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rang egyengette karrierjét. Egy év múlva be-
gyűjtötték őt is, mint a többi gyanútlan hu-
manista-turista egyedet, és Noirmoutier-be 
toloncolták.

Az internáltak hazulról, a rokonoktól, bará-
toktól és kollégáktól kapott pakkokból és ki-
sebb pénzösszegekből, valamint a Vöröske-
reszt segélycsomagjaiból tudták valamelyest 
fenntartani az alapvető létszükségleteiket. 
Katonai kísérettel időnként beszabadultak a 
falu szatócsboltjába, ahol élelmiszereket és 
dohányt is vásárolhattak. Lássuk, mit tudott 
összeállítani Ferenc Jóska 1915. augusztus 
18-án tartott szülinapjára Schnitta, a rendel-
kezésére álló alapanyagokból: tartalmas 
tyúk (húsleves?) Habsburg módon, köret-
ként zöldborsó vajon párolva és saláta. Desz-
szertként szilvás gombóc, majd kávé, vörös 
és fehérbor… Hát a fő fogás nem is került az 
asztalra? A körülményeket ismerve ez így 
is luxuslakoma volt. Vajon – mint a borsó – 
miért ezt az eseményt ünnepelték meg? A 
tehetetlen és halogató vénember születését, 
akinek trónja jó ideje csak három lábon bil-
legő árnyékszék volt. Ismerjük a vezéráldo-
zat, Ferenc Ferdinánd utolsó vacsoráját,1 is-
merték Kunczék is, és tudniuk kellett, hogy 
ez a parti már akkor, még a bábuk felállítása 
előtt elveszett. Talán inkább a Monarchia el-
következő – és a magyarság számára végze-
tes – bukásának szentelték ezt az estét. Meg 
azután még jó néhányat.

Kuncz Aladár műve a világirodalom el-
sőrangú, halálpontos és leheletfinom látlelete 
a háború lelki és fizikai borzalmainak mély-
ségeiről. Lecsupaszította a koncról a pátoszt. 
Tizenkét éven keresztül csiszolta magában a 
kolostori lét ötvennyolc hónapjának elvisel-
hetetlen terheit. Hitben járt, túlélte, megírta 
és meghalt. A hiteles és humanista ábrázolás, 
a mű linearitása mindvégig és sokadszor is 
fogva tartja az olvasót. Rab lettem magam is.

Schnitta 1919-ben tért haza a szétszabdalt 
országba, s a Ritz–Dunapalota, majd 1948–58 
között a Margitszigeti Nagyszálló éttermi 
munkáját irányította. Nemzetközi hírű, elis-
mert szakember lett. Szakiskolai tanárként 

1 Ex Symposion, 2013/84. 

harminc különféle tankönyvpótló jegyzetet 
írt, a Felszolgálói ismeretek című szakkönyvén 
több generáció tanulói nőttek fel. A Magyar 
Gasztronómiai Szövetség Éttermi Mesterbi-
zottsága 1998-ban Schnitta-életműdíjat alapí-
tott, amelyet évenként adnak át azok számá-
ra, akik a szakma fejlesztésében és a tanulók 
képzésében kiemelkedőt nyújtottak.

Csontó Sándor

ÁLOMPINCÉR A 
KOLOSTORBAN

Kuncz Aladár Fekete kolostorában Schnit-
ta Sámuel (1893–1968) csak epizodis-

ta volt, noha személyében a magyar gaszt-
ronómia egyik főszereplőjét tisztelhetjük. 
Az „előkelő megjelenésű magyar pincér” 
már fogságuk első karácsonyán megvillan-
totta tehetségét, és egy kis hazai pirospapri-
ka segítségével kitűnő borjúpörköltet készí-
tett a siralomházban: az internált honfitársak 
többségének – akik a 6-os körletben kuco-
rodtak egymás mellé huszonkét-huszon-
két szalmazsákon – a kazamaták sötétjében,  
a fény ünnepén, a „magyarsiratás” estélyén. 
Pedig hol van még a szabadulás, hol van  
a vég? Pincérek, szűcsök, szabók, tanárok, 
festő, szobrász, zenész, cipész, mérnök és 
aviatikus összeolvadtak mind, mint ízek a 
bográcsban. Elmállott a lelkük is a penészes 
hodályban. Schnitta, az álomfelszolgáló egy 
snitt alatt a színen termett, hangtalanul su-
hant a sorstársak között, kezében matt alpak-
ka tálca, amelyről precízen letett s a földről 
elemelt, majd azután árnyékká vált maga is. 
Varázsport szórt a rongyszörnyek közé. Mert 
ezt tanulta, ez volt a hivatása: minden körül-
mények között a vendég az első, még a po-
kolban is.

Schnitta Sámuel a Barcsay Gimit letudva 
a Schlick–Nicholson gépgyárba jelentkezett 
„fogaskeréknek”, de a konyha ördöge ola-
jozottan közbelépett. Mivel faterja fizetőpin-
cérként kereste kenyerét, latba vetette szak-
mai kapcsolatait és a körúti Royal Szállóban 
helyezte el a srácot tányértörölgetőnek, ahol 

később trafikosfiúként melózott. Tanoncéveit 
a Hungária Nagyszálló éttermében folytatta, 
amely ebben a műfajban akkor országos első 
volt. 1911-ben sikerült megcsípnie a négyszáz 
aranykoronás Glück Frigyes ösztöndíjat, így 
Angliában képezhette magát tovább. Hiány-
zott még a francia nyelv, valamint a konyha 
gasztronómiai fineszei, ezért 1913 nyarától a 
párizsi Grand Hôtel Reginában mint chef de 

A Ferenc József osztrák császár, magyar király 
születésnapja alkalmából Schnitta Sámuel által 

Noirmoutier-beli fogsága alatt tartott „díszvacsora” 
kéziratos menükártyája, a szomszéd oldalon a 

résztvevő fogolytársak aláírásaival. Osztrák–magyar 
zászlóval, babérkoszorúkkal, középen a király mono-

gramjával, balra fent Kuncz Aladár aláírásával.  
(A Honterus Antikvárium szíves közlése)
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