elnök-igazgató és családja 50 
százalékos tulajdonosa a főleg nö-
vénytermesztéssel, állattenyész-
téssel, hízlalással, mezőgazdasági 
szolgáltatásokkal és erdőgazdál-
kodással foglalkozó társaságnak.
 A Duna és a Villányi-hegy-
ség között, Bóly és Töttös telepü-
lések által határolt földeken elsőd-

legesen búzát, kukoricát és szóját 
termesztenek. A terület mezőgaz-
dasági szempontból kedvező felté-
telekkel rendelkezik, az átlagos hő-
mérséklet és csapadékmennyiség 
jó termőtalajjal párosul. Alkalmas 
kenyérgabona, takarmány- és ipari 
növények termesztésére. 270 hek-
tárnyi területen vetőmag, a többin 
takarmány termesztése történik a 
cég saját telepén nevelt 10 000 hí-
zónak az ellátására. A termesztett 
vetőmagot a saját üzemükben dol-
gozzák fel, részben saját, részben 
értékesítési célra. A föld megmű-
velésében négy nagyteljesítményű 
John Deer, kettő New Holland és 
négy-öt kisebb traktor, illetve az 
ezekhez tartozó vető-, talajművelő- 
és permetező gépek vesznek részt. 
A vállalat működtetésében majd 
60-an vesznek részt, ez a fele a húsz 
évvel ezelőtti létszámnak.  A term-
esztett búzát a 2017-ben megvásá-
rolt, immár saját tulajdonban lévő 
Garat malom őrli lisztté.

Szívvel és lélekkel

Varga Zalán és Nagy Lajos

Bóly-Töttösi Zrt., Bóly Radó Henrietta
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 A Bóly-Töttösi Zrt. föld-
jein termesztett újonnan nemesí-
tett búzafajta, a királybúza nem-
csak méretében, de tartalmilag is 
a búzák királya. Ennél nagyobb 
szemű, tömegű és sűrűségű búza-
faj jelenleg nem létezik, 2015-ben 
VT Salvatió néven lett elismerve. 
Varga Frigyes gabonakutatónak, 
fajtatulajdonosnak köszönhet-
jük ezt az egészen új fajhibridet, 
amelyben egyesül a tönköly élet-
revalósága, robosztussága, magas 
fehérje tartalma a tönke búza ke-
ménységével, rugalmas sikérszer-
kezetével és rendkívüli száraz-
ságtűrésével. A történet 5-6 éve 
kezdődött, mikor egy osztályta-
lálkozón összefutott a részvény-
társaság elnök-igazgatója és a 
nemesítő. Ekkor ismerkedett meg 
Nagy Lajos az új gabonafajjal és 
kötöttek egyezséget arra, hogy a 
búza felszaporítása a Bóly-Töt-
tösi Zrt. területén történjen. Az 
együttműködés mellett a kölcsö-

nös szimpátián túl többek között 
a jövedelmezőség döntött, de 
nemcsak a beltartalom számított, 
mert fontos volt az is, hogy be 
lehessen illeszteni a termesztési 
sorba az új búzafajtát. 
 Az elején még kevés volt a 
termés, így visszaforgatták és újra-
szaporították. Két éve kereskedelmi 
forgalomba került, a mohácsi Ga-
rat malom őrli. „A királybúza liszt 

ízig-vérig hazai termék; magyar 
nemesítés, hazai földben termett, 
itthoni feldolgozás. Egy liszt, ami-
nek íze van E számok, különböző 
kiegészítők, ízesítők és mindenféle 
trükk nélkül. Kétféle természetes 
adalék hozzáadásával készül: szívvel 
és lélekkel” – mondja lényegre tö-
rően Nagy Lajos. Majd hozzáteszi: 
„Maximálisan átütő, abszolút egye-
di tulajdonságokkal bír, szinte gene-
tikailag kódolt a gabonának az ál-
landósága, ebből kifolyólag a Garat 
malom által előállított lisztek töké-
letes minőségűek, nem tesznek hoz-
zá semmit és nem vesznek ki belőle. 
Fehér és teljes kiőrlésű liszt készül 
belőle. Állandó fajtaszelekcióval, 
ahogyan régen is termesztették az 
emberek a gabonát és mindig a leg-
javát tették félre, ez a fajta megőrzi a 
jó tulajdonságait, így lehet tartósan, 
hosszú évtizedekig termeszteni.”
 A királybúza jó tulajdon-
ságai közt szerepel, hogy alacsony 
vetőmag normával vethető, mivel 
igen magas az ezermag súlya (az 
ezermagtömeg egy növényfaj ezer 
– a minta átlagának megfelelő, ép 
– magja szárazanyag-tartalmának 
tömege grammban kifejezve) és 
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Varga Frigyes
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nagyon jó a bokrosodó képessége. 
Általában négy-hat egészséges ka-
lászt tud hozni egy szemből, de a 
nagyobb térállása akár még tízre is 
képes. Másik fontos tulajdonsága, 
hogy nem kell hozzá műtrágya. Ha 
nagytömegű szármaradvány után, 
például kukorica után vetünk bú-
zát, akkor a szármaradvány lebon-
tásához célszerű adni valamennyi 
műtrágyát, hogy ne a növény elől 
vigye el a talajból a tápanyagot, a 
lebontást a műtrágya elősegíti. Ezt 
a búzát elég későn, novemberben 
célszerű elvetni. A vetése eltér a 
szokványos búzáétól, ezt mélyebbre, 
mintegy hét-nyolc centiméterre kell 
vetni. Kezdeti fejlődése nem látvá-
nyos, még a kora tavaszi fejlődése 
sem. Kissé elfekvő, elterülő szárat 
növeszt, tehát nem látjuk azokat a 
folyamatokat, amik a talajban zaj-
lanak. Ott indul meg a bokrosodás, 
különböző szárképződési kezdemé-

nyek jelennek meg. Rohamos gyor-
sasággal fejlődik. Száraz években 
100-110 cm, csapadékos években 
akár 130 cm szilárd szárat képes 
hozni. Nagyon széles levelei van-
nak, ebből kifolyólag nagyon jó az 
asszimilációja, jó a fotoszintézise és 

ez az oka, hogy nagyon jó beltartal-
mi értékei lesznek.
 Varga Frigyes bő negyed 
évszázada kezdte meg búzaneme-
sítői tevékenységét az izsáki ho-
mokon. Példaképe, nagy elődje 
az a Baross László, a szakmában a 
„bánkúti búzák atyja”, akinek a ne-
véhez több sikeres nemesítés kötő-
dik. A királybúza egyik szülője az 
a tönke, ami már öt-hatezer éve 
meghatározta a sumérok vagy a 
római kor népeinek életét. Ez azért 
nagyon fontos, mert a mai neme-
sítők általában néhány évtizedet, 
maximum száz esztendőt mennek 
vissza a múltba. 
 A Bóly-Töttösi Zrt. veze-
tői úgy döntöttek, hogy nem csak 
termelik, hanem népszerűsítik is 
ezt a különleges és egészséges bú-
zafajtát. A nemrég elhunyt Varga 
Frigyes munkásságát fia, Zalán 
viszi tovább.



 Az új faj főbb gazda-
sági és termesztéstechnológiai 
jellemzői:

 • a közönséges búzát álta-
lában 25-50%-kal meghaladja a 
fehérjetartalom;  
 • a lényegesen vékonyabb 
héjszerkezet magasabb őrlési ki-
hozatalt eredményez;
 • a kemény magbelső 
miatt megfelelő őrlési techniká-
val a száraztészta készítése érde-
kében lényegesen több semolina 
(dara) nyerhető;
 • a sok – gyakran a 
durumot meghaladó – sárgapig-
ment-tartalom megkönnyíti a to-
jás nélküli tészta készítését;
 • a bokrosodása általában 
1,5-3,5 kalászt nevelő tő;
 • az aestivumtól lénye-
gesen mélyebb a vetésmélység 
(6,5-7,5 cm);
 • tél- és fagytűrése vál-
tozó; ezért a változatok életfor-

mája lehet őszi, átmeneti vagy 
tavaszi;
 • magassága változatos 
(80-140 cm), szárszilárdsága 
jó-nagyon jó, még a magasabb 
változatok esetén is csak arány-
talan tőeloszlás és/vagy műtrá-
gyázás hatására lehet probléma;
 • intenzíven feltárja a 
talaj természetes tápanyag-tő-
kéjét viszont a műtrágyázott 
és vegyszerezett „halott” talajt 
nem szereti; 
 • képes mobilizálni a kö-
zönséges búza számára már hasz-
nosíthatatlan „holtvizet”, jobb a 
gyökérzet szívó ereje;
 • ökológiai adaptációja ré-
vén jól tolerálja a szélsőséges időjá-
rási viszonyokat (főként a szárazsá-
got), legtöbb változata kimondottan 
a félszáraz klímába illik.

A királybúza

 A spelta és a dicoccum (más szóval tönke búza, melyből 
a durum is származik) keresztezett származéka. Egyesült benne 
a széles és nagyon széles genetikai háttér, ami az elmúlt időszak 
vizsgálatai szerint még szélesebb genetikát is eredményezett.
 A nemesítők munkájuk során számolnak a heterózissal, 
ami azt jelenti, hogy bizonyos szülői tulajdonságok az utódok-
ban hatványozottabban jelenhetnek meg. A királybúza esetében 
ez a legtöbb származéknál a rendkívüli magméretben és a hekto-
liter-tömegben nyilvánul meg. Ezen jellemzők eredményezték a 
faj névadását is. Jelenleg nincs ennél nagyobb szemű, tömegű és 
sűrűségű búzafaj.
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 A Príma Pék Kft. tulajdo-
nosa, Bába József elbeszéléséből 
érdekes és rendhagyó cégtörténet 
rajzolódik ki. Az idén 25 éves Prí-
ma Pék Finompékáru Kft. az első 
hazai pékszaküzlet-hálózat volt 
a 90-es években. A cég 1991-ben 
alakult. A vállalatot a jelenlegi tu-
lajdonosok 1998-ban vásárolták 
meg, így száz százalékos magyar 
tulajdonba került. „A piacvezető 
pozíció megtartását, a folyamatos 
fejlesztést és a választék bővítését, 
valamint az egészséges táplálkozást 
tartottuk és tartjuk a legfontosabb 
célunknak, ami találkozott vásárló-
ink többségének igényeivel” – kez-
di a cég bemutatását Bába József. 
 Ez az egyszerű kijelentés sok 
üzleti fordulatot takar. Az tény, hogy 
Budakalász a főváros határán fekvő, 
forgalmas település az agglomeráció 
minden előnyével – és hátrányával. Az 
itteniek talán másként érzékelik a nagy 
és pulzáló forgalmat, a szűkre szabott 

parkolást. A gombamód szaporodó 
vállalkozások, áruházak, telephelyek 
a lehetőséget jelentik. Itt mégis köny-
nyebb megfelelő méretű telephelyhely-
hez jutni: aki itt megveti a lábát, már 

Négy lépésben a berlini fánktól a milliárdos üzletig

Bába József

nyitott kapukat dönget a főváros piacai, 
vásárcsarnokai, üzletei felé.
 Így gondolhatta ezt Bába 
József is, aki a Príma Pék Kft. ügy-
vezetője is. Ma már magabiztosan 
tekint vissza az indulásra, noha a 
kezdetek kezdetén korántsem pék-
ségben gondolkodott. „Németor-
szági rokoni és baráti látogatások 
alatt ismerkedtem meg a külön-
leges berlini fánkkal. Egyszerűen 
beleszerettem ebbe az édességbe. 
Elragadó volt az íz világ és a süte-
mény különleges formája, ráadásul 
a magyar gasztronómiai hagyomá-
nyokhoz is szervesen illeszkedő 
étel a nagyszülők kulináris szoká-
sait is idézte. A házi főzésű barack-
lekvárral utánozhatatlan csemege 
volt” – sorolja az ízlelőbimbókra 
ható érveket, amelyek egy új vál-
lalkozás alapjait vetették meg. A 
sokféle gondolat egy irányba hatott 
a vendéglátó főiskolai végzettségű 
szakemberben, aki nyolc évet dol-

Príma Pék, Budakalász Veizer Tamás
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gozott a szakmában. 
 A rendszerváltáskor aztán 
jöttek az új elképzelések, no meg 
a lehetőségek. Az első lépés: meg-
született a döntés, hogy meghono-
sítják ezt a finom édességet a hazai 
fogyasztók körében is. Gépeket vá-
sároltak, és a családi ház szuterén-
jában rendezték be az első sütödét, 
ahol gyártani kezdték a magyaros 
berlini fánkot. „Szállítottunk a kö-
zértekbe, a kisboltokba, a vásár-
csarnokokba, piacokra, a saját érté-
kesítési pontokra. Ez volt a mi első 
sikertörténetünk, de hamar megé-
reztem, hogy az újdonság varázsa, 
a különleges, barack, vanília, csokis 
íz vonzó ugyan, de ez pünkösdi ki-
rályság lesz, ha nem fejlesztek. A 
vásárlók egyelőre szívesen veszik 
az újdonságnak számító, gömb ala-
kú fánkot, de lépni kellett, vagyis 
bővíteni a termékkínálatot.”
 Bába József ekkor felvett két 
fiatal cukrászt. Németországi baráti 
kapcsolatai révén elérte, hogy Mün-
chenben, egy kis pékségben, egy 
több százéves családi vállalkozásban 
tanulhassák ki a szakma fortélyait. 
„Hajnal háromra bevittem őket a 
péküzembe, és ott tanultuk a külön-
böző formájú és töltelékű sütemény 
készítését, kezdve a meggyes, vaníli-
ás ízesítésűtől a nutellás, csokis íze-
sítésűig” – idézi fel a daliás időket a 
cégvezető. A 30 napon át dolgoztak, 
amíg az akkori német munkaválla-
lási törvények lehetővé tették. Akis 
csapattal végig kitartott a főnök is. 
Kiderült, egy hónap elegendő idő 
volt arra, hogy megtanulják a kü-
lönböző édességgel töltött termékek 
gyártását. Itthon aztán akkora lett a 
kereslet, hogy rövidesen kinőtték a 
családi ház alsó szintjét. 
 Következett hát a máso-

dik lépés, a bővülés. A kilencvenes 
évek elején a kereskedelem, az üz-
lethálózat, a boltok kínálata min-
den területen átalakult, így a péki-
parban is. „Az akkori hazai kínálat 
eléggé karcsú volt. Árultak például 
fehér- és félbarna kenyeret, Erzsé-
bet kenyeret, valamint lekváros 
levelet, túrós batyut. Erre azonban 
aligha lehetett pörgő vállalkozást 
alapozni” – összegez ma Bába Jó-
zsef. A szerencse is éppen arra járt, 
amikor a családi ház alsó szintjé-
ről nagyobb helyet kerestek, így a 
Nagyvásártelepen béreltek egy ép-
pen megüresedő pékséget.
 Német mintára bevezették 
a rozskenyér fogyasztási kultúrá-
ját: ezt az új, a hazai ízléshez fino-
mított terméket vezették be itthon. 
„Itt azonban hibát követtünk el, 
mert a bajor rozskenyér elneve-
zést nem védettük le, és hamarosan 
egyre-másra jelentek meg a piacon 
ezen a néven gyengébb minőségű 
kenyerek. A minőség azonban ve-
lünk volt – mondja önkritikusan 
Bába József, és hozzáteszi: „a kez- w
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deti néhány kilogramm, magyaros 
receptúra alapján sütött rozske-
nyérből hamarosan napi több száz 
kilogrammot vittek az üzletekbe, és 
mindig elfogyott. Hittünk abban, 
hogy a rozslisztből készült kenyér 
egészségesebb, mint a fehér lisztből 
sütött termékek” – szögezi le.  
 S hogy Bába József miben 
látja a fejlődés, a fennmaradás esé-
lyét? „Kiváló minőségű alapanyag, 
megfelelő receptúra és szigorú tech-
nológia” – osztja meg velünk a siker 
titkát. Fontos felismerésből született 
meg a harmadik lépés: a nagy ke-
reskedelmi láncokkal, a multi cé-
gekkel szembeni kiszolgáltatottság 
nem kedvez a minőségi gyártásnak, 
a fejlődésnek. Ezért gyorsan lép-
tek. Csak a saját üzleteikbe, illetve a 
franchise partnereknek szállítottak 
pékárut. A váltásra jó alapot adott a 
pékség sikere is. A családias vállal-
kozás ügyvezetőjének újabb döntése 
megint ugrás volt a jövőbe. Bővítet-
te a saját bolthálózatot a munkatár-
saival, akiknek véleményére mindig 
sokat adott. A saját értékesítési há-



lózat alapját maga a Príma Pékség 
jelentette. A hálózat kezdetben 11 
üzletből állt, és már az első időkben 
200 milliós forgalmat ért el. Ma már 
a 23 fővárosi és környékbeli bolt, 
valamint a nyolc franchise partner 
több mint kétmilliárd forintos for-
galmat könyvelhet el – összesen 150 
dolgozóval. Az üzletek ugyan job-
bára a fővárosban találhatók, a fran-
chise üzletek pedig inkább az agg-
lomerációban, a cégnek van boltja 
Székesfehérváron, Veresegyházon, 
Budaörsön, Diósdon is. Néhány éve 
a Spar Élelmiszer Áruházlánc ötven 
üzletének vásárlóit is a vevőik kö-
zött tudhatják, akiket prémium mi-
nőségű termékekkel szolgálnak ki.
 Ma már ott tartanak, hogy 
Budakalászon működik az 1800 
négyzetméteres, hatalmas központ, 
ahol tíz kemencében sütik a külön-
böző, kovásszal készült kenyeret. 
A termékek eljutnak a fővárosi és 

a környékbeli üzletekbe. Legalább 
150 féle termékkel vannak jelen 
a piacon: a 35 különböző kenyér 
mellett apró péksütemények, ba-
gettek, kiflik, stanglik, az édes le-
veles termékek bővítik, színesítik 
a kínálatot. Némely termék már a 
cukrászat és a pékség mezsgyéjén 
mozog: a többféle pite, a pozsonyi 
kifli, a sajtos rolád bármelyik üzle-
tükben keresett terméknek számít. 
 Ahogy Bába József fogal-
maz, céljaikat ésszerűsítéssel, gaz-
daságosabb termeléssel igyekez-
nek elérni. Túl nagy a szortiment? 
A hasonló termékek körét talán 
szűkíteni kell: a négyféle azonos 
ízesítésű süteményből talán kettő 
is kielégítheti az igényeket. De a 
cégvezető rögtön cáfol is: „a vevői 
szokásokkal nehéz birokra kelni.” 
 Ami az évek során nem 
változott, sőt, inkább erősödött az 
üzletpolitikában az, hogy az egész-
séges táplálkozás népszerűsítése 
áll továbbra is a középpontban. 
„Törekszünk arra, hogy a legjobb 
minőségű alapanyagokat használ-
juk, adalékanyagok nélkül. Csak jó 
minőségű magyar lisztből sütünk 
kenyeret, hosszan érlelt kovásszal. 
Növeljük a teljes kiőrlésű és a bio-
gabonával készült termékek ará-
nyát is” – tette hozzá Bába József. 
 Végezetül vessünk egy 
pillantást a negyedik lépésre: a 
budakalászi központ és modern 
üzemépület mellett újabb 1800 
négyzetméteres csarnokot építe-
nek. A Príma Pék Kft. még üres 
telke egyelőre parkolóként szolgál, 
de már sejtetik a fejlődés irányát. 
A cég újabb ugrás előtt áll: a ha-
marosan elkezdődő bővítés tovább 
öregbíti a modern Príma Pék Kft. 
hírnevét, erősíti piaci pozícióit. 

Ha visszapillantunk a kezdetekre: 
a berlini fánk még mindig szeren-
csét, örömet jelentett a cégnek is, a 
vásárlóknak is. Innen indultak.
a rozskenyér fogyasztási kultúráját: 
ezt az új, a hazai ízléshez finomí-
tott terméket vezették be itthon. 
„Itt azonban hibát követtünk el, 
mert a bajor rozskenyér elneve-
zést nem védettük le, és hamarosan 
egyre-másra jelentek meg a piacon 
ezen a néven gyengébb minőségű 
kenyerek. A minőség azonban ve-
lünk volt – mondja önkritikusan 
Bába József, és hozzáteszi: „a kez-
deti néhány kilogramm, magyaros 
receptúra alapján sütött rozske-
nyérből hamarosan napi több száz 
kilogrammot vittek az üzletekbe, és 
mindig elfogyott. Hittünk abban, 
hogy a rozslisztből készült kenyér 
egészségesebb, mint a fehér lisztből 
sütött termékek” – szögezi le.  
 S hogy Bába József miben lát-
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ja a fejlődés, a fennmaradás esélyét? 
„Kiváló minőségű alapanyag, megfe-
lelő receptúra és szigorú technológia” 
– osztja meg velünk a siker titkát. 
 Fontos felismerésből szüle-
tett meg a harmadik lépés: a nagy 
kereskedelmi láncokkal, a multi cé-
gekkel szembeni kiszolgáltatottság 
nem kedvez a minőségi gyártás-
nak, a fejlődésnek. Ezért gyorsan 
léptek. Csak a saját üzleteikbe, illet-
ve a franchise partnereknek szállí-
tottak pékárut. A váltásra jó alapot 
adott a pékség sikere is. A családias 
vállalkozás ügyvezetőjének újabb 
döntése megint ugrás volt a jövő-
be. Bővítette a saját bolthálózatot 
a munkatársaival, akiknek vélemé-
nyére mindig sokat adott. A saját 
értékesítési hálózat alapját maga a 
Príma Pékség jelentette. A hálózat 
kezdetben 11 üzletből állt, és már 
az első időkben 200 milliós forgal-
mat ért el. Ma már a 23 fővárosi és 

környékbeli bolt, valamint a nyolc 
franchise partner több mint kétmil-
liárd forintos forgalmat könyvelhet 
el – összesen 150 dolgozóval. Az 
üzletek ugyan jobbára a főváros-
ban találhatók, a franchise üzletek 
pedig inkább az agglomerációban, 
a cégnek van boltja Székesfehérvá-
ron, Veresegyházon, Budaörsön, 
Diósdon is. Néhány éve a Spar 
Élelmiszer Áruházlánc ötven üz-
letének vásárlóit is a vevőik között 
tudhatják, akiket prémium minő-
ségű termékekkel szolgálnak ki.
 Ma már ott tartanak, hogy 
Budakalászon működik az 1800 
négyzetméteres, hatalmas központ, 
ahol tíz kemencében sütik a külön-
böző, kovásszal készült kenyeret. 
A termékek eljutnak a fővárosi és 
a környékbeli üzletekbe. Legalább 
150 féle termékkel vannak jelen 
a piacon: a 35 különböző kenyér 
mellett apró péksütemények, ba-
gettek, kiflik, stanglik, az édes le-
veles termékek bővítik, színesítik 
a kínálatot. Némely termék már a 
cukrászat és a pékség mezsgyéjén 
mozog: a többféle pite, a pozsonyi 
kifli, a sajtos rolád bármelyik üzle-
tükben keresett terméknek számít. 
 Ahogy Bába József fogal-
maz, céljaikat ésszerűsítéssel, gaz-
daságosabb termeléssel igyekez-
nek elérni. Túl nagy a szortiment? 
A hasonló termékek körét talán 
szűkíteni kell: a négyféle azonos 
ízesítésű süteményből talán kettő 
is kielégítheti az igényeket. De a 
cégvezető rögtön cáfol is: „a vevői 
szokásokkal nehéz birokra kelni.” 
 Ami az évek során nem 
változott, sőt, inkább erősödött az 
üzletpolitikában az, hogy az egész-
séges táplálkozás népszerűsítése 
áll továbbra is a középpontban. 

„Törekszünk arra, hogy a legjobb 
minőségű alapanyagokat használ-
juk, adalékanyagok nélkül. Csak jó 
minőségű magyar lisztből sütünk 
kenyeret, hosszan érlelt kovásszal. 
Növeljük a teljes kiőrlésű és a bio-
gabonával készült termékek ará-
nyát is” – tette hozzá Bába József. 
 Végezetül vessünk egy 
pillantást a negyedik lépésre: a 
budakalászi központ és modern 
üzemépület mellett újabb 1800 
négyzetméteres csarnokot építe-
nek. A Príma Pék Kft. még üres 
telke egyelőre parkolóként szolgál, 
de már sejtetik a fejlődés irányát. 
A cég újabb ugrás előtt áll: a ha-
marosan elkezdődő bővítés tovább 
öregbíti a modern Príma Pék Kft. 
hírnevét, erősíti piaci pozícióit. 
Ha visszapillantunk a kezdetekre: 
a berlini fánk még mindig szeren-
csét, örömet jelentett a cégnek is, a 
vásárlóknak is. Innen indultak.
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