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Receptek és történetek – 
Krúdy köpönyegéb�l

Aki egy kicsit is otthonos a Boook Kiadó kuli-

náris berkeiben, az tudja, hogy �k nem egy-

szer�en elegáns és igényes szakácskönyvek, 

receptgy�jtemények ínycsiklandozó képekkel 

dúsított közlésére vállalkoznak, hanem sok-

kal többre. Korunk gyorséttermekkel, „köröm 

közül falatozatókkal” jócskán elrontott és el-

torzított étkezési kultúrájának rehabilitálásá-

ra, amely bizony nem egyszer� pénzkérdés. 

Filléres alapanyagokból sem lehetetlen sokat 

emlegetett, „még most is a számban van 

az íze” élményt jelent� remekeket alkotni, 

s  drága hozzávalókat egészen könnyedén 

tönkre lehet tenni, ha szeretetlenül, oda 

nem fi gyelve kutyulja össze �ket valaki. Ez 

a szeretet, ez az odafi gyelés teszi még nem 

vegetáriánusok számára is élvezetes olvas-

mánnyá a Goldenblog-nyertes Bede Anna 

ugyanennél a kiadónál napvilágot látott Vegasztromániáját, amely ötleteivel, 

ízeivel h�siesen küzd a vegetáriánus konyha monotóniájáról elhintett, teljesen 

alaptalan vádak ellen.

A  továbbiakban kizárólag csak Ugron Zsolna komoly névmutatóra való 

nyersanyagot – vadhúsok, halak, zöldségek, tejtermékek, gyümölcsök és f�sze-

rek sokaságát – felvonultató könyvére összpontosítva: már két, méltán viharos 

siker� regénye, az Úrilányok Erdélyben s  az Erdélyi menyasszony, továbbá 

számos, az � részvételével-f�szereplésével készült, ínycsiklandozó tv-adás sej-

tette a jóíz� folytatást. Mostani, ezúttal nem els�sorban szépliteratúrai bravúr-

ját. Azt, hogy el�bb-utóbb közread egy ilyen, általa mégsem szakácskönyvként 

meghatározott, néhány történettel, illetve olykor egy-egy vestibule essay-vel, 

azaz pár soros, személyes hangú bevezetéssel f�szerezett receptgy�jteményt. 

A szerz�i el�szó néhány mondata messze túlmutat egy igényes amat�r „ínyes-

mestern�” önvallomásán. Még akkor is, ha legújabb munkája akár Magyar Elek 

esszéisztikus elemekben b�velked� remekével, Az ínyesmester szakácsköny-

vével is rokon vonásokat mutat. Nincs ilyen szó, de Ugron Zsolna tiszteletére 

most hadd legyen: kulinárpatriotizmus. Az erdélyi gyökerekr�l és szül�földje 

sokszín� konyhai palettájáról szóló vallomása nyilvánvalóan hitelesebb minden 

édes-bús nosztalgiánál: „Erdélyben töltöttem gyerekkorom és az eddigi feln�tt 

életem egy részét. Az ottani, már majdnem elveszett, de még nyomokban fel-

lelhet� ételkultúrában is azt találtam a legcsodálatosabbnak, ahogy az évszá-

zadokon át együtt él� hat-hét népcsoport gasztronómiai hagyományai hatottak 

egymásra, mégis meg�rizve igen sajátos karaktereiket. Ez a hagyományokhoz 

Ugron Zsolna, Hét évszak – Recep-
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Buda pest, 2013



ABLAK

110110

h� és mégis nyitott, rugalmas szemléletmód, ami Erdély ízeit a múltban jelle-

mezte, az ételeknek az a sokszín�sége, funkcionalitása és egyszer� kifi nomult-

sága – azt hiszem, ez marasztalt engem a konyhában.”

Az ételek és történetek sora egy szerz�nkre jellemz�en kedves és ironikus 

„tizenöt parancsolattal” kezd�dik, amely minden, csak nem kényes-fényes 

úrilányok számára készült illemkódex. Hiszen mindjárt az els� pont így szól: 

„Nyugalom, semminek nem kell tökéletesnek lennie.” A háttér-történetek so-

rában is azok a legjobbak, amelyek egy-egy konyhai kudarcot mesélnek el. 

A  tésztagyúrásban még járatlan ifi asszonyi kéz kalandját (A  ravioli), vagy a 

lyukas radiátor miatt meghiúsult, óriási m�gonddal készült, pocsékba ment 

szilveszteri lakomáét (Csepegés). De akad e mini-novellák sorában szabályos 

macimese is (A palacsinta), meg gyilkos társadalmi szatíra, egy kivagyi, el�-

kel�sköd� céges buliról (Piknik), vagy éppen egy baráti mesterszakács által 

meghiúsított családi �zgerincrecept-újraálmodásról (Egyszer volt). Ezt a fanyar 

humorú epizódot különösen nagy beleérzéssel olvastam: jómagam nemrég a 

mi családunk hagyományai alapján pácolt-sütött szarvascombot készítettem 

születésnapomra érkez� gyermekeimnek – nagymamám megsárgult receptje 

alapján! Szerencsére fi nom lett, noha egyetlen hivatásos séf sem szólt bele 

amat�r m�vészkedésembe; vagy lehet, hogy éppen ezért!

A  receptek színe-javát, de legalábbis a szépírói bevezet�vel ízesítetteket 

legszívesebben kivétel nélkül közölném, de a terjedelmi korlátok miatt most 

csak a gránátalmahabot beharangozó sorokra futja. Ezt már saját, kislánykori 

Gránátvirág-emlékeim (emlékezzünk: szerelme, Titanilla becézte így a rabszol-

gának álcázott, de császári családból származó fi út!) miatt sem tudom kihagy-

ni: „Gránátvirág-rajongásomnak irodalmi gyökerei vannak. Móra Aranykopor-

sójában olvastam el�ször, még kamaszként err�l a gyümölcsr�l, amit addig 

soha nem láttam, s�t még csak nem is hallottam róla. Hogy csak jó és szép 

lehet, már akkor eldöntöttem.” Ami a receptek köznapiságát, olykor különle-

gességét illeti: Ugron Zsolna fi nom egyensúlyi helyzetet teremt az egyszer� és 

a nem mindennapian költ�i fi nomságok között. Az utóbbiak között a magyar 

szájíznek egyik legszokatlanabb a francia földön egyszer� desszertnek számító 

tarte tatin levendulakrémmel. Édestestvére ez a virágíz� fi nomság a walesiek 

ibolyapudingjának, amely számunkra inkább bohókás ötlet és nem ennivaló. 

Ennek tökéletes ellenpontja a földön járóan jóíz� sült camembert. Az étel egy-

szer�ségéhez méltóan rövid és csattanós a bevezet� kommentár is: „Semmi 

macera, elronthatatlan.” Ez egy nyilvánvalóan egészséges öngúnyról tanúskodó 

megjegyzés. Még mulatságosabb, amikor Ugron Zsolna nem önmagát, ha-

nem az el-elkés� vendégeket csipkedi, szeretetteljes humorral, az egyben sült 

borjúszegy zellerpürével cím� fogás ürügyén: „Ez a borjúszegy például olyan 

recept, amit olyan vendégeknek is el lehet készíteni, akikr�l el�re tudjuk, hogy 

elkésnek – ugyanis semmi baja nem lesz, ha a receptben megjelöltnél tovább 

sül. A püréhez a zöldségeket el�re meg lehet f�zni, le lehet �ket sz�rni, a f�z�-

levet félre lehet tenni. Ebben, ha már mindenki megérkezett, meg tudjuk me-

legíteni a zöldségeket, és csak az utolsó pillanatban kell �ket összeturmixolni.”

A receptek és történetek harmóniáját fokozzák Körmendi Imre farkasétvá-

gyat kelt� ételfotói és a helyenként kifejezetten „szindbádos” hangulatképek. 

Végül, de nem utolsósorban: aki ezt a könyvet szemével-értelmével kóstolgat-
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Kissé megkésve 
egy fontos kötetr�l

Koppány Zsolt a sokoldalú és sok m�fajú írók 

és költ�k közé tartozik. Jelentek meg már vers-, 

próza-, esszékötetei, írt karcolatot, interjút, emlé-

kezést, jegyzetet stb. Az évtizedek során kialakult 

egyéni stílusa, melynek egyik ismertet�jegye a 

tömör mondatok sokasága, mondatszövésének 

drámaisága.

Ezeknek a min�ségeknek egyik legutóbbi bi-

zonyítéka Dereng� városmúlt c. kötete. F� váza 

a Budapesthez f�z�d� h�ség. Mindez megmutat-

kozik az utcákhoz, a terekhez, a házakhoz f�z�d� 

szeretetben, ám természetesen legf�képpen a 

szellemiségben, a  kultúrában. A  megidézett írók, 

költ�k, m�vészek, a város életéhez szorosan köt�-

d� emberek megidézésében. Gyakran pótol hiányt 

Koppány, hiszen gyorsan elfeledett kiválóságokat 

méltat, olyan személyiségeket, akik pedig igencsak 

sokat tettek nemcsak a f�városi, hanem az egyetemes és magyar értékek �r-

zéséért is. Mindemögött ott húzódik meg hite, a kereszténységhez és a szak-

ralitáshoz kapcsolódó eszmevilága. Karakterisztikus egyéniség, aki sosem rejti 

véka alá véleményét. Szubjektivitása minden sorából kitetszik, ám ez pozitív 

elfogultságot jelent, s hasonlóképpen az értékek, a min�ség tiszteletét.

Bár világképe egyértelm�, ám az is jellemzi, hogy megbecsüli az egymás-

sal esetleg szemben álló alkotókat is. Keresztényeket és zsidókat, konzervatí-

vokat és formabontókat egyaránt. Miként Németh Lászlónál, nála is a min�ség 

a dönt�. Persze nem tévedhetetlen, de véleménye mindig megalapozott. Azon 

írástudók közé tartozik, akik komolyan gondolják, hogy van igazi, krisztusi 

kereszténység, és lehetséges a párbeszéd a másként gondolkodókkal. Ahogy 

egy korábban vele készült interjúmban mondta: „A szeretet nem e világi fo-

ja, hasonló érzések hatalmába kerül, mint az, aki – mondjuk – a balatonfüredi 

Jókai-villa uzsonnához megterített asztalát és hangulatos konyháját nézegeti, 

elvágyódva egy szelídebb ütem� korba, amikor az ételek elkészítése és elfo-

gyasztása nem egyszer�en önfenntartási szükséglet volt, hanem m�vészet. 

Nyilvánvaló, hogy ez a komótos szépség� életforma huszonegyedik századi 

életünk minden napjába nem férhet bele, de egy-egy kiruccanás erejéig mind-

nyájan megérdemeljük. Többek között az olyan könyvek ihlet� erejére és szép-

ségére támaszkodva, mint a Hét évszak.

Petr�czi Éva

Koppány Zsolt, Dereng� vá-

rosmúlt, Kairosz Kiadó, 2011
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galom. Egy másik dimenzió. Isteni. (…) Hiszem, hogy van az ember, és van 

az Istennel bíró ember. Aki ilyen, annak van lelke. Az Istent meg kell hívni. 

A Szentlélek által.”

Dereng� városmúltja három ciklusból áll. Különböz� témák és közelítések, 

mégis szerves egység van közöttük. A lélek mérnökei cím alá gy�jtött írások f� 

iránya a Nyugat, illetve a jeles folyóirat szellemisége követ�inek világa. Értékeik 

és feledésük. A nagy nemzedéket (Adyt, Babitsot, Kosztolányit, Tóth Árpádot) 

éppúgy megidézi, mint ahogy fontos elemzést ír Radnótiról (Az ikrek havá-

ban), elsiratja pl. a ma már alig emlegetett Belohorszky Pált, méltó emléket 

állít Kálnoky Lászlónak, Nemes Nagy Ágnesnek, Vas Istvánnak, Vészi Endrének, 

Pilinszkynek és másoknak. Megközelítése szubjektív, és ebbe az is belefér, 

hogy elmeséli, miképpen kopogtatott kezd� írástudóként a nagyok ajtaján. 

Kapott biztatást és elutasítást, és kapott fontos útravalókat. S közben kitartóan 

harcol azért, hogy kedves szerz�i ne merüljenek feledésbe, hogy életm�vük itt 

maradjon velünk. Az olyan tragikus sorsúaké is, mint pl. Pinczési Judit, Gérecz 

Attila vagy Nádasdi Éva. Székely Magdáról meg ilyen címen ír: Akihez lehajolt 

az Isten.

A geometria metafi zikája c. ciklus jórészt a testvérmúzsák jegyében fogant 

írásokat tartalmaz. A képz�m�vészet és az irodalom érintkezési pontjai egyér-

telm�ek itt. Ha képz�m�vészr�l szól, akkor is keresi az irodalmi párhuzamokat, 

és meg is találja azokat. S a megidézett alkotók között találjuk Vaszary Jánost, 

Gulácsy Lajost, Ország Lilit, Fehér Lászlót és másokat. De itt van Melocco Mik-

lós, K� Pál és Makovecz Imre is, bizonyítandó, hogy Koppány Zsolt nem ismeri 

a kirekesztést, az egymástól különböz� esztétikai felfogású és különböz� világ-

nézet� m�vészek egyaránt érdeklik, s mindenkir�l érdemben tud szólni. Mai 

világunkban különösen becsülend� az ilyesfajta felfogás!

A  városát szeret� írástudó pedig a harmadik ciklusban (Ma már csak 

emlék?) mutatkozik meg leginkább. Szereti Budapestet, és aggódik is érte. 

Szeretné meg�rizni értékeit. „Csodapestét”, a f�városét és lakhelyét. A várost, 

amellyel „végleg összen�ve” érzi és tudja magát. Ilyen mondatokkal repre-

zentálja mindezt: „Álmok egy városról. Ábrándok. Vörösmarty. Ahogy festett 

egekbe nézünk. Rendszerváltás, mely nem volt az. Minden a régi, csak köntöse 

más. Néhol csillogó fl itter. Néhol szakadtan hagyott szövedék. Nyugalmat csak 

az Isten adhat…”

Költ� ír ilyen mondatokat, és író ír ilyen mondatokat. A recenzens is hajlik 

rá, hogy utánozza… Hiszen a varázsa alá kerül. Mert Koppány Zsolt gondolko-

dása, hite, írástudása, indulata, ereje valóban varázslatos.

Ezért lenne jó, ha mind többen olvasnák m�veit.

Bakonyi István


