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1. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE 

 

Az étkezés nemcsak egy az élet fenntartásához szükséges funkciók közül, 

hanem élmény és az örömszerzés forrása is. Brillat-Savarin francia író (1755-

1826), a gasztronómia világhírű mestere írja Az ízlés filozófiája című művében: 

„A terített asztal az egyetlen hely, ahol az ember az első órában sohasem 

unatkozik.” Valóban, a szépen megterített asztalon az ízletesen tálalt ételek, a 

megfelelő italokkal, a kellemes, halk zene, a műsorok és egyéb programok – 

legyen az néptánc, szüret, disznótor, ökörsütés stb. – mind hozzájárulhatnak, 

hogy vendégeink maradandó élményeket szerezzenek. A turisták ily módon 

képet kapnak egyrészt az adott vendéglátóüzletről, másrészt a magyar 

vendéglátás, gasztronómia hagyományáról, színvonaláról s mindezeken 

keresztül bizonyos mértékben az egész országról.  

 

A gasztronómia görög eredetű szó, jelentése ínyencség, az ételek és italok 

szakértő ismerete, kifinomult élvezése, az étkezés művészete. További jelentése 

szakácsművészet, ínyesmesterség, tágabb értelemben pedig a terítés, a 

felszolgálás művészete, az étkezés kultúrája is. Így ír erről Brillat-Savarin: „aki 

részt vett valaha egy pompás lakomán, amelyet tükrökkel, szobrokkal és 

virágokkal díszített, szép asszonyokkal teli teremben tartottak meg, amelyben 

illatszerek illata és lágy, kellemes zene hangja áradt szerte, az ilyen ember 

minden szellemi megerőltetés nélkül át fogja látni, hogy az összes tudományok 

hozzájárultak az ízlés élvezeteinek növeléséhez és illő keretbe foglalásához.”  

 

Reggel, délben, este vagy a nap más időszakaiban is asztalhoz ülünk és 

étkezünk. Ünnepeinkhez, örömünkhöz sőt bánatunkhoz is hozzátartozik az éves 

és ivás. Bőségesebben étkezünk a hétvégi pihenőnapokon, szabadságunk ideje 

alatt vagy utazás közben.  
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A lakomák, a bőséges vagy kevésbé bőséges étkezések azzal az egyszerű 

biológiai ténnyel függnek össze, hogy az éhségünket csillapítanunk kell. 

Kedvünk, hangulatunk, sok esetben még a munkánk eredménye is attól függ, 

hogy üres-e vagy teli-e a gyomrunk. 

 

A táplálkozás nagyon fontos szerepet tölt be az életünkben. Szervezetünknek 

„hajtóanyagra” van szüksége. Táplálkozással a szervezetünk felépítéséhez 

nélkülözhetetlen, az életműködés során elhasználódott, kicserélendő vegyületek 

folyamatos pótlásáról, valamint az életfolyamatok fenntartásához és a 

munkavégzéshez szükséges energiáról gondoskodunk. 

 

Az embernek sokféle nyersanyag áll rendelkezésére, hogy tápanyagszükségletét 

fedezze. Az élőlények táplálékforrása maga az élővilág. A nyersanyagok 

többségét nyilvánvalóan nem abban a formában vesszük magunkhoz, ahogyan a 

természetben előfordulnak, hanem az ételkészítés során átalakítjuk. Ez az eljárás 

az ételkészítés technológiája. 

 

Az ételkészítés során az élelmi anyagokat előkészítjük – tisztítjuk, mossuk, 

daraboljuk – hőkezelésnek vetjük alá, ízesítjük, fűszerezzük, és ha az étel jellege 

megkívánja, valahogyan sűrítjük. 

 

Ha valaki egy képekkel illusztrált szakácskönyvet megnéz, azonnal megérti, 

miért nevezhetjük az ételkészítést művészetnek. Az ízlésesen, szépen tálalt étel, 

nemcsak ízével szerez örömet annak, aki elfogyasztja, hanem esztétikai élményt 

is nyújt. A szakács, aki kivitelezi az ételeket, valami újat alkot, és ha ebben a 

szín és a forma harmonikusan illeszkedik, sőt még ízletes is, amit elkészít, 

tevékenységét a mindennapok művészetének tekinthetjük. 
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2. TÁPLÁLKOZÁSTANI ALAPOK 

 

Az emberi anyagcsere egyik részfolyamata a táplálkozás. Ennek során veszi fel 

a szervezet az életműködéséhez és fenntartásához szükséges anyagokat táplálék 

formájában. Ezek a következők lehetnek: élelmiszerek, ételnyersanyagok, 

ételek, vendéglátó-termékek és különleges táplálkozási igényeket kielégítő 

vendéglátó-termékek. 

 Étel: az élelmiszer-nyersanyagokból, az adalékanyagokból 

konyhatechnológia eljárásokkal közvetlen fogyasztásra készített termék. 

Nem tartoznak az ételek közé a fogyasztói csomagolásban forgalomba 

hozott tartósított félkész és készételek. 

 Vendéglátó-termék: a vendéglátó és közétkeztetési tevékenység során 

előállított étel és ital, cukrászati és hidegkonyhai készítmény, melyeket 

zömmel az előállítás helyén értékesítenek. 

 Különleges táplálkozási igényeket kielégítő vendéglátó-termék: 

vendéglátó és közétkeztetési tevékenység során előállított olyan termék, 

amely speciális összetétele, illetve különleges készítési eljárása miatt 

különbözik az általános vendéglátói-termékektől. Olyan személyek 

igényeit elégítik ki, akik egészségi állapotuk és életkoruk miatt az 

általánostól eltérő vendéglátó-termékeket igényelnek. 

 

Az élelmiszereket, az ételeket a kémiai összetételük és tápanyagtartalmuk 

alapján többféleképpen értékelhetjük, így megkülönböztetünk: 

 energiaértéket, 

 biológiai értéket, 

 élvezeti értéket, 

 telítő értéket. 
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Energiaértéket az élelmiszerekben, ételekben megtalálható energiát adó 

tápanyagok összessége adja. Az energia főleg a zsírokból és a szénhidrátokból, 

kisebb mértékben a fehérjékből, az alkoholokból és a szerves savak egy részéből 

származik. 

 

Biológiai értéket az adja meg, hogy milyen mértékben, mennyiségben és 

arányban tartalmazzák az élelmiszerek, az ételek a szervezet működéséhez 

szükséges nélkülözhetetlen (esszenciális) anyagokat (pl. egyes aminosavakat, 

telítetlen zsírsavakat, ásványi anyagokat, vitaminokat). Az energiaérték és a 

biológiai érték együttesen adja a táplálkozástani értéket.  

 

Élvezeti értéket az élelmiszerek, az ételek érzékszervi tulajdonságai (szaga, íze, 

zamata, állománya, hőfoka, tálalása) és az étkezést kísérő körülmények (ízléses 

díszítés, tálalás, kulturált kiszolgálás, környezet) összhangja adja. 

 

Telítő értéken azt értjük, hogy az adott élelmiszer, étel egy bizonyos 

mennyisége milyen mértékben kelti a jóllakottság érzetét. Döntő tényező ezen 

értékben az élelmiszerek, ételek kémiai összetétele, állománya, feldolgozottsága, 

elkészítési módja. A telítő értéknek szerepe van a jóllakottság érzet 

biztosításában és az éhség kialakításában. 

 

Az élelmiszerek, ételek összetevőinek hasznosulása a szervezetben 

 

A víz szerepe a szervezetben 

 

A víz minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen. A felnőtt emberi szervezet 

víztartalma a testtömegnek kb. 60-70%-a, ebből kb. 40-50% sejten belüli, kb. 

20% sejten kívüli folyadék.  
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Ez az érték a kortól, nemtől és több más tényezőtől (pl. zsírtartalom) is függ. A 

fiatal szervezetek víztartalma mindig nagyobb, az idősebbeké, az elhízottaké 

mindig kisebb. 

 

Szerepe: 

 tápanyagok oldószere, szállítója (pl. vér, nyirok), 

 segíti a tápanyagok felszívódását, 

 az ozmótikus nyomás fenntartása, 

 biztosítja a sejtek és a környezete közötti anyag kicserélődését, 

 részt vesz a szervezetben lejátszódó biokémiai folyamatokban, 

 határhártyákat képez, 

 hőszabályozás (pl. verejtékezés) 

 a sóforgalom, a sav-bázis egyensúly kialakítása. 

 

Az emberi szervezet napi átlagos vízszükséglete 2-3 l, de a nagymértékű 

munkavégzés, erős izzadás, magasabb külső és belső hőmérséklet esetén 3-4 l is 

lehet. A vízszükségletünk legnagyobb részét az ivóvízből, az élelmiszerekből, az 

ételekből, kisebb részét az anyagcsere folyamatokból származó vízzel fedezzük. 

A szervezetbe bejutó víz a tápcsatornából szívódik fel, és vér útján jut el a 

sejtekhez. 

 

A vízfelesleg eltávolítása a vizelettel, a széklettel, a kilégzéssel, a bőrön 

keresztül történő párologtatással történik. Ha a vízleadás fokozódik, (pl. 

verejtékezés), úgy részben nő a vízfelvétel is. A vízvesztés ásványi anyagok 

kiürülésével is jár, tehát a vízfelvétellel a sókat is pótolni kell.  

 

Az emberi szervezetben a vízfelvételnek és a vízleadásnak egyensúlyban kell 

lennie. Az emberi szervezet vízmennyiségének 10%-os elvesztésekor 

életveszélybe kerülhet.  
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Ilyen állapot következhet be – a vér besűrűsödése következtében – a csecsemők 

hosszabb hasmenésénél is. Ha vizet veszünk magunkhoz, de ételeket nem 

fogyasztunk, akkor hetekig élhetünk, szomjazva csak 3-4 napig. 

 

Ha a vízfelvétel akadályozott vagy elégtelen, vagy ha a folyadékveszteség 

bizonyos kóros körülmények között aránytalanul megnövekszik, akkor a 

szomjúságérzet az embert ivásra kényszeríti. A folyadékfelvétel szükségessége 

tudatosul az ember számára. A szomjúságérzést jelentősen befolyásolja az étel 

sótartalma, a levegő szárazsága és az a tény, hogy milyen víztartalékokkal 

rendelkezett a szomjazó. Különösen a gyermekek és az idősek érzékenyek a 

folyadékhiányra. A víz- és sóforgalomról nem lehet külön-külön beszélni. A 

szervezet vízállományában lezajló változások befolyásolják a sóháztartást is, de 

ez fordítva is igaz. A víz- vagy sóállomány nagyobb mértékű változásakor 

számottevő anyagcserezavarok jönnek létre.  

 

A fehérjék szerepe a táplálkozásunkban 

 

A fehérjék az élő szervezet nélkülözhetetlen alkotórészei, ugyanis az 

életfolyamatok zöme fehérjékhez kapcsolódik. Aminosavakból épülnek fel, 

sokrétű hatású, eléggé instabil makromolekulák. Az emberi testben kb. 14-16% 

a fehérje.  

 

Szerepe: 

 sejtek, szövetek építőanyagai, 

 jelentős szerepet töltenek be a víz megkötésében, a védekezőképesség 

megtartásában, 

 az izomtevékenységben, a szövetek rugalmasságában (vázfehérjék), 

 a növekedés, a fejlődés biztosítása, 

 az oxigén és az anyagcseretermékek szállítása, 
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 lebontásuk során energiát szolgáltatnak (főleg akkor, ha a zsírok és a 

szénhidrátok nem fedezik az energiaigényt), 

 létfontosságú szerves vegyületek (pl. enzimek, immunanyagok, 

hormonok) alkotórészei, mely révén sok élettani funkciót szabályoznak. 

 

A szervezetben a fehérjék állandóan lebomlanak és újra képződnek. A növekvő 

egészséges szervezetben a nitrogénegyensúly pozitív, ami azt jelenti, hogy a 

bevitt nitrogénnél kevesebb ürül ki. Az emberi szervezet fehérjeszükséglete 

nagyon sok tényezőtől (pl. életkor, testtömeg, egészségi állapot, terhesség) függ. 

Optimális fehérjebevitel mellett is negatív a nitrogénegyensúly, ha az 

energiaszükségletet nem fedezzük teljes mértékben. Tehát a fő energiaforrásnak 

számító szénhidrátok és zsírok az energiaszükséglet optimális fedezésével 

kímélik a fehérjéket és elősegítik beépülését. A fehérjék beépítő funkciójában 

káliumot és magnéziumot igényelnek, így ezen elemek elégtelen mennyisége 

esetén a fehérjebeépülés zavart szenvedhet. 

 

A fehérjék biológiai értéke az aminosavak összetételétől függ. A teljes értékű 

(komplett) fehérjék a szervezet számára megfelelő arányban és mennyiségben 

tartalmazzák az esszenciális aminosavakat. E csoportba főleg az állati eredetű 

termékek, valamint a növényi eredetűek közül a szója, a gomba, a burgonya 

tartozik. A nem teljes értékű (inkomplett) fehérjék önmagukban elégtelen 

fehérjeforrások, ezért komplett vagy másik inkomplett fehérjével kiegészítve 

teljes értékűvé lehet tenni. Ugyanis két, egyenként nem kielégítő növényi fehérje 

is kiegészítheti egymást, ha kölcsönösen tartalmazzák azokat az aminosavakat, 

amelyek a másikból hiányoznak, pl. a gabona lizin szegénységét a lizinben 

gazdagabb hüvelyesek vagy burgonya megfelelően egészítheti ki. 

Komplettálásnak nevezzük, ha a főzelékhez feltétet adunk, ha a tésztát túróval 

vagy sonkával ízesítjük. A legértékesebb teljes értékű fehérjék a sajtban, a 

tejben, a tojásban, a szójában, a húsban és a húskészítményekben vannak. 
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Kevésbé értékes fehérjék a babban, a rizsben és a lisztben találhatók meg, ezek 

komplettálásra szorulnak. A kiegyensúlyozott fehérjeellátáskor a teljes értékű 

fehérjék aránya a csecsemőknél min. 70%, a kisgyermekeknél 50%, a 

terheseknél 40-50%, a felnőtteknél 40% legyen. 

 

Az egészséges felnőtt ember számára a fehérjebevitel testtömeg-

kilogrammonként 0,7-1,2 g. Ez a fehérjemennyiség a napi energiaigény kb. 12-

15%-ának felel meg. Az idősebbeknél – a fehérjehasznosítás romlása miatt – 

1,2-1,5 g/testtömeg-kilogramm a javasolt fehérjefogyasztás. A gyermekek 

fehérjeszükséglete is több mint a felnőtteké, 1,1-1,8 g/testtömeg-

kilogrammonként. Növelik a fehérjeszükségletet a különböző környezeti hatások 

és az egészségi állapot megváltozásai (pl. lázas állapot, cukorbetegség, fehérje 

emésztési zavarok) is.  

 

Fehérjehiány esetén először a saját, raktározott fehérjekészletét (pl. májban, 

izomban) éli fel a szervezet. A tartósan, hiányos fehérjebevitel a fertőző 

betegségekkel szembeni ellenállóképesség csökkenéséhez, vérszegénységhez, 

fáradékonysághoz, a szervezet legyengüléséhez, esetleg a halálához is vezethet. 

A fehérje túltápláltság kedvezőtlenül befolyásolja a keringési és a kiválasztási 

rendszert. A feleslegesen bevitt fehérjék a májban vagy izomban raktározódnak 

el, illetve energiatermelésre használódhatnak fel. Ez utóbbi azért sem kívánatos, 

mert az energia felszabadításkor keletkező bomlástermékek (pl. karbamid) 

kiürítése a kiválasztási szerveket fokozott mértékben terheli. Hazánkban a 

fehérjeellátottság általában megfelelő mértékű, de egyes lakossági rétegekben és 

egészségi állapotokban csökkent értékűnek tekinthető. A fehérjefogyasztást 

jelentős mértékben meghatározzák a jövedelmi viszonyok is. 
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A szénhidrátok szerepe a táplálkozásunkban 

 

A szénhidrátok az élővilágban a legelterjedtebb szerves vegyületek. A 

növényekben a fotoszintézis során képződnek. Az ember nagyrészt a növényi 

eredetű szénhidrátokat hasznosítja, míg az állati eredetű szénhidrát felhasználás 

kismértékű. A szénhidrátok a fő energiát adó tápanyagaink, nagy része könnyen 

emészthető, gyorsan felszívódik és jól hasznosul. 

 

Szerepe: 

 energiát szolgáltatnak (a szőlőcukor a szervezet fő energiaforrása), 

 a szervezet vércukorszintjét biztosítják, 

 viszonylag könnyen emészthetőek (a cellulóz kivételével), 

 a poliszacharidok egy része vázképző anyag, 

 gyorsan felhasználható raktározott tápanyagok, 

 az élelmi-rostanyagok a bélcsatorna működését segítik, 

 vegyületek alkotórészei (pl. ATP). 

 

A szervezet sejtjei a vérben előforduló szőlőcukorból nyerik energiájuknak nagy 

részét. Így a fokozott izomműködéskor a cukorszükséglet megemelkedik. A 

szénhidráthiányos táplálkozás meglehetősen ritkán fordul elő, ekkor a szervezet 

a glikogéntartalékait használja fel, majd az aminosavakból és a zsírokból nyer 

szőlőcukrot. A felesleges mennyiségben bevitt cukrok növelik a vércukorszintet, 

majd részben glikogénné, részben zsírrá alakulnak. Ezáltal nő az elhízás, a szív- 

és érrendszeri megbetegedések, a fogak romlásának, valamint a cukorbetegség 

valószínűsége. Az élelmi rostok fogyasztásának számos kedvező hatása van a 

szervezetre, elősegítik a bélmozgást, fokozzák a telítő értéket, megkönnyítik a 

székletürítést és méregtelenítő hatásúak is. A nagymértékben rostdús táplálkozás 

kedvezőtlen is lehet, mert az emésztést és a védőtápanyagok hasznosulását is 

gátolja.  
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A felnőtt ember napi szénhidrátszükséglete 4-6 g/testtömeg-kilogramm, ez a 

napi energiaszükségletünk kb. 50-60%-a. A gyermekek szénhidrátszükséglete 

alacsonyabb értékű. A cukorbevitel ne haladja meg a szükséges 

energiamennyiség 10%-át. Naponta 30-50 g élelmirost bevitele javasolható. 

 

A szénhidrátok, mint energiaforrások olcsók, könnyen hozzáférhetőek, nagy 

élvezeti értékűek. Répacukor fogyasztásunk nagyobb, rostanyag fogyasztásunk 

kisebb a szükségesnél. A rostanyag fogyasztásunkat növelhetnénk a 

rosttartalomban gazdag, teljes kiőrlésű gabonaipari termékek (pl. búzakorpa, 

csíra), barna kenyér, valamint a zöldség-gyümölcsfélék nagyobb mértékű 

fogyasztásával. A rosthiányos táplálkozás esetén székrekedés, vastagbéldaganat, 

elhízás léphet fel. 

 

A zsírok szerepe a táplálkozásunkban 

 

A zsírok nagy energiaértékű szerkezetileg nem egységes vegyületek, növényi és 

állati eredetűek lehetnek. Vízben nem, vagy rosszul oldódnak, oldásukra csak 

zsíroldószerek (pl. benzol, éter, alkohol) alkalmasak. 

 

Szerepe: 

 elsősorban energiát szolgáltatnak, 

 tartós jóllakottság érzését keltik, 

 fontos oldószerek (pl. zsírban oldódó vitaminoknál), 

 a sejthártyák alkotórészei, 

 a zsírdepókban tartalék anyagként felhalmozódnak, így szükség esetén a 

szervezet felhasználhatja őket, 

 a bőr alatti zsírszövet hőszigetelő, védő hatású. 
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A napi zsírszükségletünk 0,8-1,2 g/testtömeg-kilogramm, de ez az érték függ a 

végzett munkától, a kortól, nemtől. Az ajánlott napi zsírbevitel akkor optimális, 

ha a teljes napi energiaszükséglet 30%-át nem haladja meg. A csecsemők 

zsírszükséglete eléri az energiabevitel 50%-át is. A nehéz fizikai munka, a 

sportolás esetén se lépjük át a 35%-ot. Télen nagyobb, nyáron kisebb a szervezet 

zsírigénye.  

 

Az esszenciális zsírsavak (pl. linol-, linolén-, arachidonsav) mennyisége érje el 

a 7%-ot, csökkentve ezáltal az érelmeszesedést, a szívinfarktus kockázatát is. 

Nagyobb arányú esszenciális zsírsav található a halakban és növényi olajokban. 

A túlzott zsírbevitel – az elhízáson kívül – számos betegség (pl. szív- és 

érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, epekő, bélhurut stb.) kialakulását 

segítheti elő. A felszívott zsírok a májon keresztül a zsírdepókba jutnak. A 

nagyobb mennyiségű szénhidrátfogyasztás is növelheti a raktározott zsírok 

mennyiségét. A korszerű táplálkozás kívánalmai szerint növelnünk kell a 

növényi eredetű olajok felhasználását az állati eredetű zsírokkal szemben, mivel 

a növényi olajok emészthetősége könnyebb. A zsírok hosszabb ideig 

tartózkodnak a gyomorban, így jelentős telítő értékkel is bírnak. Az összes 

zsírfogyasztás kb. 60%-át az ételkészítésben felhasznált zsírok, kb. 40%-át az 

élelmiszerekben lévő rejtett zsírtartalom adja. Ez utóbbi főleg az állati eredetű 

élelmiszerekben található. A hazai zsírfogyasztás eléri a 140-150 g/fő/nap 

értéket.  

 

A zsírtartalom csökkenthető alacsonyabb zsírtartalmú húsok (pl. csirke, pulyka, 

borjú, hal, vadhús) fogyasztásának növelésével, jól megválasztott 

konyhatechnikai eljárásokkal (pl. roston, teflonedényben, fritőzben, alufóliában 

történő sütés, grillezés), valamint az alacsonyabb zsírtartalmú élelmiszerek (pl. 

zsírszegény tej, tejföl) felhasználásával is. A felvett zsírmennyiségen kívül a 

táplálkozás ritmusa és a végzett munka is jelentős tényező a zsírszükségletben. 
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A koleszterin bevitel ne haladja meg a napi 300 mg-ot. A magas koleszterin 

bevitel zöme a tojástól és a sertéshús rostjai között található rejtett 

zsírtartalomból származik, de sokat tartalmaz a velő, a vaj, a tepertő, a 

téliszalámi és a belsőségek is. A zsírmentes táplálkozás nem valósítható meg a 

zsírban oldódó vitaminok, az esszenciális zsírsavak és egyéb lipoidok élettani 

hatása miatt sem. Zsír nélkül sok ételünk is élvezhetetlen lenne, pl. a zsírban 

történő párolás közben íz- és zamatanyagok szabadulnak fel, illetve erősödnek 

meg. A zsírokat nagyobb mértékben tartalmazó élelmiszerek felülete általában 

csillogó, fényes. Így a zsírfelvételben a megfelelő, ideális arányokat kell 

megkeresnünk, de feltétlenül növelnünk kell olyan növényi élelmiszerek 

fogyasztását, melyekben nagyobb arányban vannak jelen a telítetlen zsírsavak. 

 

A vitaminok szerepe a táplálkozásunkban 

 

A vitaminok olyan szerves vegyületek, melyekre az emberi szervezetnek igen 

kis mennyiségben van szüksége. Az ember a vitaminok zömét általában nem 

tudja előállítani, ezért a táplálékkal kell felvennie. Hiányuk esetén a 

szervezetben káros elváltozások alakulhatnak ki. 

 

Szerepe: 

 a szervezet anyagcsere folyamatainak szabályozása, 

 az ellenállóképesség növelése, a fertőzések elleni védelem, 

 a sejtek, szövetek és a szervek normális működésének biztosítása, 

 a növekedés, a csont-, a vérképződés elősegítése, 

 izom- és idegvédő hatásúak, 

 a vérzékenységet csökkentik, a sebgyógyulást fokozzák. 
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Minden vitaminnak meghatározott feladata van az emberi szervezetben, tehát 

nem nélkülözhetőek és egymással nem helyettesíthetők, de kölcsönösen 

együttműködve fejtik ki hatásukat. A vitaminok felvétele legnagyobb részt a 

növényi és állati eredetű élelmiszerekből történik, egyes vitaminokat (K-, B1-, 

B2-, B12-vitamin) a bélben élő mikroorganizmusok is képesek előállítani. 

Minden vitaminhoz hozzá juthatunk gyógyszeres formában is. Az elővitaminok 

(provitaminok) eredeti állapotukban nem rendelkeznek biológiai aktivitással. Az 

A-vitamin elővitaminja a karotin, a D-vitaminé az ergo-és a koleszterin. Ez 

utóbbiak a nap ultraviola sugárzásának hatására válnak hatékony D-vitaminná.  

 

A szükségesnél kevesebb vitaminbevitel esetén részleges vitaminhiány 

(hipovitaminózis) léphet fel. A vitaminhiány több okból keletkezhet: a táplálék 

nem tartalmaz elegendő vitamint, (pl. egyoldalú táplálkozáskor), a szervezetnek 

növekedett a vitamin felhasználása (pl. különleges állapotok: terhesség, 

szoptatás), az átlagostól eltérő élet- és munkakörülmények, felszívódási zavarok, 

a bélbaktériumflóra elpusztulása miatt. A vitaminhiány mértékétől függően 

általában étvágytalanság, fáradtság, ingerlékenység jelentkezik, csökken az 

ellenállóképesség. A vitaminok teljes hiánya (avitaminózis) rendkívül súlyos 

tüneteket okozhat. Ha a szervezet a vitaminokhoz hosszú ideig nem jut hozzá, 

akkor hiánybetegségek léphetnek fel. Hazánkban a hiánybetegségek rendkívül 

ritkán fordulnak elő. A vitaminok túlzott bevitele (hipervitaminózis) is okozhat 

klinikai tüneteket (pl. hányinger, hasmenés). 

 

 

 

 

 



1.sz. táblázat 

Vitaminok 

 

Név Élettani szerep Hiánytünet Előfordulás 
Napi 

szükséglet 

Zsírban oldódók 

A 

(retinol) 

elővitamin: 

karotin 

elősegíti a 

növekedést, a 

csontképzést, ideg-, 

hámvédő hatású, 

fertőzés elleni 

védelem, a látóbíbor 

része 

növekedési 

zavarok, bőr 

elszarusodása, 

hajhullás, 

látászavarok, 

fertőzések, 

csökkent 

immunvédekezés 

tej, tojás, 

belsőségek, 

máj, 

tejtermékek, 

margarin, 

sárgarépa, 

sóska, vaj 

0,5-2,4 mg 

D (kalciferol) 

elővitamin: 

ergoszterin, 

koleszterin 

csontképzés, 

májvédelem, a 

foszfor, kálium 

feszívódását segíti, 

fogvédő hatású 

csontosodás 

lassulása, 

csontlágyulás, 

deformáció, 

fáradékonyság 

halmáj, tojás, 

vaj, halak, tej, 

margarin, hús, 

sajt, gomba, 

élesztő 

2,5-10 mg 

E 

(tokoferol) 

nemi működést, 

állóképességet 

fokozza, oxidációt 

gátolja 

meddőség, 

ellenállóképesség 

csökken, 

májzsírosodás 

növényi 

olajok, tojás, 

margarin, 

máj, 

gabonacsíra, 

hús 

5-15 mg 

K 

(fillokinon) 

véralvadás 

elősegítése, 

fertőzések elleni 

védelem 

véralvadási 

zavarok, nyálka-, 

bőr alatti vérzések 

bélflóra, 

zöldségek, 

búzakorpa, 

tejtermékek, 

máj, hal, 

olajok 

70-140 mg 

Vízben oldódók 

B1 

(tiamin) 

szénhidrát-

anyagcsere, ideg-, 

izomvédő, 

növekedést segíti 

idegrendszeri 

zavarok, fejfájás, 

fáradékonyság, 

érzészavarok 

máj, barna 

kenyér, dió, 

élesztő, 

belsőségek, 

hüvelyesek 

0,5-1,6 mg 

B 

(riboflavin) 

bőrvédő, oxidációs 

folyamatokat, 

növekedést segíti 

növekedési 

zavarok, 

bőrgyulladás, 

szemkárosodás 

bélflóra, tej, 

hús, sajt, 

élesztő, 

belsőségek 

0,5-2,1 mg 
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Niacin 

(B) 

oxidációs-redukciós 

folyamatok, 

értágító, sejtek 

működése 

bőr elszíneződés, 

nyálkahártya-

gyulladás, 

érzészavarok 

élesztő, 

gabonacsíra, 

máj, vese, 

szója, hús 

6-20 mg 

Pantoténsav 

(B) 

intermedier 

anyagcsere, 

sebgyógyulás 

segítése 

bőr-, légutak 

gyulladása, 

fáradékonyság, 

idegrendszeri 

zavarok 

máj, szív, hús, 

hüvelyesek, 

cereáliák, tej, 

gomba, dió 

2-10 mg 

B 

(piridoxin) 

enzimek 

alkotórésze, kén-, 

vas-, aminosav-

anyagcsere 

bőrelváltozás, 

idegrendszeri 

zavarok, 

étvágytalanság 

élesztő, 

gabonafélék, 

tej, hal, 

bélflóra, hús, 

máj 

0,3-2,8 mg 

B 

(kobalamin) 

vérképzés, 

növekedés, 

sejtosztódás, 

anyagcsere 

szabályozása 

vészes 

vérszegénység, 

idegrendszeri 

panaszok 

máj, tej, hús, 

bélflóra, hal, 

vese, sajt, szív 

0,3-3 mg 

Folsav (folát) 
vérképzés, fehérje-

anyagcsere 

vérszegénység, 

gyengeség 

máj, spenót, 

gyümölcsök 

0,03-0,4 

mg 

Biotin 

(B) 

alaptápanyagok 

anyagcserét segítő 

enzimek alkotórésze 

bőrgyulladás, 

hámlás, hajhullás, 

letargia, 

étvágytalanság 

bélflóra, máj, 

vese, tojás, 

hüvelyesek, 

banán 

0,1-0,3 mg 

C 

(aszkorbinsav) 

sejt oxidációs-

redukciós 

folyamatai, 

ellenállóképesség 

növelése, 

sebgyógyulás 

fáradékonyság, 

étvágytalanság, 

vérzések, 

szédülés, a 

fertőződési hajlam 

nő 

csipkebogyó, 

zöldpaprika, 

citrom, 

narancs, 

brokkoli, 

fekete ribizli, 

kiwi 

35-80 mg 

Forrás: Horváth, 2002. 

 

 

 

 



Az ásványi anyagok szerepe a táplálkozásunkban 

 

Az ásványi anyagok – a vitaminokhoz hasonlóan – nélkülözhetetlen 

védőtápanyagok. Kémiai felépítésük szerint szervetlen vegyületek, melyek az 

emberi szervezetben vízben oldott ionos vagy szilárd formában fordulnak elő. A 

szervezet anyagcsere folyamataihoz sokféle ásványi anyagra van szükség, 

melyeknek a felvétele főleg a táplálékkal és az ivóvízzel valósul meg. 

Kiürülésük főleg a verejtékezéssel és a vizelettel történik. A szervezet 

legnagyobb részüket csak kis mértékben raktározza, így viszonylag rendszeres 

felvételükre van szükség.  

 

Szerepe: 

 a sejtnedvek, a testfolyadékok (pl. vér, verejték) só-víz egyensúlyának 

fenntartása, 

 csontos, fogak építőanyagai, 

 részt vesznek a vérképzési és a véralvadási folyamatokban, 

 ideg-, az izomműködés szabályozásában, 

 a különböző biológiailag aktív anyagok (pl. hormonok, enzimek, 

vegyületek) alkotórészei, 

 egyes sejt- és anyagcsere folyamatok, a sav-bázis egyensúly szabályozása, 

 befolyásolják a szívműködést. 

 

Az ásványi anyagok csoportosítása: 

- Makroelemek, 

- Mikroelemek. 
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2. sz. táblázat 

Makroelemek 

 

 Élettani szerep Hiánytünetek Napi adag Előfordulás 

Ca csont-, fogképzés, izom-, 

ideg-, szívműködés, 

véralvadás, vérképzés 

csontritkulás, 

hasmenés, görcs, 

nyugtalanság, 

növekedési 

problémák 

0,7-1,2 g tej, paraj, sajt, 

mák, magvak, 

hüvelyesek, túró, 

halak 

Mg csont-, vérképzés, enzimek 

működése, vegyületek 

alkotórésze 

idegrendszeri 

zavarok, 

szívpanaszok, 

görcsök, 

érelmeszesedés 

0,2-0,5 g zöldségfélék, 

kenyér, olajos 

magvak, 

rozsliszt, citrom 

P csontok, fogak szilárdsága, 

idegsejtek, ATP 

alkotórésze, enzimek 

működése 

csontritkulás, 

fogínygyulladás 

0,5-1,3 g hús, tej, tojás, 

sajt, mák, 

hüvelyesek, dió, 

mandula 

Na szervezet vízháztartása, 

testnedvek része, izom-, 

idegtevékenység 

emésztő-

szervrendszeri 

tünetek, apátia, 

szívdobogás 

2-4 g konyhasó, 

ivóvíz, kenyér, 

sajt 

Cl testnedvek része, izom-, 

idegingerlékenység, sav-lúg 

egyensúly 

étkezési zavarok, 

hányás, hasmenés, 

izomgyengeség 

2-5 g konyhasó, 

ivóvíz, füstölt 

termékek, 

kenyér, sajt 

K sejtosztódás, szívműködés, 

izom-, idegműködés, 

anyagcsere folyamatok 

izomgyengeség, 

fáradtság, 

székrekedés, 

súlyveszteség 

2-5 g burgonya, 

gyümölcs, 

hüvelyesek, 

petrezselyem 

Forrás: Horváth, 2002. 
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3. sz. táblázat 

Mikroelemek 

 

 Élettani szerep Forrás Napi szükséglet 

Vas sejtlégzés, vér-, izom 

színezőanyaga 

spenót, liszt, máj, 

hús, hüvelyesek, 

tojás, hal 

6-15 mg 

Jód a pajzsmirigy 

hormonjának alkotórésze 

jódozott só, 

hagyma, halak, 

kagyló, zöld 

növények 

0,1-0,2 mg 

Fluor fogzománc-, csontképzés dió, tea, halak, 

ivóvíz 

0,5-1,5 mg 

Réz vérképzés, sejtoxidáció, 

enzimek alkotórésze 

hüvelyesek, máj, 

dió, halak, korpa 

1,1-1,8 mg 

Cink sejtanyagcsere, 

növekedés, csontképzés 

tej, élesztő, tojás, 

búzacsíra, húsok 

5-15 mg 

Mangán csont-, vérképződés, véd 

az infarktustól 

dió, borsó, spenót, 

szója, tea, kávé 

1-4 mg 

Molibdén oxidációs enzimek 

alkotórésze 

tej, hüvelyesek, 

spenót, 

belsőségek 

0,25-0,5 mg 

Kobalt B12- vitamin alkotórésze, 

vérképzés 

hús, máj, tej, 

halak, sajt 

5-8 mg 

Króm a cukortűrőképességet 

fokozza 

hús, tej, sajt, máj, 

élesztő 

0,08-12 mg 

Szelén szívizomgyengeség, az 

immunrendszer erősítése 

korpa, dió, 

búzacsíra, máj, 

barna rizs, 

csirkehús 

0,03-0,075 mg 

Forrás: Horváth, 2002. 
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3. A TÁPLÁLKOZÁS FOLYAMATA 

 

A táplálkozás során felvett, az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen 

táplálékok több, egymáshoz kapcsolódó biokémiai folyamat során bomlanak le 

és hasznosulnak a szervezetben. Az első folyamat az emésztés, mely a 

tápcsatornában történik. Irányítását, szabályozását a központi, illetve a vegetatív 

idegrendszer végzi. Emésztéskor a nagyobb molekulájú, bonyolultabb 

összetételű tápanyagok egyszerűbb, kisebb molekulákra bomlanak le, majd a 

bélcsatornából felszívódnak. A felszívott anyagok a keringési rendszer útján a 

szövetekhez, a sejtekhez kerülnek, ahol a testépítéshez használódnak fel, 

energiát szolgáltatnak vagy elraktározódnak. A bomlástermékek, az 

emészthetetlen anyagok a szervezetből eltávoznak. Ezen folyamatok összességét 

belső részek közötti (intermedier) anyagcserének nevezzük. 

 

Emésztés 

 

Az emésztés folyamatát az emésztőszervrendszer végzi. A táplálékok a 

tápcsatorna egyes szakaszaiban bomlanak le és szívódnak fel. A tápcsatorna 

egyes szakaszaiban termelődő emésztőnedvek különféle enzimeket 

tartalmaznak. Ezek az enzimek a felvett táplálékot kémiai folyamatok során 

bontják le. 

 

Szájüreg 

 

A tápcsatorna első szakasza a szájüreg. Az itt található fogak segítségével 

megkezdődik a táplálék mechanikai aprítása, őrlése. Közben a nyálmirigyek 

által termelt nyállal összekeveredik a táplálék.  
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A nyál elősegíti a rágást, a nyelést és a szájüreget is tisztán tartja. A nyelvnek az 

ízlelésben, a falat kialakításában, valamint a beszédben is szerepe van. 

 

Garat, nyelőcső 

 

A nyállal összekevert falatot a nyelv továbbítja a garat és a nyelőcső felé. A 

garat a száj- és az orrüreg találkozásában lévő üreg. A nyeléskor a lágy szájpad 

elzárja az orrüreget, a gégefedő pedig a légcsövet, így a falat a nyelőcsőbe kerül. 

A nyelésnél előfordulhat félrenyelés is, ilyenkor a falat a légcsőbe kerül, onnan 

főleg köhögéssel távolítható el. A falat irányítása a garatig akaratlagos, azután 

akaratunktól független. A nyelőcső izmos falú tápcsatornaszakasz, benne 

emésztés nem történik, feladata a falatok továbbítása a gyomorba. 

 

Gyomor 

 

Izmos falú szerv, a falában lévő nyálkahártyamirigyek termelik a 

gyomornedvet. A keletkező gyomornedv mennyisége – az elfogyasztott 

táplálék minősége és mennyisége szerint – napi kb. 1-3 dm
3
. A gyomornedvben 

lévő sósav a fehérjebontó enzimeket aktiválja, nagyrészt elpusztítja a táplálékkal 

bejutott mikroorganizmusokat, denaturálja a fehérjéket. A gyomorban a 

táplálékok – az összetételüktől függően – 2-5 órát töltenek el. A táplálékok a 

gyomor falának összehúzódásával jutnak a vékonybélbe. 

 

Vékonybél 

 

A bélcsatorna leghosszabb szakasza, melybe három emésztőnedv (hasnyál, 

bélnedv, epe) kerül. Ezen emésztőnedvek enzimjei mindhárom alaptápanyag 

bontására képesek. Az epét a máj termeli, emésztőenzimet nem tartalmaz, 

epesavai a zsírokat apró részekre bontják, emulgeálják.  
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Ily módon a felületüket megnövelve a zsírbontás eredményesebb lesz. Az egész 

emésztési folyamat alatt a bélmozgások biztosítják a béltartalom 

emésztőnedvekkel való keveredését, valamint továbbítását. A vékonybélben 

befejeződik az alaptápanyagok lebontása, sőt a felszívódásuk is megtörténik a 

bélbolyhok segítségével. A béltartalom kb. 2-5 órát tölt el a vékonybélben. 

 

Vastagbél, végbél 

 

Emésztőnedv a vastagbélben nem termelődik, így tápanyagbontás sincs itt. A 

vastagbélben számos baktériumfaj található, többek között a béllakó 

baktériumok is, melyek vitaminokat (pl. B2-, B6-, B12-, K-vitamin) termelnek. 

Az itt történő víz- és ásványi anyag felszívódás után marad vissza a bélsár, mely 

a végbél záró gyűrűjének akaratlagos elernyesztésével kerül ki a tápcsatornából. 

 

Felszívódás 

 

Az enzimek segítségével lebontott tápanyagok a keringési rendszer útján jutnak 

el a felhasználási helyeikre. A felszívódás főleg a vékonybélben játszódik le. Az 

itt található bélbolyhokban dús hajszálérrendszer van. A felszívott anyagokat a 

vér szállítja a szövetekhez és a sejtekhez. A vékonybélen kívül a szájüregben, a 

gyomorban, a vastagbélben is történhet bizonyos anyagok (pl. alkohol, 

gyógyszer, víz, mérgek) felszívódása. A fehérjék aminosavak formájában 

szívódnak fel, egy részük aktív transzporttal, a másik részük passzív diffúzióval. 

A passzív diffúzió ozmótikus nyomáskülönbség hatására jön létre, mely esetén 

az anyagok a magasabb koncentrációs helyről az alacsonyabb irányába 

áramlanak. Az aktív transzport energiát igénylő folyamat, segítésében ún. 

hordozó anyagok is részt vesznek. Ez a folyamat a diffúzióval ellentétes irányú 

anyagáramlás. A szénhidrátok egyszerű cukrok alakjában kerülnek a 

véráramba.  
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A leggyorsabban a szőlőcukor szívódik fel, de a felszívódás mértékét 

befolyásolja a vérben lévő cukorszint és a nyálkahártya állapota is. A cukrok 

aktív transzporttal, energiát igénylő sejttevékenység révén szívódnak fel. A 

zsírok felszívódása glicerin és zsírsavak alakjában történik, majd újra 

trigliceriddé egyesülnek, és ilyen formában jutnak a nyirokrendszerbe. A víz és 

az ásványi anyagok felszívódása szorosan egymáshoz kapcsolódik, és 

változatos formában valósul meg. A Na, a K aktív sejttevékenységgel, a Cl 

ionok diffúzióval szívódnak fel. Különleges a Ca és a Fe felszívódása. A 

vitaminok felszívódását az oldékonyságuk határozza meg és a véráram útján 

kerülnek felhasználási helyeikre. 

 

A szervezet energiaszükséglete 

 

Az emberi életfolyamatok fenntartásához, az izomtevékenységhez, a 

mozgáshoz, a testhőmérséklet fenntartásához energia szükséges, melyhez az 

energiát szolgáltató tápanyagok elégetésével jut a szervezet. Az egyes 

tápanyagok elégetése során a következő energiamennyiségek keletkeznek: 

 

 1 g zsírból 38,94 kJ (9,3 kcal) 

 1 g fehérjéből 17,16 kJ (4,1 kcal) 

 1 g szénhidrátból 17,16 kJ (4,1 kcal) 

 1 g alkoholból 29,7 kJ (7,1 kcal) 

 

Átszámítási szorzók: 1 kJ=0,239 kcal, 1 kcal=4,187 kJ 

 

Az energiát adó tápanyagok egymást kiegészítve biztosítják a szervezet 

energiaszükségletét. A fehérjék energianyerésre történő felhasználása nem 

előnyös.  
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A tápanyagokból felszabaduló energia csak részben hasznosul munkavégzési 

energiaként, a többi része hőenergiaként a szervezet állandó testhőmérsékletét 

adja vagy eltávozik (pl. székletben, vizeletben). 

 

A szervezetben az energiaegyensúly akkor áll fenn, ha a táplálékkal bevitt 

energia azonos a felhasznált energiával, ekkor a testtömeg nem változik. Ha 

energiatöbblet kerül a szervezetbe, akkor ez raktározódik. Abban az esetben, ha 

az energialeadás nagyobb, mint a bevitel, a testtömeg csökken. Ideális az 

alaptápanyagok aránya, ha a keletkező energiamennyiség összetétele a 

következő: 

- Fehérjéből kb. 12% 

- Zsírból kb. 30% 

- Szénhidrátból kb. 58%. 

Az egyéni energiaszükséglet az az energiamennyiség, amely fedezi egy 

meghatározott életkorú, nemű, testtömegű, egészségi és tápláltsági állapotú, 

valamint fizikai aktivitású, adott környezeti hőmérsékleten élő egyén 

energiaszükségletét. 

 

Az összes (napi) energiaszükségletünk két fő tényezőből áll: az alapenergia-

szükségletből és a munkaenergia-szükségletből. A teljes energiaszükségletünket 

számos tényező befolyásolhatja még, ilyennek tekinthető a növekedés, a 

terhesség, a szoptatás többletenergia-igénye és a normálistól  
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4. GASZTRONÓMIATÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

 

Mit evett, hogy táplálkozott az ősember? Mit fogyasztott, hogyan készítette el 

az ételeit? Számtalan kérdés, amelyre a feleletet a történészek az ásatások során 

előkerült leletekből próbálják megadni. Barlangrajzok, a föld mélyébe került 

megkövült magvak, csontmaradványok, edények segítenek válaszolni. 

 

A kőkorszak embere magvakkal, bogyókkal, édeslevelekkel, gombákkal, 

gyökerekkel táplálkozott. Természetesen sem összetételében, sem 

energiaértékében nem volt kielégítő ez a táplálkozás, még akkor sem, ha tudjuk, 

hogy a lakosság gyér száma miatt nagy területen gyűjthették össze táplálékukat. 

A mérsékelt égövön élő ősember ki volt téve a téli táplálékhiánynak is, amelyet 

nagyon nehezen vészelt csak át. A növényi eredetű táplálkozás nem adott 

elegendő energiát a nagy fizikai igénybevételnek kitett ősember számára. Ezért 

feltehetően már a kezdetben madarakat, tojásokat, a földből kivájt bogarakat, 

rovarokat, férgeket is fogyasztott. Szerszámai még kezdetlegesek, tökéletlenek 

voltak, így nagyobb állatok elejtéséről szó sem lehetett. 

 

A népesség szaporodása, az apróvadak megritkulása rákényszerítette az 

ősembert, hogy fejlessze szerszámait. A kőből, csontból, fából készített 

eszközök feltétlenül eredményesebbé tették a halászatot és a vadászatot, de még 

így is szűkösen táplálkoztak. 

 

Az emberiség egész történelmének alakulásában meghatározóan nagy szerepet 

játszott a tűz felfedezése. Kezdetben nyersen fogyasztotta a növényi magvakat, 

bogyókat, gyökereket, sőt a húsféléket is.  
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Sok-sok évnek kellett eltelnie, amíg rájött, hogy a tűzbe ejtett mag héja 

könnyebben ledörzsölhető, a mag pedig így ízletesebb, puhább. A tűzbe tett hús 

íze is megváltozik, kellemesebb, zamatosabb lesz. 

 

A parázs közé tett gyökerek, gumók, a parázsban megpirított magvak, a nyársra 

felhúzott húsok, tehát a sütés minőségében változtatta meg az ősember 

táplálkozását. A téli ínséges idők átvészelését segítette az a felismerés, hogy a 

szárított gyümölcsök, gombák, a füstben tartott húsok hosszú ideig elállnak. 

 

A sütés után sokkal később kezdett az ősember főzni. Először csak földbe vájt 

üregekben, később már fából kivésett edényekben főzte a levesét. Vízbe áztatott 

magvak, gyökerek, gumók, levelek képezték ezen ételek alapját. A főzés pedig 

úgy történt, hogy a vízbe felizzított köveket dobtak, ezt a műveletet többször 

megismételték, és így a felforrósodott vízben megpuhultak a növények. 

 

A tűzhöz kapcsolódik az a nagy felfedezés is, hogy egyes, a tűz mellett hagyott 

ételek íze egy idő után kellemesen savanykássá válik, és ezáltal hosszabb ideig 

eltarthatók. Ez a felismerés mérföldkövet jelentett az emberiség táplálkozásában, 

hiszen így készül a kenyér és a sör. További emberöltőknek kellett azonban 

eltelniük ahhoz, hogy a kövek között megőrölt búzaszemeket vízzel elkeverve 

kezdetben forró köveken lepényként megsüssék. Azután a korabeli „hanyag 

háziasszony” mennyire megijedhetett, amikor az előző napról megmaradt tészta 

kelni, dagadni kezdett. Ismét csak sok időre volt szükség, míg a természetfeletti 

hatalmak megnyilatkozásának vélt kovászt egy bátor ősember megsütötte. 

Ugyancsak az ősidőkben történt, amikor a híg árpapempőn ugyanazt a változást 

vette észre elődünk, mint a búzalisztből készült masszán. Az erjesztett italt 

először talán kiöntötte, és megijedt a sistergő hangjától. Egyszer aztán nagy 

bátran megitta, és ezzel elfogyasztotta az emberiség első korsó, illetve 

agyagfazék sörét. 
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A neolitkori barlangokban az ásatások során vadgyümölcsök magvait, így 

vadszőlőt is találtak. Az összegyűjtött szőlőszemeket feltehetőleg kipréselték, és 

az élesztőgombák erjesztő hatását kihasználva ízletes italt készítettek belőle. Ma 

már tudjuk, hogy ez a bor volt.  

 

Időben nagyot lépünk előre, amikor a gasztronómia történetének elemzése során 

az ókori birodalmak gasztronómiájáról ejtünk néhány szót. Az ősi Indiából 

sok élelmiszer-alapanyag eljutott Európába, így a gabonafélék, a narancs stb. 

Kontinensünk gasztronómiai gyökereit azonban inkább a Közel-Keleten, a 

Tigris-Eufrátesz közében kereshetjük. Ásatások során előkerült cserép-, agyag- 

és rézedények, üstök, ivócsészék és a királysírokból kiemelt szobrok, 

domborművek vallanak a sumerok kultúrájáról, így étkezési szokásairól is. Az 

egyik dombormű juhokat, disznókat, ludakat és halakat ábrázol, egy föld alatti 

szentélyből árpaszemek, állati csontok, feltehetőleg egy áldozati lakoma 

maradványai kerültek elő. Nyilvánvaló, hogy az ábrázolt állatok húsát 

fogyasztották. 

 

A sumerokat leigázó akkádok folytatták a földművelést, az állattenyésztést és 

elődeik városépítő művészetét is. A győztes uralkodók igazi nagyvárossá 

fejlesztették Babilont, amelynek a tornyai az égre törtek (Bábel tornya), a város 

kerülete meghaladta az 50 km-t. Korabeli ékírásos szöveg felsorolja, hogy 

milyen húsokat, halakat, datolyát, gabonát és sört szállított egy városközeli 

gazdaság az egyik templom papjai számára. 

 

Nabukodonozor babiloni király Kr. e. 587-ben elfoglalta Jeruzsálemet, és 

fogságba hurcolta a zsidó nép jelentős részét. Dániel próféta is a fogságba 

hurcoltak között volt. Ő írta le a király fiának, Baltazárnak a lakomáját, a 

lakoma fogásainak hosszú sorát.  



29 

 

A király előhozatta a jeruzsálemi szentély aranyedényeit, hogy azokból igyon 

áldomást a babiloni nagyurakkal, mikor a titokzatos kéz a terem falára írja 

„Mene…tekel…”. A titokzatos szavak értelmét Dániel fejti meg, és közli a 

királlyal, hogy Babilon közelgő végét jelentik. Így ér véget az első lakoma, 

amelyet feljegyzett a történelem. 

 

Az asszír birodalomban építik az ókor másik nagy metropoliszát, Ninivét, 

Babilon vetélytársát. Az asszírok inkább kereskedtek, a földműveléssel nem 

sokat törődtek. Viszont nagy hús- és borfogyasztók voltak, és jeleskedtek az 

állattenyésztésben és a szőlőtermesztésben. Ninive romjai közül előkerült 

régészeti leleteken, domborműveken gyakori motívum a lakoma. A férfiak félig 

fekvő helyzetben fordulnak a dúsan terített asztalok felé, a nők karosszékekben 

ülve figyelik a férfiak étkezését.  

 

A perzsa udvar elképesztő gazdagságáról, lenyűgöző, de barbár pompájáról a 

görög Athenaiosz tudósít, kiemelve az elfogyasztott ételek hatalmas 

mennyiségét. A szuzai udvarnak naponta 1000 marhát, ürüt, lovat, szamarat 

vágtak le, struccok százait, tyúkok, ludak ezreit. Az uralkodó egy-egy érdekes 

fogást kreáló szakácsot gazdag adományokkal, kitüntetésekkel halmozott el. 

 

Miután Xerxész perzsa királyt a görögök legyőzték, a görög fővezér 

összeszedette a perzsa uralkodó arany- és ezüstedényeit, konyhafelszereléseit, 

összegyűjtötte a fogságba esett perzsa szakácsokat, udvari szolgákat. 

Megparancsolta, hogy készítsenek olyan ebédet, amilyet Xerxésznek szolgáltak 

fel egy hétköznapon. 

 

A görög hadvezér és tisztjei alig győzték végigenni a sok finomságot. A lakoma 

végén Pauszaniasz így szólt tisztjeihez: „Azért rendeztem ezt a lakomát, hogy 

saját szemetekkel lássátok, milyen ostoba Xerxész.  
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Ilyen fenséges koszton élt, mégis a mi szegényes asztalunkat irigyelte.” 

Feltehető, hogy Perzsiában alakultak ki az étkezéssel kapcsolatos „etikett” 

szabályai, amelyek azután a görög-római világon át jutottak el Európába. 

 

Egyiptom táplálékának forrása már ősidők óta a Nílus volt. Az istenként tisztelt 

folyó áradásának fekete iszapja tette termékennyé az egyiptomi földeket. 

Halakat és vízimadarakat bőségesen adott a Nílus, de pl. a papirusznád alsó 

szárát is kifőzték vízben, ahogy napjainkban a spárgát szokás. Termesztettek 

kölest, árpát, búzát, a kapás földművelésről lassan áttérve az ekével történő 

szántásra. Ti fáraó sírkamrájában találtak egy festményt – kb. Kr. e. 299-ből 

származik -, amelynek egyik képén még kétágú ásóvillával dolgozik a paraszt, a 

másik képen már eke elé fogott ökreit hajtja.  

 

A szegényebb néprétegek részint gabonából sütött lepényeket, de kovásszal 

kelesztett kenyeret is ettek, hozzá halat, hagymát, datolyát. Korabeli feljegyzés 

beszámol arról is, hogy a Kheopsz piramis építésén dolgozó rabszolgák 

hagymát, fokhagymát, petrezselymet kaptak a kenyérhez. A jobbmódúak 

étrendje természetesen ennél gazdagabb volt. Sírleletekből állapítható meg, hogy 

a thébai pékek több mint tízféle kenyeret sütöttek. A baromfifélék közül kacsát, 

galambot és gyöngytyúkot ettek, de tenyésztettek fürjet és foglyot is. Ették a 

teve, a juh, a ló és a szamár húsát is, és a szarvasmarhát is tenyésztették. 

Készítették és fogyasztották a lótuszgyökeret, a lótuszmagból emésztést segítő 

salátát állítottak elő. Ittak Egyiptomban bort, de a Kr. e. III. évezredben már 

számos serfőző is működött. Védnökük Ozirisz isten volt.  

 

Már az ókori görög világban találkozunk a vendégjog fogalmával, melynek 

lényege az oltalomkeresés volt. Az idegenek Zeusz oltalma alatt álltak, tehát az 

ő nevében kértek ételt-italt és védelmet. Emberek és istenek előtt kedves volt, 

aki szívesen látta a jövevényt.  
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Nemcsak ellátásáról, szállásáról gondoskodtak, hanem ha kellett, haza is 

szállították. A csatatéren egymás ellen harcolók, ha egymás vendégbarátai 

voltak, letették a fegyvert. Érdekes megjegyezni, hogy az étkezést nagyon 

fontosnak tartották, amikor csak tehették, asztalhoz ültek. Hippokratész már 

diétáról is ír, kiemelve a híg levesek, a fiatal kutya vagy galamb húsának 

jelentőségét a betegek táplálásában. 

 

A rómaiak a görögöktől vették át a vendégbarátság gyakorlatát, ez 

szállásnyújtásra, fürdésre, ajándékra, ellátásra, és ha kellett, ápolására 

vonatkozott. A rómaiak gyakran szerződésben rögzítették a kölcsönös 

vendégbarátság jogát. A legszegényebb ember is arra törekedett, hogy a 

vendégét a legjobban ellássa. Amikor a házigazda étele, itala elfogyott, elvitte a 

vendégét a szomszédba. Hívás nélkül is biztos lehetett benne, hogy bőséges 

ellátásban lesz részük a vendégség jogán. 

 

A 2.-3. században az egyszerű, mértékletes étkezéseket véget nem érő, ún. 

lucullusi lakomák, nagy dáridók váltották fel. A kérkedő házigazda a 

gazdagságát bizonyító eszem-iszomokkal, orgiákkal ejtette ámulatba vendégeit. 

Ekkor vált divatossá, hogy félig fekvő helyzetben ettek, ezáltal tovább tudtak az 

asztal mellett maradni, és többet tudtak enni. Amikor pedig már végleg elteltek a 

káprázatosnál káprázatosabb ételekkel, ki-ki könnyített magán, esetleg 

pávatollal, hogy aztán kiürült gyomorral folytassa tovább a végtelen ételsor 

kóstolgatását.  

 

A Római Birodalom felbomlása után kezdetét vette egy nagyon puritán, 

elődeihez semmiben – legkevésbé az étkezésben – sem hasonlító kor, a 

középkor. E korban kevés figyelmet fordítottak a táplálkozásra. Fő eledele a 

kása volt, amelyet sokféleképpen készítettek el, de kevés fűszert és húst 

használtak hozzá. 
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A reneszánsz kor, az emberhez való visszafordulás, megváltoztatta a 

táplálkozási szokásokat is. Újjáéledt a görög és római konyha, az ételeket új 

ízekkel, káprázatos elkészítési, valamint tálalási módokkal tették még 

ínycsiklandozóbbakká. A gasztronómia először Itáliában született újjá. Ebben az 

időben a nagy földrajzi felfedezések nyomán megjelenő új termények és 

fűszerek jelentős hatással voltak az európai konyhára. Ma már elképzelhetetlen 

lenne életünk paradicsom, paprika, tök, bab, burgonya, kukorica, borsó nélkül. 

Milyen hihetetlen, hogy ekkor ismerte meg Európa népe a paprikát is, amely 

csak nagyon lassan épült be ételeinkbe, pedig ma már a leggyakrabban használt, 

legjellegzetesebb fűszerünk. 
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5. A VENDÉGLÁTÁS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE 

 

Hosszú út vezetett a Római Birodalom megalapításától (Kr.e. 753) hatalma 

csúcspontjáig. Sikeres és hódító háborúk, köztársaság, császárság, cirkusz- és 

gladiátorkultusz. Róma, az örök város, a művészetek és művészek fellegvára. A 

dicső hadvezéreket istenítették, és az Impérium védőiként tisztelték. Számos 

hadvezér beírta magát a történelem nagykönyvébe. 

 

Caius Julius Caesar (Kr. e. 100-44) Gallia és Britannia meghódítója, a germánok 

megfékezője. Galliai, germániai hadjáratainak történetéből álljon itt egy rövid 

részlet a germánok vendégbarátságára vonatkozóan Caesar tollából: 

 

„Egyetlen nemzet sem nagylelkűbb vendégeivel szemben, sem nem 

barátságosabb. Ha akármilyen kis ember is, nem zárják el előtte ajtajaikat. 

Akármelyikük befogadja és ellátja, vagyoni képessége szerint. Ha élelmiszere 

elfogyott, elmegy vele a szomszédhoz anélkül, hogy meghívták volna őket. Ott 

mindkettőjüket szívesen fogadják. Akár ismerik, akár nem ismerik őket, a 

vendégségre egyformán joguk van. Távozáskor kérni lehet valamit, s azt 

teljesítik, s nem szégyellik a kérést. Szeretik az ajándékokat, de sem az adás, sem 

az elfogadás nem kötelezi őket semmire. Ez a vendégbarátság egyszerűen a 

jóakarat kérdése.” 

 

Van, aki hadi sikereivel lett az utókor méltó példaképe, és van aki a 

különcségével. Ez utóbbiakhoz tartozott Lucius Licinius Lucullus (Kr. E. 114-

57). Római hadvezérként és kiszolgált légionáriusként mindent elért, amiről 

valaha római katona csak álmodhatott.  
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Alternatív források szerint különcségét és fényűző életmódját a nem 

megérdemelt bánásmódnak, kegyvesztettségnek köszönhette. Miután 

visszavonult, minden idejét az élet élvezeteinek kiaknázására és hajszolására 

fordította. 

 

Róma, a híres Impérum az akkori világ legjobban szervezett állama volt. 

Lucullus tökélyre vitte a gasztrokultuszt. Gazdag lakomáin a vendéglátás során 

már ételszeletelőket alkalmaztak a szakácsok és az ételhordók mellett. Lucullus 

korában már létezett a mértékletességi törvény, mely a pazarlás megfékezését 

volt hivatott szolgálni. A rómaiak lakomáin a görög lakomákkal ellentétben nők 

is jelen voltak, és versengve szórakoztatták egymást meséléssel, ékesszólással. 

A római előkelők nem asztalnál ülve étkeztek. Előszeretettel feküdtek 

kerevetükön, féloldalra dőlve, szerelmes sóhajtások közepette. Az étkezők ujjait 

úgynevezett ujjvédő fémhüvely védte az étkek forróságától, és egyúttal 

higiénikusan tisztán tartotta. 

 

Ebben az időszakban jelentek meg a menülap ősi formái, melyeket a vendégek 

az ínycsiklandozó étkezések befejeztével magukkal vihettek. S hogy milyen 

étkek közül választhattak? Előszeretettel fogyasztottak tengeri herkentyűket, 

osztrigát, rákot, csigát, tengeri sünt, vadszárnyasokat, vadkant. Ki tudná 

felsorolni mennyi kitűnő alkalom adódhatott a gasztronómia kultuszának 

emlékezetbe vésésére, mire a Római Birodalom elérkezett alkonyzónájához. 

 

Róma bukása után (Kr. u. 476), a barbár kultúrák térhódításával kiveszett az 

étkezési kultúrából a lakomák ételsorának tájékoztatója. A menülappal a XVI. 

századi Németországban találkozunk ismét, V. Károly (1500-1558) német-római 

császár lakomáin. A napjainkban használatos étlap őse 1780-ban született 

Franciaországban, XVI. (Bourbon) Lajos (1774-1792) uralkodása alatt – 

kényszerűségből.  
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(1780 nyarán a francia államháztartás kimerült, mivel a francia 

pénzügyminiszter (Jacques Necker 1732-1804) szinte kizárólag hitelekből 

finanszírozta a franciák részvételét az észak-amerikai függetlenségi háborúban.) 

Hazánkban a legrégibb keltezésű étlap 1834-ből való, a legkorábbról fennmaradt 

menülap 1863-as keltezésű. Az étlap egyébként fellelhető a nyíregyházi 

levéltárban, Taraffa Márkus Mihály vendéglős hagyatékában. 

 

Néhány – a témához kapcsolódó – kultúrtörténeti tény: a XIII.-XIV. században 

az étkezésekhez cserép-, majolika-, fajanszedényeket, tálakat, kancsókat 

használtak. Bortárolásra bortömlőket (ezek állati eredetűek voltak). A 

lakomákon részint közös tálból csemegéztek vagy bográcsból, faedényekből 

ettek. Főúri környezetben elterjedtek az ón- és rézedények is. Az Újkor hajnalán, 

a XV.-XVI. században jelentek meg a vas, illetve acél konyhai eszközök. Nem 

hiányozhatott egyetlen konyhából sem a bárd, a csontfűrész, a nyársrudak és a 

kések. A XIII. században, 1248-ban alapították Nyugat-Európában a Chaine des 

Rotisseurs nevű szervezetet, magyarul a Pecsenyesütők Szövetségét. Akkoriban 

ugyanis, akinek nyársa volt, gazdag embernek számított. (A szervezet az 

évszázadok során feledésbe merült, újraalapítása 1950-ben történt, de már 

Pecsenyesütők Világszövetségeként. Soraikat profik és nem profik tagláncolata 

alkotja.) 

 

Az asztalokat sokáig nem terítették abrosszal, és poharakat sem tettek fel. 

Azokat a pohárszékben tárolták, külön polcon az uralkodóét, a hercegét, grófét, 

és a rangsorban következőkét. A mai teremfőnökök munkáját a főpohárnokok 

látták el hajdanán, a terítést a pohárnokok végezték. A felszolgálósegédek 

munkáját pohárnok inasok látták el. Érdekesség, hogy az első pohárnokról a 

Biblia ószövetségi része tesz említést. Ha az étkezők közül valaki inni kívánt, 

szólt a pohárnoknak, aki a rendelő saját poharát, serlegét, kelyhét a 

pohárszékben megtöltötte, és inasával odaküldte.  
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Az uralkodó étkezései nyilvánosan zajlottak. Természetesen külön asztalnál ülve 

étkezett, és a rangsorban utána következő csak akkor kezdhette meg az étkezést, 

ha már őfelsége befejezte. Keresztény szokás volt, hogy a maradék étkeket 

szétosztották a szegények között. Hívatlan, de hasznos vendégek voltak az 

asztalok körül csaholó, farkukat csóváló ebek is.  

 

A lakomákon a legkedveltebb ital a bor volt. Előfordult, hogy az urak több liter 

nedűt is elfogyasztottak egy-egy étkezés alkalmával. Nem szabad megfeledkezni 

a szegények étkezéséről sem. Az ő ételük nagyon sokáig a kása és a kenyér volt. 

Bor helyett vizet ittak, a tehetősebbek asztalára tejben áztatott kása is jutott. A 

XX. századig nem terítették asztalaikat semmivel, közös tálból falatoztak. 

 

A kultúra és etikett fejlődésével a XVII. század végén, a XVIII. század elején 

honosodott meg a tányérváltás hagyománya XIV. Lajos, a Napkirály (1638-

1715) versailles-i és trianoni udvarában. Rambouillet márkiné nevéhez fűződik, 

ami akkoriban annyit jelentett, hogy minden feladott új ételhez tiszta tányért 

adtak. A Rambouillet-palota egyébként a XVII. század Franciaországának 

legelőkelőbb szalonjának számított. Az uralkodó rendkívül pompakedvelő volt. 

Ez nemcsak étkezési szokásaiban, hanem szerelmi étvágyának tekintetében is 

egyaránt elmondható. A francia abszolutizmus virágzó érájában a diplomácia 

területén a francia nyelv lett általánossá, és Európában a francia életmód és 

etikett mintaképül szolgált. 

 

A barokk korában, az ételek finomításának köszönhetően megnőtt a levesek 

étkezésben betöltött szerepe is. Ez indította el azt a folyamatot, hogy az étkezés 

napi kettőről háromszorivá vált. A porcelánmanufaktúrák új taggal bővítették 

termékeik skáláját a mélytányér megalkotásával. Ami újabb evőeszköz, a 

levesmerő kanál megszületésével, illetve az étkészlet bővítésével járt.  
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Néhány mosolygásra ösztöntő ügyetlenségnek tűnt, amikor némelyek levesmerő 

kanalat emelték először a szájukhoz. 

 

A franciák roppant leleményességére és kifinomultságára utal, hogy étkezéseik 

alkalmával komplett terítéket és terítést kreáltak. Longueville hercegnő fényűző 

lakomáin (1646) tűnt fel először ez az új szokás. (A couvert helyes definíciója a 

teríték és nem a „zsemletányér”), mely kanálból, késből, villából, 

asztalkendőből, poharakból és fogvájóból állt. (Mai értelemben véve, az I. 

osztályú étkeztetés a fogvájót szinte száműzte az asztalokról a tálalószekrénybe. 

Étkezés után a felszolgálók helyezik az asztalra.) 

 

A terítés és a felszolgálás kezdetleges szokásairól csak a földesúri háztartásokra 

jellemző emlékezések maradtak fenn hitelt érdemlően a XV-XVI. századból. 

Ezeken az étkezéseken a nemesfémből készült tálakból és kancsókból 

fogyasztottak. Nagyméretű, ovális, lapos tányérokon ettek. Eleinte kézzel, 

később a gasztronómia ősidők óta használt evőeszközével, a késsel. Kanalakat 

társadalmi rangtól függően fából, illetve nemesfémből készítettek. Ráadásul nem 

kézbe fogták, hanem marokra, a nyél rövidsége miatt.  

 

A velencei kalmárok közvetítésével Bizáncból származó villa fejlődése 

látványosabban alakult. Szinte hihetetlen, de a villát először nagyzolásnak 

tartották, a keresztény egyház több imádság elmondásával büntette használóit. A 

reneszánsz villa kétágú volt, majd a barokk korban lett háromágú, míg a jelenkor 

embere már a négyágú villát ismeri. A XVIII. században a terítés még nem 

mutatott egységes képet a használati tárgyak anyagát illetően. A nemesség 

ezüsttel terített, a polgárság ón-, a pórnép cserép- vagy fajanszedényeket 

használt. Néhány évtizeddel később ezen a területen is változás következett be. 
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 A XVII-XVIII. század jellemző terítékeit: a lágy színezüstöt, az ónt és a 

törékeny porcelánt az 1850-es években megjelent alpakkatárgyak rövidesen 

kiszorították addig megérdemelt helyükről. 

 

A technika és tudomány innovatív fejlődése 1950 körül újabb irányt váltott, és 

az asztali evőeszközöket gyártó cégek alpakka anyagát alumíniumra cserélték. 

Ezek a tárgyak lágyságuk és oxidálódásuk miatt a hozzáfűzött reményeket 

(szerencsére) nem váltották be. A vendéglátóiparban a terítési eszközök 

anyagának színvonala szinte mindent elárul az adott helyről. Az alumínium 

kiszorult, az ÁNTSZ betiltotta használatukat néhány évvel ezelőtt. 

 

Napjainkban újra a rozsdamentes evőeszközök a divatosak, de a tradíciókkal 

rendelkező vendéglátóhelyeken vagy magánháztartásokban ezüst tárgyakat is 

használnak a társadalmi rang, avagy hovatartozás szimbólumaként. 

 

Francois Vatel (1635-1671) Louis II. Condé herceg (1621-1686) francia 

hadvezérnek kiváló konyhamestereként és ceremóniamestereként híresült el – 

kinek életéről filmet is forgattak 2000-ben -, XIV. Lajos (az abszolutizmus) 

korának kimagasló egyénisége volt. Ő és hasonló pozíciót betöltő kortársai 

ceremóniákat vezényeltek, és mérnöki pontossággal terveztek meg minden 

olyan látványelemet, melynek nélkülözhetetlen szerep jutott a mesteri 

kivitelezésben. 

 

A franciák pompakedvelése nemcsak életmódjukban tükröződött vissza, hanem 

kulináris igényességükben is. Ebédek, vacsorák alkalmával I, U, E, T alakzatba 

rendezték asztalaikat, és rendszeresen használtak tálfedőket, klosokat, az ételek 

melegen tartása és a legyek elleni védekezésként.  
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A ceremóniák felelősei az udvarmesterek voltak, őket követték a rangsorban a 

főpohárnokok, pohárnokok, vicepohárnokok, pohárnokinasok, bortöltő inasok, 

asztalnokok, tálhordók és az étekfogók. 

 

Napóleon (1769-1821) hatalmát az Empire szimbolizálta. A Koalíció azonban 

végleg megtörte azt a véráztatta birodalmat, melyet a „Korzikai farkas” géniuszi 

tervezéssel hozott létre. A császárok korának egyik híres, meglepetésekben 

bővelkedő és emlékezetes korszaka volt a bécsi kongresszus hosszú eseménye, 

melybe Vay Sarolta bárónő szemléltető anekdotái engednek bepillantást. 

 

„A kongresszus alatt olyan pazarlás folyt, hogy egy akkori följegyzés szerint a 

fejedelmi vendégek a bécsi udvarnak 2.200.000 papírforintjába kerültek. 

Ajándék burnótszelencékért hallatlan összegeket adott ki Ferenc császár (1768-

1835), és az a gyémántokkal kirakott arany burnótszelence, amelyet 

Wellingtonnak (1769-1852) ajándékozott, egymaga 20.000 papírforintjába 

került. De a vendégek is pazaroltak, és Württembergi Frigyes herceg (1754-

1816) olyan borravalót adott, hogy csak egy példát idézzek, egyik Dietrichstein 

grófnő portása, csak a tőle kapott borravalókból, a kongresszus végén házat vett 

a währingi városrészben, s a badeni nagyherceg egy előkelő cukrászdában 

megivott csésze teáért 1000 aranyat adott.”.  

 

„A nagy, nyilvános ünnepségektől eltekintve, intimebb ebédeket, estélyeket is 

adtak a kongresszusra egybegyűlt diplomaták.” 

„Nagy divat volt ezeken a pazar lakomákon egy-egy ételnemet megtenni 

királynak; így egy estén, amikor már jó fővel voltak az urak, és egymás után 

pattogtak a pezsgősüvegek dugaszai, a fromage de Brie-t kiáltották ki a sajtok 

királyának, és nagy kiabálások közt, ezüsttálcán hurcolva körül egy darab 

sajtot, a komoly diplomaták magukról megfeledkezve ordították: „Vive le roi des 

fromages!” 
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„Az udvari cselédséget 500 emberrel szaporították, és a császári istállókban 

1200 ló állt készen. 500-600 ló mindig szerszámban állt, és a kocsisok minden 

percben befoghattak, ha rendelet érkezett. Sándor orosz cár (1777-1825) 

szolgálatára éjjel-nappal fogat állt a Bellária előtt, és a kocsis egy pillanatra 

sem szálhatott le a bakról. Kétóránként váltották ezt a fogatot. Az uralkodók 

többnyire egyedül étkeztek, és a kíséret számára, mint ez most is szokás az 

udvaroknál, háromféle asztalt terítettek. A masallasztalt, melynél hadvezérek, 

miniszterek, első tisztviselők étkeztek, aztán a kabinetiroda hivatalnokainak, 

kuríroknak, végül pedig az „ofizierasztalt” az alsóbb rendű cselédek számára. 

Reggeltől estig lobogott a tűz az udvari konyhákon, minden emeleten csörögtek 

a tányérok, evőeszközök, lótó-futó lakájok szaladgáltak megrakott tálakkal, 

úgyhogy a császári Burg egy óriási szállóhoz hasonlított. A kongresszusi 

vendégek mulattatásáról gondoskodni is a vendéglátó osztrák udvar kötelességei 

közé tartozott. Minden színházban béreltek páholyokat a magas uraságok 

számára és egész széksorokat a kíséretnek – de a cselédség is mulatni akart ám, 

és így hol egyik, hol másik külvárosi színház karzatát bérelték ki számukra.” 

 

A császárság történetének korai szakaszában, a császár után a chef volt a 

második leggazdagabb ember a birodalomban. Azonban három kritériumnak 

kellett megfelelnie. Első kritérium: egyik fiát megvakították és megsüketítették, 

hogy ételkóstolóként élje az életét. Második kritérium: eggyel több terítéket 

helyeztek az asztalra. Ha az uralkodót evés közben futár zavarta meg, azonnal 

étellel kínálták. Harmadik kritérium: egyazon évben nem fordulhatott elő kétszer 

ugyanaz az étel. Semmi kétség, nagy árat fizetett az uralkodó és a chef is 

egyaránt. 

 

A zenéről se feledkezzünk meg, mely oly sok évszázadon keresztül, ősi rituálék 

kísérőjeként beleivódott a civilizáció zenitjébe. Már a „Hét vezér” idejében 

regösök zenéje kísérte az áldomásokat.  



41 

 

Mátyás király lakomáin főleg itáliai lantosok pengették húrjaikat. Híresek voltak 

a budai udvar olasz énekesei, melynek dicséretéről egy 1483-ban keltezett 

Budáról Rómába íródott levélben Valturani bíboros emlékezett meg jóízűen. 

Ebből egyenesen az következik, hogy az uralkodók nemcsak szerették a 

muzsikát, de meg is jutalmazták kegyeikben járó alattvalóikat. Az udvari 

zenészek az uralkodó körök megrendeléseire írták legfontosabb műveiket. Az 

arisztokrácia fizetett zeneköltői nemcsak a házigazdákat szórakoztatták, hanem 

előadásaikkal olykor az uralkodót is elkápráztatták, és számtalan esetben 

későbbi zeneműveiket kizárólag nekik komponálták. 

 

1692-ben datálódott az első engedély, úgynevezett direktori koncesszió, 

melyben I. Lipót (1640-1705) engedélyezte Bedeus kolozsvári polgárnak, hogy 

vándortruppot létrehozva magyar vagy latin nyelven falvakban és városokban 

vígjátékokat és drámákat adhasson elő a nagyérdeműnek. Hivatalos 

feljegyzésünk azonban csak 1708-ból származik az első vendéglátó-ipari 

zenészről. Sajnos értékelhető adatot nem sorakoztatott fel a művelődéstörténet 

erről az illetőről.  

 

A közerkölcsök és a közfelfogás is megváltozott ebben az időben a zenéről és a 

zenélős helyekről egyaránt. Egy 1704-ben kelt rendelet még korlátozta a 

zenélést és bujálkodást (zenére való vonaglást) a budai kocsmákban. 1725 

viszont meghozta számukra a kocsmai zenélés szabadságát. (Csak hivatalos 

zenészeket alkalmazhattak.) 

 

Mária Terézia (1717-1780) Magyarországa egy Bihari János (1764-1827) nevű 

hegedűművész és Boka Károly bandája (1808-1860) zenéjéért lelkesedett, majd 

egyre inkább előtérbe került a cigányzene, mint népi társasági zene. Fejedelmi 

udvarokba hívták az óriási ázsióra szert tett, legmagasabb körökbe is bejutó 

cigányzenészeket.  
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A jakobinusok bukása (1795) utáni időszakban, kiújult a „nemzet vágya” a zene 

világában, mely legalább egy évszázadon keresztül virágzott.  

 

Emléket állítva a híres cigányzenének és művészeknek, álljon itt néhány 

anekdota: 

 

„A XIX. század elején, amikor I. Sándor orosz cár (1777-1825) a bécsi 

kongresszusról – 1815-ben – utazott hazafelé, egy napra megállapodott Bártfán 

is. Gróf Dessewffy József (1771-1843), akit kortársai a tudományok és 

művészetek nemes barátjának neveztek, volt a kalauza, és mutogatta a vidék 

szépségeit.  

- Hát cigány nem akadhatna itt? – kérdé a cár, aki, mikor Ferenc 

császárral Pesten járt, már hallott magyar nótát. Gróf Dessewffy rögtön 

küldött a cigányért, aki holmi langausokat kezdett játszani. 

- Magyar nótát nem tudnak? – szólt a cár a grófhoz fordulva. 

A felsővidéki cigány nemigen tudott valami sok magyar dalt, nem is igen lehetett 

ilyenekben válogatni a század elején, és rákezdte a szerencsétlen 

inszurrekcionális marsot, amellyel János főherceg hadait csúfolták: 

Sárga csizmás Miksa sárban jár… 

A cár melankólikus arca egy pillanatra felderült, aztán Gróf Dessewffyhez 

hajolva halkan mondá: 

- C’est assez…c’est une persiflage.” (Ennyi elég…hisz ez egy gúnydal.) 

„Ugyancsak a XIX. század elején, 1816-ban, a budai nádori udvarnál muzsikált 

Bihari, akit maga Hermina főhercegné (1792-1817), József nádor (1776-1847) 

neje, született Anhalt-Bernburg hercegnő óhajtott hallani. A feledhetetlen 

emlékű főhercegné, aki az új hazáját mindenképpen óhajtotta ismerni, egy ízben 

özvegy gróf Károlyi Józsefné Waldstein Erzsébet grófnő estélyén hallotta 

játszani Biharit, s óhaját fejezte ki, hogy szeretné, ha felhívnák a budai 

várpalotába.  
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Abban az idő tájban, 1816. december 6-án érkezett vissza a nádor és neje egy 

hosszabb bécsi időzésből Budára, és így a főúri rendek udvarlásukra készültek. 

Bihari tizenkettedmagával ment föl Budára, és amúgy is kedves és jó urai, a két 

Keglevich gróf úrfiak, Gábor és Miklós vezették gróf Beckers Generalmajor és ő 

főherczegsége a palatinus főudvari mestere elé. Mikor a cigányok elhelyezkedtek 

az egyik teremben, csakhamar belépett a palatinus és Hermina főhercegné, 

udvarmesternője, Révay báróné kíséretében… Bihari a Hadik óbester nótáját, 

majd a koronációs és a palatinális magyarjait játszotta el, mind a három saját 

szerzeménye volt.  

 

Végül, amikor a főhercegné még mindig kívánta hallani, eljátszotta a Sarkantyús 

verbunkost. Bihari utolérhetetlen virtuozitásával előadva oly nagy hatást tett a 

nóta, hogy a főherceg asszony fölemelkedett karosszékéről, és elkezdett tapsolni, 

amit azonnal a többi urak és asszonyok is tevének. Hermina főhercegnő 

udvarmesternője, báró Révayné által ötven darab aranyat egy piros 

selyemerszényben adatott át Biharinak, és azt üzentette neki, hogy még sokszor 

óhajtja hallani a hegedűjét.” 

 

A cigányzene, avagy a nép zenéje szintén kitermelte kora tartalomjegyzékét. 

Köztük híres prímásokat, nagybőgősöket, gordonkaművészeket, klarinétosokat 

egyaránt. Néhány név közülük, a teljesség igénye nélkül: Bunkó Ferenc (1813-

1891), Dankó Pista (1858-1903), Lányi Géza, Rigó Jancsi (1858-1928?), Járóka 

Sándor, ifj. Sánta Ferenc, Mága Zoltán. 

 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk még a zenei élet néhány más fontos 

szereplőjéről sem. A legközkedveltebbek egyike volt a „pénzbedobós 

zenedoboz”, majd az ezt leváltó wurlitzer a XX. század hajnalán. Ebben az 

időben jelentek meg, majd terjedt el a sramlizene, majd a nagyobb éttermekbe 

beköltözött a szalon- és fúvózenekarok hangulatvilága. 
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Napjaink zenei palettáján szintén fontos hangsúlyt kapott a cigányzene, bár 

bizonyos helyeken ma is játszanak sramlizenét. A zenés varieték 

műsorstruktúrájában a revütánc tölti be a második legfontosabb szerepet, ezzel 

is tovább népszerűsítve saját illetve az operett műfaját. Végül a legkomolyabb 

műfajról néhány említésre méltó szó: Az opera semmit sem veszített régi, nagy 

hírű tekintélyéből. Már az ókori görögök „művelték”, később azonban feledésbe 

merült a műfaj. A barokk kor Itáliája fedezte fel hosszú „Csipkerózsika-

álmából” újra és foglalta aranyba nevét, mely oly becses a rajongói, mint 

művelői számára egyaránt. (Napóleon is nagy operabarát volt. 1787-ben járt 

először olasz operában. Hatalma teljében csak tragikákhoz vonzódott.) 
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6. ELŐDEINK ÉTKEZÉSI SZOKÁSAI 

 

Egy nép étkezési kultúrájának, szokásainak, konyhájának alakulása szorosan 

összefügg az adott nép történelmével. 

 

Az előmagyarok az urali őshazában halászattal, vadászattal, gyűjtögetéssel 

szerezték meg táplálékukat. Az étkezésre, a felhasznált nyersanyagokra és a 

készítésmódokra az ebből a korból származó szavakból következtethetünk: 

ilyenek pl. a hal, őz, vad, nyúl, keszeg, sügér, fogoly, fajd, főz, süt, lé, szén stb. 

szavaink. Az ősök eledelüket nyárson sütötték vagy megfőzték, de ismerték az 

aszalást, szárítást és füstölést is. 

 

A Kr. e. első évezred közepén a Volga mentén vándorló őseink főként 

pásztorkodással, de kezdetleges földműveléssel is foglalkoztak. Az 

állattenyésztő népeknek nagyobb esélyük volt a fennmaradásra, értékesebb 

táplálékhoz jutottak a tej és a hús révén, így erősebb, egészségesebb volt a 

szervezetük. Egyrészt, mivel a nyájaknak friss levegőre volt szükségük, 

másrészt a többi pásztornép ismétlődő támadásai miatt őseink lassan 

vándoroltak urali őshazájukból dél, délnyugat felé. A Kr. u. 5. században már a 

Kaukázustól északra, a Don folyó mentén találjuk őket. A következő évszázadok 

során török népekkel éltek együtt, a 8.-9. században pedig a kazár birodalomhoz 

tartoztak. Itt megtanultak bizonyos kézműves-mesterségeket, a szőlőművelést és 

kereskedni is. 

 

A honfoglalás előtti korból származó szavak – természetesen annak a kornak 

megfelelő – magas szervezettségű társadalmi, hadi és gazdasági 

berendezkedésre engednek következtetni.  
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A táplálkozással kapcsolatos fontosabb szavak: bika, ökör, tinó, üsző, kecske, 

teve, ól, vaj (akkoriban zsiradékot jelentett), sajt, túró, köpü, disznó, kan, alma, 

körte, szőlő, dió, bor, gyúr, teknő, kancsó stb. 

 

A téli szálláshely körül gabonaféléket termeltek – árpát, kölest, búzát – általában 

nem várták meg, amíg a termés teljesen megérett, hanem a kalászokat 

megpörkölték, majd megszárították. A vándorlás, az állandó helyváltoztatás 

speciális konyhát igényelt elődeinktől. A főzéshez bográcsot használtak, a 

nomád magyaroknak ez nélkülözhetetlen volt. A cserépedények megjelenése 

után főzték is és sütötték is a húsokat, a zsírjukat is felhasználva. A zsírban eltett 

hús sokáig eltartható és könnyen fogyasztható. Ezt a célt szolgálta a hússzeletek 

kiszárítása és füstölése, továbbá a húsok zsírjukig történő lesütése, a víztartalom 

teljes elpárologtatása, a hús pörkölése. Ez nemcsak eltarthatóvá, de kellemes 

ízűvé is tette a húsokat. Ma is élő ázsiai szokás szerint őseink mozsarakban 

porrá zúzták a csontokról lefejtett, megsütött és megsózott húst. A húsport 

útjaikra bőrzsákokban, rendszerint a vezetéklovak hátán magukkal vitték. 

Készítették a tejpor elődjét: a kurut, a megsavanyodott tejet beszárították. A 

szárított tészták készítésével szintén a nomád életmódhoz alkalmazkodtak. A 

húsos zacskó,a mit a nyeregre akasztottak, és az a tény, hogy a feltört hátú ló 

sebeit nyers hússzeletekkel gyógyították, az alapja annak a téves és egy kissé 

rosszindulatú állításnak, hogy „a magyarok a nyereg alatt puhították a húst”. 

 

VI. vagy Bölcs Leó görög császár krónikásának a honfoglalásunkkal egykorú 

leírásából tudjuk, hogy a bizánci hadak élelmezésükre élő marhát hajtottak 

magukkal, és ez rendkívül lelassította a sereg mozgását. A magyarok kötőféken 

vezetett lovakon vitték a tartósított húst, a szárított tejet (kuru) és a tésztát. Ez az 

ellátás lehetővé tette a magyar had gyors mozgását, és az élelmezésnek ez a 

módja sokáig megmaradt. Ugyanerről ír Matteo Villandi firenzei krónikás Nagy 

Lajos Királyunk itáliai hadjáratával kapcsolatban.  
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„A magyar seregek …ha megállapodnak, edényeiket megtöltik vízzel, 

felforralják…és számukhoz mérten öntenek bele a szárított hús porából, a por 

megdagad, és igen bőséges tápanyagot szolgáltat egy kis kenyérrel vagy 

magában, erőt ad az embernek.” Ha friss húshoz vagy halhoz jutottak, nyársra 

húzva sütötték meg, vagy bográcsban főzték meg. 

 

A honfoglalást megelőző és az azt követő századok étkezési szokásairól, főzési 

módjairól nem sok emlék maradt ránk. Az ősmagyarokkal rokon kaukázusi 

népek ételei, főzési szokásai, nyelvemlékei azonban alkalmasak bizonyos 

összehasonlításokra. Ezek a népek még a múlt században is az ősi, nomád 

életmód szerint éltek. A csuvasok, az azerbajdzsánok darából, marhahúsból 

levesfélét, a mi gulyásunkhoz hasonlót készítettek. A marhatenyésztő 

karakalpáknál a tovaina hasonlít a mi gulyásunkhoz, apróra vágott marhahúsból, 

bő mártással, sok hagymával készül. Az általuk készített szárma, a szőlő-vagy 

káposztalevélbe csavart rizses, fűszeres hús, amit vagy főztek vagy sütöttek, a 

töltött káposzta őse lehetett. Az osztjákok a miénkhez hasonló bab- és 

kukoricalevest készítettek. 

 

A magyar pásztorokról gyűjtött adatok sok hasonlóságot, egyezőséget mutatnak 

az említett kis népekkel. Ennek alapján jogosan vonhatjuk le azt a 

következtetést, hogy ha sok ezer kilométerre tőlünk, minden érintkezés nélkül, 

hasonló szokások, kifejezések éltek, és csaknem változatlanul fennmaradtak 

másfél ezer éven keresztül, ezek csak közös forrásból eredhettek. A burgonya és 

paprika nélkül készített gulyáshús (borsolt hús), a szárított hús-és tésztafélék – 

lebbencs, tarhonya -, a töltött káposzta őse, a kásák, a tejes ételek, a lótejből 

erjesztett ital: a kumisz – amelyet a 13.-14. századig fogyasztottak nálunk - , a 

zsendice – a savó, túró – eredete z őshazára vezethető vissza. Valószínű, hogy a 

honfoglalás előtti magyarok a sertésből már hurkafélét készítettek. 
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 Századunkban még a magyar pásztorok és a magyar tanyavilágban élők 

használták az ősi tartósítási eljárásokat, a sózást, a szárítást, a füstölést, a lesütött 

húsok zsírban történő elrakását. Ugyanúgy tartósították a húsokat, mint a 

kaukázusi rokon népek. Őseink nyugati irányú vándorlása menekülés is volt. 

Míg Árpád fejedelem hadi népével görög szövetségben harcolt a bolgárok ellen, 

a védtelen magyar településeket megtámadták a besenyők. A besenyőket is egy 

keletről jött támadás szorította ki hazájukból, mire szövetkezve a dunai 

bolgárokkal, megtámadták az Al-Duna és a Don között levő lebédiai, majd az 

etelközi magyar törzseket. A magyarok a váratlan támadás következtében 895-

ben Árpád hadai után a Felső-Tisza vidékére húzódtak. A következő 5 évben 

elfoglalták az egész Kárpát-medencét. Itt új hatások érték őket, más éghajlati 

viszonyokat találtak. 

 

A magyarság vezérei, a nagyfejedelem és a törzsfők szálláshelyeiket 

változtatták, nomád életmódot folytattak, mert nagyszámú állatállományukat 

csak így tudták takarmánnyal ellátni. A magyar köznép, ellentétben a régebbi 

hiedelemmel, ekkor már nem volt nomád, folyók melletti falvakban élt, 

félszabad állapotban gazdálkodott. A ház felszereléséhez tartozott a tapasztott 

agyagkemence. A honfoglalás korának jellegzetes edénye a felfüggeszthető 

vagy lábra állítható cserépbogrács. A féltettebb állatokat, elsősorban a 

szarvasmarhát istállókban teleltették, bár a jószág többsége a szabadban, a 

teleknek nevezett határrészen telelt. A falu környékének egy részét felszántották, 

és árpával, búzával, kölessel vetették be, más részét ugaron hagyták. Kerítéssel 

csak a legféltettebb növényeket – általában a szőlőt – vették körül. Innen 

származik a kert megnevezés, amelyet már 1055-ből, a tihanyi alapítólevélből 

ismerünk. A kásafélékből, a gabonákból tejben, vízben főtt kásákat, később 

kerek köveken sütött lepényeket készítettek, ezek a lepények átmenetet 

jelentettek a kenyér és a tésztafélék között.  
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Erre utalnak bizonyos honfoglalás körüli eszközök – pl. a kölyü-, és az ebből a 

korból származó szavak: derce, dara, őrlés. Az új hazában ismerték meg a 

magyarok a hajdinát, az egyetlen kásanövényt, amelyik nem tartozik a 

pázsitfűfélék családjába. 

 

Az egyik legrégebbi tésztánk a galuska. A lisztté őrölt gabona- és kásaféléket 

vízzel gyúrták össze, és vízben, esetleg levesben kifőzték. A gyúr szavunk is a 

honfoglalás előtti korból való. A növényi ételek közül fogyasztották a káposztát, 

tormát, borsót, hagymát és a különféle salátákat. Az ételek ízesítésére sót, 

borsot, mézet, ecetet használtak. Az italok közül ismerték a sert, de ismerték a 

bort is, a nyírfa erjesztett levét, a szénsavas nyírvizet, a kölesből egy boza nevű 

italt erjesztettek. 

 

A magyar nép életében egy-egy ünnep mindig is alkalom volt az evésre, ivásra. 

Áldomást isznak ha gyermekük születik, lagzikban, disznótorban, szüretkor de 

még a halotti toron is. Az iparosság életében a segédavatás vagy az új mester 

felavatása vendégeskedéssel járt, de még az adásvétel is csak akkor vált 

érvényessé, ha az áldomást megitták. Valóban ősi szokás az áldomás és a 

lakomázás, amelyről a honfoglalás hosszú ideig titokzatos történetírója, III. Béla 

király jegyzője, Anonymus a magyarok tetteiről szóló munkájában, a Gesta 

Hungarorumban két alkalommal tesz említést. Megírja, mikor őseink Álmos 

vezérrel az élen bevonultak Hung várába, az isteneknek nagy áldozatot mutattak 

be, és négy napig tartó lakomát csaptak (fecerunt magnum aldumas). Érdekesen, 

színesen mutatja be Anonymus a Duna-Tisza közének elfoglalását, ami szintén 

„aldumással” fejeződik be. A szó valójában áldozatot jelent, de a feláldozott 

fehér ló pecsenyéül is szolgált. 
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A honfoglaló magyaroknál a letelepedés utáni új életmód elfogadása, 

meggyökerezése lassú folyamat volt. Eleinte próbálták folytatni a régi, 

kalandozó életmódot, kalandozásaik során végigpusztították Nyugat-Európát, 

eljutottak Németországba, Franciaországba, sőt a svájci Szent Gallenig. A 

kalandozások ritkultak, majd az augsburgi és merseburgi vereség után 

megszűntek. Megalapították a kolostorokat, köréjük szolgálónépből falvak 

települtek, rendszeressé vált a földművelés, gyümölcstermesztés, szőlőművelés, 

a belterjes állattenyésztés, iparágak születtek. Sok konyhakerti zöldségnövény 

termesztését a kolostorok szláv szolgáitól tanulták meg a magyarok. 

Fokozatosan birtokba vették a dunántúli elvadult szőlőket. Falvak egész sora 

foglalkozott méhészettel. Szent István idején már nagy csordákban tenyésztették 

a félvad disznókondákat (nomád népek soha nem tenyésztettek disznót, mert ez 

az állatfaj nem bírja a vándorlást). A gazdasági életben történő változásokkal 

párhuzamosan változtak az étkezési formák, szokások is, német és görög sütési-

főzési módok kezdtek elterjedni. A német hatás Szent István király bajor 

származású felesége, Gizella révén, míg a görög hatás a balkáni népekkel jutott 

el hozzánk.  

 

A szakácsok ebben az időben már iparos embernek számítottak, és különféle 

kedvezményeket kaptak. A királyi szakácsok pl. adókedvezményben 

részesültek, a kiemelkedőbbeket nemesi címerekkel, birtokokkal jutalmazták. A 

szakácsmesterség a különböző kolostorokban is önálló foglalkozássá vált. 

Korbeli leírásokból tudjuk, hogy a pannonhalmi szerzetesek ételeiket húsból, 

halból, gyümölcsökből készítették. Italuk kútvíz, bor és árpasör volt. A konyha 

mellett, a szabadban használtak bográcsot és nyársat. 

 

A latin nyelvű okiratok között megtalálható Kálmán király 110 körül tartott 

esztergomi zsinatának állásfoglalása, amelyben megtiltja, hogy egyházi 

személyek kocsmárosok legyenek.  
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Ez arra utal, hogy jelentékeny a bortermelés és a házon kívüli borfogyasztás. 

Egy 1385-ből származó okirat említi szakács Jakabot, 1405-ből nagy szakács 

Lászlót, 1414-ből szakács Domokost. Ebben az időben az emberek 

keresztnevüket használták, s ha egy faluban több volt, elé tették foglalkozásukat 

is. Emlékekben leggazdagabb Mátyás király uralkodásának ideje. A királyi és 

főúri asztalokra kerülő ételek sora bő és választékos. Mátyásnak magyar 

szakácsai voltak, az 1460-as években Veres György volt a királyi udvar 

főszakácsa. Galeotto Marzio leírása szerint Mátyás udvarában sokféle ismeretlen 

halat szolgáltak fel. A legkedveltebb halak voltak a csuka, a menyhal, az 

angolna, a pisztráng. A húsok között szerepelt a marha, a juh, a házi- és 

vadsertés, a kecske, a szarvas, az őz, a nyúl, a liba, a kacsa, a fogoly, a fácán, de 

megfőzték a seregélyt is. Kedvelt csemege volt a hízott páva húsa. Nagy gondot 

fordítottak a kovásszal készült kenyérre. Mátyás olasz felesége, Beatrix révén 

nemcsak tudósokat, művészeket hívott meg udvarába, hanem olasz szakácsokat, 

gyümölcs- és zöldségkertészeket, sőt pulykamestert is. (Ekkor ismerték meg 

nálunk a pulykát.) Erősen érvényesült az olasz hatás az étkezésben. Elterjedt a 

vöröshagyma, fokhagyma, ecetes halak, olasz sajtok, gesztenye, olasz tészták 

stb. Kedvelt fűszerek voltak az olaszdió, sáfrány, fahéj, bors, gyömbér, 

ánizskapor. A húsételeket erősen fűszeres mártásokban tálalták. A levesek és 

mártások sűrítésére kenyérbelet használtak, a rántást még nem ismerték. A 

húsokat nyárson és roston sütötték oly módon, hogy alul és felül is parazsat 

helyeztek el (pártűz). A pároláshoz, főzéshez bográcsot, üstöket és lábas 

fazekakat használtak. 

 

Népünk a török hódoltság ideje alatt kezdte el termeszteni a kukoricát, paprikát, 

dohányt, ekkor készítettek először kávét. Ha egy 16. századi szakácskönyvet 

összehasonlítunk egy napjainkban készült szakácskönyvvel, meglepődünk, hogy 

mennyivel gazdagabb a nyersanyagválasztéka.  



52 

 

Sokféle fűszert, gombát, halat, vadat használtak, a rántást még alig ismerték, a 

sertészsírt pedig csak elvétve használták. Ebben a korban hazánkban is tartottak 

több napos lakomákat, amikor is egy-egy étkezésre 7-8 fogást szolgáltak fel. Ha 

mindehhez figyelembe vesszük, hogy egy fogás legalább két, de inkább három 

ételt foglalt magába, belátjuk, hogy nem kis virtus kellett ezeket végigenni. 

 

Paradicsomot és paprikát csak a 17. század végén kezdtek el termeszteni. A 

feljegyzések szerint a paprikának a szárítás és őrlés útján való felhasználása 

magyar találmány. A burgonyatermesztés is ekkor kezdődött el hazánkban, a 

szegény néprétegek fontos élelmiszerévé azonban csak a 19. század második 

felében vált. Az osztrák hatás révén jutottak el hazánkba a francia konyha ételei. 

 

A századforduló előkelő éttermeinek, kávéházainak étlapján szinte csak francia 

ételeket találunk, elvétve fordul elő néhány magyaros étel. Meg kellett tehát 

találni az egyensúlyt a kétféle konyha ételei között, hogy alkalmas legyen 

konyhánk a nemzetközi ízlés kielégítésére. A díszebédek, ünnepi étkezések 

alkalmával felszolgált ételek száma a századfordulón, a századelőn sokkal 

racionálisabb, mint korábban. A kilenc ételből álló díszebéd már túlzottnak 

számít, és ebben jelentős szerepe van az orvostudomány fejlődése mellett 

gazdasági okoknak és társadalmi változásoknak is. 
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7. A MAGYAR KONYHA JELLEMZÉSE 

 

Egy nép étkezési szokásait, konyhájának sajátosságait sok tényező befolyásolja. 

A földrajzi, éghajlati viszonyok, az ipar, a mezőgazdaság fejlettsége, a 

feldolgozó élelmiszeripar színvonala, történelmi hagyományok stb. A magyar 

konyha az elmúlt évszázadok során folyamatosan tökéletesedett, megteremtette 

a maga külön gasztronómiai világát. Az ősöktől örökölt ételek és ízek mellett 

meghonosította az ázsiai pásztornépektől átvett száraztésztákat, a Közép-

Amerikából származó paprikát. Az olasz udvari szakácsoktól a fokhagyma és a 

vöröshagyma használatát ismertük meg.  

 

Más nemzetek konyháihoz hasonlóan a magyar konyha jellegzetességét 

bizonyos alapanyagok, a jellegzetes fűszerezés és a sajátos konyhatechnikai 

műveletek együttes hatása alakította ki. Ennek megfelelően tehát a magyar 

konyha alapvető jellemzői a következők: 

- A sertészsír, a vöröshagyma és a fűszerpaprika együttes használata, 

valamint a tejföl alkalmazása, 

- a különböző sajátos ételkészítési eljárások. 

 

A sertészsír használata konyhánk egyik jellegzetessége. A sertészsírt nálunk a 

szalonna kiolvasztásával nyerik, míg más népek préseléssel. Az olvasztott zsír 

különleges aromát ad ételeinknek. Az olajat, vajat, margarint hidegkonyhai 

készítményekhez, a diétás étkeztetésben, a cukrászatban és a nemzetközi ételek 

készítéséhez használják. A vöröshagyma sok magyaros ételnek adja meg az 

aromáját, sőt képezi az alapját. A sertészsírban történő pirítás során 

felszabadulnak a hagyma illóolajai. A készítendő étel jellege határozza meg, 

hogy a hagymát a zsírban fonnyasztják-e, halványan vagy aranysárgára pirítják-

e, hiszen így más-más íz érhető el vele.  
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A fűszerpaprikát a régi magyar konyhán sokáig nem ismerték. Legelőször 

Szenczi Molnár Albert szótárának 1604-i kiadásában fordul elő törökbors. A 

Közép-Amerikából származó paprika eleinte nálunk lenézett paraszti fűszer volt, 

és csak lassan terjedt el. Végül is Szeged és Kalocsa környékén termesztve vált 

szép színű, kellemes aromájú magyar fűszerré. A sertészsírban pirított 

hagymához adva teljesen kioldódnak a paprika íz- és színanyagai. 

 

Jellegzetes magyaros ételeink jelentős részét fűszerezik fokhagymával, illetve 

fokhagyma és köménymag keverékével. Többek között ez a keverék adja 

pörkölt, gulyás, paprikás ételeink zamatát. Jól egészíti ki ezt az ízharmóniát a 

zöldpaprika, a paradicsom. Káposztás ételeink, a töltött tök, a tökfőzelék 

elmaradhatatlan fűszere a finomra vágott friss kapor. Különleges illatot, aromát 

ad, ha közvetlenül tálalás előtt hintik az ételre.  

 

A sertészsírral való főzésből adódik konyhánknak az a sajátossága, hogy bátran 

fűszerez. A fűszerezés – bármilyen ételről és bármilyen fűszerről is van szó – 

mindig mértéktartó legyen. Tévedés lenne azt hinni, hogy az a jó magyaros étel, 

ami méregerős. 

 

A hentesáruk felhasználása: hentesáruink egy része világszerte ismert. Ilyenek 

a gyulai kolbász, a téliszalámi, a páros debreceni, a felvágottak, a szalonnafélék. 

Ezek a füstölt kolbászok, szalonnák, ugyancsak hozzájárulnak ételeink kitűnő 

ízéhez. A szalonnával tűzdelt jérce vagy pulyka, a gyulai sertéskaraj, a 

debrecenivel tálalt bableves vagy a töltött káposzta sajátos ízeket jelentenek az 

ételkínálatunkban. 

 

Tejfölből a magyaros főzési mód az átlagosnál nagyobb mennyiségben használ 

fel. A tejföl íze jól harmonizál paprikás ételeink, pl. a paprikás csirke, a borjú- 

vagy a báránypaprikás ízével.  
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Nem képzelhetők el káposztás ételeink sem tejföl nélkül, mint pl. a töltött, rakott 

vagy a székelykáposzta. Számos olyan tésztánk van, amelyhez tejfölt 

használunk, így a túrós csusza, túrógombóc, sonkás kocka és egy sor édestészta 

is. Sok levesünk, mártásunk, főzelékünk készül tejföllel, és gyakran díszítésként 

is használják. Nem olyan gyakran, mint a tejfölt, de a tejszínt is sok étel 

készítéséhez alkalmazzák. 

 

A magyar konyha az ételkészítés módjának változatosságával is fokozza az 

ételek ízét. Erre jó példa a pörkölt készítése, ami rövid lében, szinte csak a saját 

zsírjában párolódva, pörkölődve készül, innen a neve. A pörköltalap 

sertészsírban pirított vöröshagyma paprikával. Más ételeknél is megmutatkozik 

ez a törekvés, hogy sütés, pirítás, pörkölés révén pörzsanyagok képződjenek, 

ezzel is növelve az étel élvezeti értékét. Az ételek egy részét, de főleg a 

leveseket, főzelékeket rántással sűrítjük, és ez a fajta ételkészítési mód csak a 

magyar konyhára jellemző. Ugyancsak meg kell említenünk a habarást, amely 

tejföl vagy tejszín és liszt keveréke.  

 

Ételeinket az egészséges, korszerű táplálkozás szempontjából is értékelnünk 

kell. A magyaros ételek változatosak, jó ízűek, a külföldiek számára érdekesek, 

azonban a készítésükhöz felhasznált sertészsír és esetenként a fűszerek 

mennyisége túlzott. Ügyelve arra, hogy az ételek jellege megmaradjon, ezen 

anyagok mértéktartó használata természetesen ajánlott. A méregerős, zsírban 

úszó ételt sem gasztronómiai, sem egészségügyi szempontból nem ajánlott.  

Az étlapjainkon szereplő főzelékek, köretek szénhidráttartalma, ebből 

következően energiaértéke magas. A galuska-, tarhonya-, burgonya- stb. 

köreteket megváltoztatni nem tudjuk, nem is lehet célunk. Azonban 

mennyiségüket csökkentve, különféle főtt, párolt zöldségekkel kiegészítve, 

táplálkozás-élettani szempontból is értékesebbé tehetnénk ételeinket. 
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8. MAGYAR GASZTRONÓMIAI HAGYOMÁNYOK 

 

Vendéglátásunkra, gasztronómiánkra jellemző napjainkban, hogy a magyar népi 

kultúra területén fellelhető hagyományokat ápolja, újítja fel. Ezek a 

hagyományok jól illeszthetők az egyre szélesedő idegenforgalmi programokba. 

 

A falusi lakodalom és a hozzá kapcsolódó események bemutatása a népi 

színjátékszerű szokások világába vezet. A lakodalmas szokások vidékenként 

eltérőek, szinte mindenütt megtalálható a menyasszony-búcsúztatás, a 

menyasszony holmijának kocsira rakása, a lakodalmas mulatság, a 

menyasszonytánc, a kontyolás, a menyecsketánc stb. mindezek irányítója, 

konferálója az első vőfély, aki a lakodalom minden mozzanatánál jelen van. 

Verseivel, rigmusaival megnevetteti vagy megríkatja a hallgatóságot.  

 

A kemence szót és az építményt a magyarság a dél-orosz pusztákon ismerte 

meg. A nyitott és zárt tűzhelyekből kialakult kemencék változatos formát 

mutatnak. A palóc kemence alacsony, hosszúkás, téglalap alakú, míg az 

Alföldön a búbos vagy boglyakemencék terjedtek el. A Dunántúlon és 

Erdélyben a nyílt tűzhely fölé cserépből vagy kőből formált sütőharangot 

helyeztek. Rőzsével, náddal, tőzeggel fűtötték. Nagysága aszerint változott, 

hogy mennyi kenyeret akartak sütni benne. Kemencében sütötték ünnepi 

alkalmakra a húst és a kalácsot is. A hozzáépített szabad kéményben füstölték a 

húst, sonkát, kolbászt, szalonnát. A sütés-főzés mellett a szoba fűtését, 

világítását is szolgálta. Szélén ülésre alkalmas padka futott körbe, belső szöglete 

gyerekek és öregek pihenő, esetenként hálóhelye. A tűzhely a családi élet 

központja, fontosságát bizonyítják átvitt jelentései: háztűznézni, családi 

tűzhelyet alapítani stb.  
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Vendéglátóegységekben egyre gyakrabban találunk kemencét: a régebbi építésű 

csárdákban hagyományosat, az új szállodákban modern változatát házikenyér, 

péksütemény, kemencében sült libamáj, malac, szárnyasok, egybesült húsok, 

halak készítésére. 

 

A nyársonsütés lehet önálló program, de kapcsolódhat lovasbemutatóhoz, 

szürethez, vízparti vagy más szabadtéri rendezvényekhez. A fiatal bárányt, 

malacot, csirkét befűszerezve nyársra húzzák, a nyársat parázs fölött forgatják, 

közben zsírral vagy szalonnával kenegetik. Fontos a lassú, egyenletes sütés, 

ezért ma már gyakran alufóliával borítják a húst, így a felülete nem ég meg. A 

népi tapasztalatok szerint nyársnak legjobb a kökény- vagy fűzfavessző. 

 

A szalonnasütés külön említést érdemel. A beírdalt, nyársra húzott szalonna 

parázs fölött pirítva, zsírja hagymával borított kenyérszeletekre csöpögtetve, 

illatával, ízével jól illeszkedik borkóstolók, szüretek hangulatába. 

 

Ökörsütés mindig is ott volt, ahol „nagy sokadalom” gyűlt össze. Ma is 

fellelhető vásárokon, majálisokon, illetve csoportok számára megrendelhető. A 

hatalmas nyársat, amire az ökröt húzzák, egymástól megfelelő távolságra földbe 

vert két, kétágú fára helyezik. Faszénparázs felett legalább huszonnégy óráig 

sütik fűszeres vízzel locsolgatva, kenegetve. Így is csak a hús felső rétege sül át, 

ezt levágják, az ökröt tovább sütik, amíg teljesen át nem sül. A felületről 

levágott nagy darab húst nagy szelet friss házikenyérre tálalják. 

 

Agyagban lehet sütni fácánt, vadkacsát, háziszárnyasokat, nagyobb testű 

pikkelyes halakat. Az állat belső részeit eltávolítják, belsejét gondosan 

kitisztítják, majd fűszerezik, és a hasüreget cérnával összevarrják. Kb. kétujjnyi 

vastagon bekenik agyaggal, és parázsba rakják.  
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Készíthető sütőben vagy kemencében is. 40-60 perc sütés után el lehet távolítani 

az agyagot, ekkorra piros és kőkemény lesz, magával viszi a tollat és a pikkelyt. 

A sült felületét megtisztítva, szalonnazsírt csepegtetve rá még utána pirítható. 

Hasonló módon készülnek sóban sült halak, húsok, szárnyasok. 

 

Bográcsban főzés elengedhetetlen kelléke az ún. pince partinak vagy gulyás 

partinak. Gulyás, pincepörkölt, jól fűszerezett marhapörkölt vörösborral, 

belefőzött burgonyával, halászlé, birkapörkölt stb. jellegzetesen olyan ételek, 

amelyeket szabad tűzön bográcsban főznek. 

 

Az ún. diszkosztál két, egy kissé lapított félgömbből álló fémtál. Nevezik 

nomádtálnak is, utalva arra, hogy az előre elkészített étellel együtt vihetjük 

kirándulni. Bárhol parázsba téve, de sütőben is elkészíthető. Különféle 

szelethúsok, lecsó, kolbász, burgonya rakható bele, mintegy lezárja az ízeket, 

illatokat.  

 

A fentiekben ismertetett ételkészítési eljárások látványnak is érdekesek, és egy 

kissé füstös, pirított, sajátos, de nagyon jó ízt, aromát adnak az ételeknek.  

 

A disznótor, a disznóvágás régen a falusi házaknál szertartásnak számító, 

élvezetekben gazdag örömünnep volt. A fagyos, sötét hajnalokon a disznó 

kétségbeesett visítása, majd a perzselésre használt szalma magasra csapó lángja 

valami egzotikumot kölcsönzött a disznóölésnek és hasonlított az ezredévekkel 

ezelőtti pogány áldozati máglyákhoz. A házi sült kolbász kövérebb sertéshúsból 

készül, fűszerezve, vékonybélbe töltve. Régebben kemencében, ma sütőben 

sütik. Ismert fokhagymás és citromos változata is. A májas hurkához a tüdőt, a 

tokaszalonnát megabálják, majd a májjal együtt ledarálják. A rizst az abálólében 

puhára főzik. Az anyagokat összekeverve fűszerezik, majd vastagbélbe töltik. A 

vágáskor felfogott friss vért a véres hurkához használják fel.  
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A kockára vágott szikkadt zsemlét, a megabált dagadót, tarját, tokaszalonnát 

ledarálva, fűszerekkel és vérrel összekeverik, vastagbélbe töltik. Mind a véres, 

mind a májas hurkát megabálják, és sütőben sütik. 

 

A frissen vágott disznó húsából gazdag disznótoros vacsorát készítettek. Egy 

falusi disznótoros vacsora orjalevessel kezdődik, ami nem más, mint a sertés 

gerinccsontjából főzött húsleves zöldségekkel, csigatésztával. Ezt a főtt hús 

követi frissen reszelt tormával. A toroskáposztában a sertés szinte minden része 

előfordul, csülök, köröm, farok, dagadó, oldalas és a tetejére helyezett frissen 

sütött sertésborda. Természetesen nem maradhat el a frissen sütött hurka és 

kolbász sem. A felszeletelt sült hurkát, kolbászt törtburgonya- és párolt káposzta 

körettel tálalják, éttermekben – a mai gyakorlat szerint – a tetejére natúr bordát 

tesznek. Vacsora végén friss hája pogácsa kerül az asztalra, amit borozgatás 

közben fogyasztanak. 
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