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Dicshimnusz a csülökről

Emma asszony 1893-ban 
született egy füstös pesti 
kávéházban vagy szerkesz-
tőségi szobában, tizenhárom 

évet élt, de komoly életművet ha-
gyott maga után: egy kötetre való 
levelet és egy remek szakácskönyvet. 
Hogy is van ez?! A negyedik évét 
taposó irodalmi lap, A Hét a polgár-
ság művelt asszonyaiban remélt hű-
séges előfizetőkre találni, s az ügy 
érdekében az egyik újságíró-szer-
kesztő, Ignotus asszonybőrbe bújt. 
Az Emma asszony levelei hallatlanul 
népszerű rovat lett, amelynek egyik 
mellékszálaként 1901-ben receptek 
beküldésére kérte az írókat és az ol-
vasókat; ezek gyöngyszemeiből állt 
össze a következő évben A Hét sza-
kácskönyve. Egyfajta korabeli gaszt-
ronómiai blog jött létre: a receptek 
mellett számos hozzászólás, levél lá-
tott napvilágot, gyakran egymás vé-
leményére reflektáltak a szerzők – a 
háziasszonyokon kívül olyan neve-
zetes személyek, mint Mikszáth Kál-
mán és Tömörkény István, valamint 
Bródy Sándor, Fadrusz János és 
Hermann Ottó neje.

Olykor bizony a feleségek sza-
kácstudománya és sikere megközelí-
tette – ha épp le nem főzte – férjuruk 
olvasottságát. Móra Ferencné már 
1922-ben kiadott egy kötetet Szege-
den Mit főzzünk? címmel, majd né-
hány év múlva még nagyobb vállal-
kozásba fogott. Férje így háborgott a 
hír hallatán: „Megirigyelte tudniillik 
irodalmi sikereimet, s most ő is ír. 
Természetesen szakácskönyvet; állí-
tólag több haszon lesz rajta, mint az 
én összes irodalmi remekemen.” Mó-
ráné előszót is kért az urától, de ezt 
az író nem vállalta – így a később 
számos kiadást megért kötet Móra 
közreműködése nélkül jelent meg. 
A  könyv igen fontos mérföldkövet 

jelentett a magyar kulinária történe-
tében: ez az első olyan szakácskönyv, 
amely pontos anyaghányadokat és 
elkészítési időket is tartalmaz.

A világirodalom leghíresebb süte-
ménye, Proust madeleine-je az emlé-
kezés hosszú folyamatát indítja el – 
Krúdy Gyulánál ezt a szerepet a főtt 
marhahús és a velős csont tölti be. 
Kétségkívül ő a XX. századi magyar 
irodalom leghíresebb ínyence, aki 
szerint „az étkezés kultusza nemegy-
szer felülmúlja a nő és a szerelem 
jelentőségét”. Míg ő prózában brillí-
rozott, Berda Józsefet az örömteli 
evés megverselőjeként tisztelhetjük. 
Aligha akad költő, aki ilyen közvet-
len kapcsolatot élt volna át a gyomra 
és a világ állapota között, aki ilyen 
ódai magasságokba emelte volna a 
csülökpörköltet, a rizottót vagy a 
pöfeteggombát.

Miközben Jókai Mór felesége, 
Laborfalvy Róza fogadásnak is beillő 
ebédjeivel büszkélkedett, Mikszáth 
Kálmán karcolataiban megörökítette 
a parlamenti étkezéseket, és Móricz 

Zsigmond zsíros torokról anekdotá-
zott kedélyesen, egyre nagyobb is-
mertséget és hívet szerzett magának 
egy különös figura: Bicsérdy Bélát a 
nyers, vegetáriánus táplálkozáson 

alapuló életmód magyar apostola-
ként jegyzik. Nagy hangsúlyt fekte-
tett a testedzésre, a helyes légzésre – 
cserébe az élet évszázadokig(!) terje-
dő meghosszabbítását ígérte. Az 
1920–30-as években valóságos tö-
meghisztéria alakult ki körülötte, a 
követők és az ellenzők tábora se volt 
csekély. Kosztolányi Dezső a felesége 
hatására tért át a nyers kosztra, bár 
csupán egy évig bírta. Karinthy vi-
szont a kétkedők táborába tartozott, 
olyannyira, hogy 1926-ban nyílt le-
velet írt Bicsérdynek: „Nem a húshoz 
ragaszkodom én, nem is az összes 
italhoz… én lemondok a dohányzás-
ról, és lemondok a szerelemről is. De 
mindezekről akkor mondok csak le, 
hogy ha ön valami egyebet tud aján-
lani cserébe mindezekért. Csak nem 
gondolja talán, hogy a száz év, amit 
ön ígér, ellenérték lehet mindezekért? 
A tartalmat nem lehet tartammal 
pótolni, kedvesem.”

Nem törvényszerű, hogy aki szen-
vedélyesen ír recepteket, élvezettel 
állít össze menüsorokat, és szívesen 
főz a barátainak – mint tette azt Petri 
György –, az kéjes örömet érez étke-
zés közben. A költő maga alig evett. 
Élete utolsó hónapjaiban (2000-ben 
hunyt el) már csakis egy szakács-
könyvön dolgozott, és hagyatékában 
megtalálták egy csigás receptkötet 
tervezetét. A közelgő halállal is 
önironikus hangon, „konyhanyel-
ven” néz szembe: „Kiélvezem a ma-
radék időt, / mint ínyenc a húsos 
cubákokat / – csontig lerágom vég-
napjaimat” (Búcsúzás).

A konyha és az íróasztal között 
legserényebben ingázó kortárs író 
Cserna-Szabó András. A kulináris 
krimik feltalálója, a hasnovellák és 
gasztroesszék megújítója, aki sokat 
tud a főzés és a képzelet, az evés és 
az erotika összekapcsolódásáról. 

„NEM TÖRTÉNIK BENNE SEMMI, csak az, hogy egy ember megeszik egy halat” – mondta egy nyomdász a Szindbád 
című írást átolvasva. Valóban csak ennyiről szólna Krúdy és a magyar irodalom többi, evéssel kapcsolatos műve?! 

A választ keressék a fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeumban, az Írói fogások című kiállításon 
2017. március 31-ig! A képzeletbeli étlapon megtalálhatók Krúdy odakozmált kispörköltjén kívül 

Kosztolányi vegetáriánus étrendje és Ady édesanyjának konyhai jegyzetei is. Írásunk csupán csemegéz a bőségtálból.

Ady család az érmindszenti kúria előtt 1913 nyarán

Hússal vagy hús nélkül, ez itt a kérdés – Karinthy és Kosztolányi között

Jókai Mór a Hortobágyon 1889-ben Krúdy Gyula vendégekkel ebédel 1930-ban
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Sörbiciklivel az éjszakában

„Hajnalban jött be a külföldi férfi, csurom-
vizesen, alsóneműben. Borzasztó ideges 
volt, azt állította, egy csapat ellopta a ru-
háját, míg ő a Dunában fürdött. Követte 
őket, állítja, ide jöttek be. Kiderült, hogy az 
egyik, nálunk megszálló legénybúcsús 
csapatról van szó. Mondani sem kell, a 
spanyolok aznap nem utaztak haza. Jött a 
rendőrség, és a hosszas próbálkozás, hogy 
valahogy összeszedjük a banda tagjait, 
akik épp nem voltak maguknál.”

A történetet az egyik kisebb belvárosi 
hotelben dolgozó Krisztián meséli. Ren-
geteg őrült legénybúcsús csoporttal volt 
már (nem kevés) dolguk, ezért úgy dön-
töttek, nem fogadnak több ilyen csapatot.

A legény- és leánybúcsús csoportok az 
esküvői szezon velejárói, a fővárosiak 
lassan már észre sem veszik az 
egyenpólóban rohangáló, söröző fiúkat, 
rózsaszín tiarában feszítő, színes koktélt 
kortyoló lányokat. A szabadság utolsó 
perceit ünneplő csapatok közül kiemel-
kednek a külföldiek. Lehet őket utálni, 

lehet imádni, de az tény, a budapesti éj-
szaka megkerülhetetlen szereplői.

„Visszatérő vendégek. Az egyikük itt 
tartotta a legénybúcsúját, és mivel annyi-
ra jól érezték magukat, nem is volt kér-
dés, hogy amikor a csapat másik tagja 
nősül, ismét a magyar fővárosba jönnek 
bulizni” – meséli Judit. A fiatal egyete-
mista lány suli mellett szeretett volna 
dolgozni. A tanulmányai miatt fontos 
volt a rugalmas időbeosztás és a hétvégi 
munka – így most legénybúcsúra érkező 
fiúkat kísér egyik programhelyszínről a 
másikra.

Olyannyira népszerű úti cél lett Buda-
pest, hogy egyre több cég vállalja legény-
búcsúk (stag party) és leánybúcsúk (hen 
party) szervezését. Elég csak pár kattintás, 
s az interneten sorra találjuk a hazai és 
külföldi cégeket. A Budapesten bulizni 
vágyók a pénzükért cserébe – ami egy 
külföldi fiatalnak talán csak aprópénznek 
tűnik – ezernyi szolgáltatás közül válo-
gathatnak.

Az ilyen bulikat szervező cégek teljes 
körű szolgáltatást kínálnak, nem csak 
térképet és tippeket adnak, hova érdemes 
menni. A legjobb, ha ilyenkor van a féke-
vesztett megrendelőkkel egy helyismeret-
tel rendelkező kísérő. Itt lép a képbe Judit. 
Szép arcú, apró termetű, csinos lány. Első 
pillantásra – és másodikra sem – az a 
vadul bulizó egyetemista. Ritkán rúg ki a 
hámból, alkoholt is keveset iszik. Mégis, 
hogyan képes vigyázni egy csapat ittas 
férfira?! „Néha óvónéninek érzem magam, 
akinek figyelnie kell, ne kóricáljanak el a 
srácok, de humorral minden problémát el 
lehet ütni. Csoporttól függ, hogy milyen a 
hangulat. Ha szét is csúszna a banda, 
szerencsére minden csapatban van leg-
alább egy-két józanabb ember, aki össze-
tartja a fiúkat, nem nekem kell cipelni az 
egész terhet. Soha nem éreztem még ve-
szélyben magam, sőt! Megnyugtató, ha az 
ember egy csapat fiú körében mászkál 

éjszaka a városban. Eddig mindenki úri-
emberként viselkedett, ha bementünk egy 
szórakozóhelyre, óvóan álltak körém, 
szóval, ha valaki – nem a csapatból – be-
próbálkozik, a srácok simán megvédenek, 
leszerelik a bunkó ‚udvarlókat’. Sőt, elő-
fordult már, hogy miután lejárt a műsza-
kom, maradtam még kicsit velük, olyan 
jól éreztem magam. Persze udvarolnak, 
próbálnak meghívni erre-arra. Ilyenkor 
szépen le kell szerelni őket. Munka köz-
ben egyébként nem iszom, és az sem 
szerencsés, ha a fiúkat kísérő lányok ösz-
szemelegednek a vendéggel.”

A szórakozás nem merül ki a buli-
negyed végiglátogatásában, a kocsmatú-
rákban vagy éppen táncos lányok, fiúk 
bérlésében, de egy egész hétvégét meg-
tölthetnek programmal az ide érkezők: 
várost nézhetnek különböző hajótúrákon, 
vezethetnek tankot vagy Trabantot, már 
ha a buli után másnap még van erejük… 
„Volt, hogy gokartozni mentem velük, az 
kicsit unalmas volt, kísérőként nem vet-
tem részt a játékban. Viszont nagyon iz-
galmas volt, amikor egy dán csapattal 
mentünk quadozni; soha nem próbáltam 
még előtte ezt az extrém terepsportot. Az 
egyik kedvenc programom a fiúkkal a 
beer-bike, azaz a sörbiciklizés.” 

Judittal ellentétben a fővárosiak már 
nem élvezik ennyire: a vicces kedvű fia-
talok a hatalmas, bicikliként hajtott 
mozgó sörcsappal az úton közlekedve 
könnyen akadályozzák a forgalmat. De 
ha túllendülünk ezen a ponton, a kelle-
metlenkedésből könnyen új barátságok 
születhetnek. Nem egy alkalommal látni, 
ahogyan ingyensört adnak be a várakozó 
autósoknak, vagy éppen lepacsiznak a 
mellettük elhaladó bringásokkal. (A hol-
landok kissé radikálisabban állnak a kér-
déshez: a minap jelentették be, kitiltják a 
városokból a beer-bike-ot.)

Ha pedig folyik a sör, nem ritka, hogy 
elszabadulnak az indulatok. Judit nem 
sok kínos tapasztalatról számol be, in-
kább csak hangosan énekelnek, vicceket 
mesélnek az ittas fiatalok. A garázdálko-
dás nem törvényszerű, így csak néhány 
hotel dönt úgy, inkább nem fogad legény-
búcsús csapatot. Az ötcsillagos luxusszál-
lodákban sem ritka a legénybúcsú, ezeken 
a helyeken azonban – meséli az egyik 
bennfentes – értelemszerűen tehetős ven-
dégek szállnak meg. Ők pedig ritkán 
rombolnak, elég nekik a jó minőségű al-
kohol, szivar és persze időnként a táncos-
vetkőző lány. Csak nagyon ritkán okoz-
nak gondot a házasságra készülő vőlegé-
nyek és kísérőik.

A fiúk egyébként a világ majd’ minden 
részéről érkeznek, igaz, valamiért a britek 
vannak a legtöbben. És hogy miért éppen 
Magyarország? Judit tapasztalatai szerint 
a főváros szépségét, a bulinegyed és a 
programok sokszínűségét dicsérik a brit 
fiatalemberek. Ha a legilletékesebbeket, 
magukat a fiúkat kérdezzük, kedvesen, 
kissé kásás hangon a magyar lányok 
szépségéről merengenek. És nem utolsó-
sorban az olcsó sörről.

Hardi Judit

EGYRE TÖBBEN VANNAK, egyre hangosabbak, de legalább egyre többet 
költenek nálunk. A hozzánk érkező turisták közül nem lehet nem észrevenni 
egy külön csoportot: a brit legénybúcsúsokat, akik hozzánk jönnek tombolni.

MÉG TÖBBET KÖLTENEK. Jellemző, hogy a brit turisták 
csak pár napra jönnek Magyarországra (a legtöbb érkező 
buliturista), akkor viszont szétcsapják magukat, és „nem 
számít a holnap” alapon szórják a pénzt budapesti bárokban. 
Az összeg egyre csak növekszik: 2014 első negyedévében 9 
milliárd forintot hagytak itt, az idei év első három hónapjá-
ban már 16-ot – nyilatkozta Niklai Ákos, a Magyar Szállodák 
és Éttermek Szövetségének elnöke.

BREXITHATÁS

Hogy a britek kilépése az Európai Unióból hogyan hat a turiz-
musra, egyelőre még csak találgatni lehet. A bulizni vágyó fiata-
lok egy részének pár év múlva – mire a britek elhagyják az uniót 
– talán drága lesz Budapest. Ám beteljesedhet az a forgatókönyv 
is, miszerint azok, akik eddig a drágább városokban költötték a 
pénzt, ezentúl inkább a még mindig olcsóbb Budapest mellett 
teszik le a voksukat.Például azt is, hogyan lehet egy-

szerre fejben főzni és szeretkezni 
(Szíved helyén épül már a Halál-
csillag).

Nemcsak az evés öröme ad örök 
témát, hanem annak hiánya, a nél-
külözés, a koplalás is. És mára 
megjelent egy újabb irodalmi 
gasztro halmaz: a táplálkozási za-
varoké. Az étkezés torzulása, a 
mániás evés Parti Nagy Lajos írásai-
nak visszatérő motívuma. Az étke-
zés ártalmasságáról című mono-
drámában egy zsírégető csodaszer-
rel házaló, valójában mániás evés-
sel küzdő ügynök előadását követ-
hetjük végig. A hullámzó Balaton 
című novellában pedig egy zabálá-
si versenyeken induló sportbajnok 
mondja el történetét, akinek élete 
végére saját végletesen elhízott 
teste lesz a börtöne.

Nemhiába írta találóan Örkény 
István: „Nekünk, emlősöknek nem 
mellékes kérdés, mi daráljuk-e a 
húst, vagy minket darálnak-e...”

(szijjártó)

ÍGY ÍRTAK ŐK

Füst Milán: „Hétéves koromban 
csodálkozva hallottam, hogy az 
emberek vacsorázni szoktak.”  
 (Napló, 1919)

Móricz Zsigmond: „A kacsák, jér-
cék most nem hápogtak és pi-
tyegtek szerelmesen és boldogan 
a létben, hanem saját zsírjukban 
szépen heverve piros bőrüket mu-
tatták a legfalánkabb állatnak, a 
legnagyobb ragadozónak: az em-
bernek.” 

 (Kivilágos kivirradtig, 1926)
Faludy György: „Csak a csigák dol-

gában nem ismertem szemérmet. 
Az egész tábor nekem gyűjtötte 
őket. De ezt senki sem tekintette 
falánkságnak. Még nem is csodál-
tak érte: ez a gourmet Franciaor-
szágban megszokta a csigát, még 
itt Recsken se hajlandó lemonda-
ni az ínyenc falatokról.”  

 (Pokolbéli víg napjaim, 1961)
Esterházy Péter: „Szóval a gulyás 

az leves. És marhalábszárból a 
legjobb. És a krumplit hosszában 
kell elvágni. Ahogy a mamám csi-
nálta. Mert a mamám csinálta a 
legjobb gulyást a világon.” 

 (Puszta, csikó, paprika, 
 gulyás, Piroska; 1999)
Szécsi Noémi: „Ha Lenin elvtárs is 

előbb találkozik Bicsérdy Bélával, 
mint Kun Bélával… talán még ma 
is élne.” 

 (Kommunista Monte Cristo, 2006)
Cserna-Szabó András: „Az igazi 

magyar lecsó olyan, mint az Úris-
ten: egy, mégis annyiféle, ahá-
nyan hisszük.” 

 (Szügyig a szaftban, 2009)
Bacher Iván: „Sokféle a férfi, s ez 

megmutatkozik a konyhában is, 
ki-ki magát hozza, mutatja, 
lényegíti ehetővé… A legközönsé-
gesebb férfifajta, aki a konyhá-
ban megfigyelhető: macsó… szél-
sebesen szeli a hagymát, sugár-
ban löttyinti a bort, hangos puf-
fanással csapja deszkára a húst… 
ő úgysem ronthatja el.” 

 (Férfikonyha)
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