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Hogyan együnk? Néhány egyszerű módszer  
(Illetve: mit együnk? Néhány javaslat)

Mindenekelőtt gyorsan tisztázom, hogy a címet: „Hogyan együnk? Né-
hány egyszerű módszer” sajnos nem én találtam ki, hanem J. L. Austin brit 
nyelvfilozófus, a huszadik századi brit filozófia egyik legnagyobb alkotójá-
nak írásából loptam el, alakítottam át és fordítottam le. Austin szellemes, 
jó stílusú, mulatságos, ráadásul – hiába vélekednek egyesek megvetően a 
nyelvfilozófiáról, mondván: rosszul teszi, hogy csak a terméketlen nyelv- 
analízissel foglalkozik, és nem tesz hozzá semmit a filozófiához – fontos 
és filozófiai szempontból érdekes esszéit, többek között a How to talk? 
Some simple ways (Hogyan beszéljünk? Néhány egyszerű módszer) című 
munkáját a kötelező olvasmányok közé kellene sorolni minden bölcsé-
szettudományi területen, a közoktatásban és az egyetemeken is.

Austin a nyelv elemzésével közelítette meg a különféle filozófiai prob-
lémákat és felvetéseket. Rendszerezte a gondolatokat; úgy is mondhat-
nánk, hogy megtisztította a terepet. Nemcsak azt mutatta meg, hogyan 
beszéljünk, hanem azt is, hogyan írjunk és hogyan gondolkodjunk. Ha-
sonló céllal rögzítem a főzésre és evésre vonatkozó megjegyzéseket.

Nevezhetjük őket a konzervatív liberális – vagyis az egyszerű, gyakor-
latias, szélsőségektől mentes, bonyolult ideológiával nem terhelt, józan 
ésszel vezetett konyháról tett észrevételeknek. (A balos liberális konyhát 
– amelyet talán éppen a definícióból adódóan bonyolult ideológia ter-
hel – a tofu, a vegán szusi, a gluténmentes pizza, a fair trade kávé és a 
fenntartható fejlődés elvei alapján termelt, organikus zöldség jellemzi. 
Biztos, hogy a balos liberális szakácsok halmaza nem teljesen esik egybe 
a vegánok és a biciklisták halmazával, de alapos a gyanú, hogy nagymér-
tékben fedik egymást – legalábbis ha a vegánokról van szó, mert biciklivel 
nagyon különböző emberek járnak.) Tisztítja a gondolkodást, ha megis-
merkedünk a józan észen alapuló konyhai szabályokkal (valahogy úgy, 
mint a logika, a latin nyelv vagy az analitikus filozófia tudománya): más 
területekre is kiterjeszti a józan észt, és segít például abban, hogy józan 
ésszel közelítsünk az Európai Unióhoz.

A konzervatív liberális konyha egyik első alapelve a díszítmények mel-
lőzése. A petrezselyem zöldjének helye van bizonyos ételekben, de ne 
helyezzük művészien a krumplipürére. Más étkeket se díszítsünk vele. A 
konzervatív liberális szakács engesztelhetetlen gyűlöletet táplál a dekorá-
lás iránt. Meggyőződése, hogy a tányéron csak az kaphat helyet, amit meg 
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akarunk enni; csakis az, ami szükséges része az ételnek. Nem foglalkozik 
túl sokat az elrendezéssel és a tálalással: nem úgy teszi a tálra az enniva-
lót, mintha műalkotás lenne (hacsak nem japán az illető, és nem szusit 
szolgál fel). Ez nem azt jelenti, hogy csak odaszór valami nyesedéket a 
tálra, azt sem, hogy e konyha szabályai megkövetelnék, hogy undorítóan 
kell kinéznie a koncnak; de a konzervatív liberális szakács (hacsak nem 
japán az illető) a művészien elrendezett és dekorációval felcicomázott 
étel láttán nehezen elfojtható és beláthatatlan következményekkel járó 
ingerültséget érez. 

Ha már szóba került a krumplipüré, érdemes megjegyezni, hogy a kon-
zervatív liberális szakács mindig saját kezűleg készíti, sosem mixerrel. A 
mixerben készült krumplipüré ragasztó állagú lesz. A ragasztó hasznos do-
log, de nem ennivaló. A konzervatív liberális szakács ezenkívül előbb vágná 
le a karját, mint hogy villájával kecses hullámvonalakat rajzoljon a pürébe.

A konzervatív liberális konyha alapját a jó minőségű nyersanyagok és az 
egyszerű elkészítés (meg az egyszerű tálalás) adja. A konzervatív liberális 
szakács óvakodik az ersatzoktól is, például a Lengyelországban árult álfe-
tától vagy a mozzarella kinézetű műanyag, gumilabdaszerű, íztelen sajttól. 
Nagy ívben kerülni kell – mint mindent, ami valami másnak adja ki magát. 
(Azt az elvet, hogy kerüljünk mindent, ami valami másnak adja ki magát, 
egy magára valamit is adó konzervatív liberális az élet más területein is al-
kalmazza. Emberek esetében is hasznos.) A mozzarella legyen bivalytejből; 
a feta legyen görög vagy bolgár. Ha nincs, jobban tesszük, ha változtatunk a 
vacsoraterveinken, mint ha magát ételnek kiadó műanyagot ennénk. Moz-
zarellából a friss a legjobb, de mivel elképzelhető, hogy az embernek nincs 
éppen kéznél egy bivalytehene, és nincs ott egy paraszt sem, aki megfejné, 
mozzarellát gyúrna belőle, és a saját olajfájáról szedett olajbogyóval együtt 
elénk tenné tányéron, nem érdemes kitartani az abszolút frissesség mellett 
(a konzervatív liberális konyha másik alapelve a mértéktartás).

Ha már mozzarelláról van szó, jegyezzük meg, hogy szoba-hőmérsék-
letűnek kell lennie, nem jéghidegnek; a konzervatív liberális szakács leg- 
alább egy órával a tálalás előtt kiveszi a hűtőszekrényből. Elég hozzá egy kis 
jobb fajta olívaolaj; balzsamecet vagy citrom semmi esetre sem, Isten őrizz, 
nem kell mellé semmi más. Csak frissen őrölt bors. Esetleg bazsalikom, ha 
valaki rettentően makacskodik, de nem létszükséglet. Ha valaki ragaszkod-
na a paradicsomhoz, mert valamiféle mitikus platóni mozzarellás-paradi-
csomos saláta rémlik fel előtte, akkor az is legyen szoba-hőmérsékletű.

Bizonyos szempontból éppen az olasz konyha hagyományai érvényesí-
tik a legjobban a konzervatív liberális konyha egyik alapelvét: az egysze-
rűséget. A jó nyersanyagok adják az alapját, ezek pedig minden magára 
valamit is adó konyhában teljesen izolálva, adalékok nélkül (és persze 
díszítés nélkül) kerülnek az asztalra egymás után, nem egyszerre. Tehát 
– ha a főfogásról van szó – külön a hús, külön a krumpli, külön a zöldsé-
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gek. Nem mintha az olasz konyha egyáltalán nem ismerné a salátát, vagy 
a konzervatív liberális szakács valamiféle irracionális gyűlöletet táplálna 
iránta; de viszonylag kevés a saláta, a megfelelő pillanatban kerülnek elő, 
és mindegyik korlátozott mennyiségű, jól kiválasztott összetevőt tartal-
maz. A polipsaláta például: polip (fokhagymás-fehérboros vízben főzve), 
főtt krumpli, sok rendes olajbogyó, sok frissen őrölt bors, petrezselyem 
zöldje, citrom. Ennyi. Egyesek kaporral csinálják petrezselyem helyett. 
Lehet meleg vagy szoba-hőmérsékletű.

Ha már a salátáknál tartunk, ejtsünk néhány szót a Lengyelországban 
népszerű görög salátáról, amelynek görög neve horiatiki, vagyis egysze-
rűen falusi saláta. E saláta nevében Lengyelországban olyan bűnöket kö-
vetnek el, amelyek bosszúért kiáltanak. A legsúlyosabb bűn áldozata az 
olajbogyó. Az olajbogyó Lengyelországban fájdalmasan félreértett foga-
lom. Az olajbogyó nem dekoráció. Nem is kicsi, fekete (vagy zöld), porral 
kevert fűrészpor ízű, befőttesüvegben tárolt műanyag golyó. Az olajbogyó 
nagy, és benne van a magja. Ha görög, akkor barna, nagyon intenzív íze 
van, és hordóban lakik, onnan vesszük kimérve. Lehet fokhagymával vagy 
más különféle zöldfűszerekkel marinálni, csak nyugodtan, de a görög sa-
látába nagy, barna, húsos kalamatai vagy voloszi bogyó való. 

A görög salátát nem műanyag bogyóból, salátalevélből, paradicsom-
ból, fetautánzatból és vinaigrette szószból keverik. Paradicsomnak sem-
mi keresnivalója benne. Egyesek állítják, hogy ez a szélsőséges puristák 
túlzó álláspontja, és ha Görögországban sosem láttam a görög salátában, 
az azért volt, mert a házigazdáim vagy fukarok voltak, vagy szegények. 
Sokszor voltak szegények, de paradicsomot azért nem tettek a görög 
salátába, mert hagyományosan nem része az egyszerű falusi salátának. 
Azonkívül sokszor egyszerűen nem volt náluk paradicsom, főleg a szige-
teken. Görögországba eleve későn, csak a XIX. században érkezett meg 
a paradicsom. Az olyan hagyományos fogásokban, mint a muszaka, olasz 
hatásra került paradicsomszósz a húshoz. Egy szó mint száz, a görög sa-
láta tapasztalatom és változatlan gyakorlatom szerint uborkából, fetából, 
olajbogyóból, majoránnából és sok olívaolajból áll. Semmi ecet, semmi 
citrom és persze semmi salátalevél. A hőmérséklet – szobahőmérséklet. 
Só nem kell – a feta és az olajbogyó elég sós. Borsot tehetünk rá. Azt már 
hozzá se teszem, hogy frissen őröltet; másféle bors megengedhetetlen.

Lapszéli megjegyzés: minden konzervatív liberális lakásban legalább 
két borsőrlő lakik, egy a konyhában, egy az asztalon. Ha valaki az elekt-
romosat szereti – csak tessék; az elektromos készülékkel őrölt bors nem 
különbözik a kézzel őrölt borstól. Kell lennie a háztartásban – ha már 
a konyhafelszerelésről beszélünk – vagy mozsárnak, vagy elektromos fű-
szermalomnak, de legjobb, ha mindkettő van a fűszerek őrléséhez. Egy-
szer pár hónapig egy öreg kertes házban laktam a haifai dombokon. Ta-
láltam a közelben egy boltot, ahol árultak indiai fűszereket, el is határoz-
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tam, hogy főzök néhány indiai ételt – ezekhez otthon egy kis elektromos 
kézimalomban szoktam megőrölni a fűszereket, a fokhagymát és néhány 
más dolgot pedig mozsárban török össze. A házban viszont nem volt sem 
mozsár, sem fűszermalom, ezért kénytelen voltam két kő segítségével ösz-
szetörni őket a kertben. Egy darabig jópofa volt, de hosszabb távon kicsit 
megterhelőnek bizonyult. Sokfajta étel és az összetevőik is nyernek azzal, 
ha fáradságos munkával, saját kezűleg törjük össze őket, de nincs okunk 
úgy tenni, mintha középkori parasztok lennénk. A gépek mellőzése akár 
elvből, akár hagyománytiszteletből – amit minden ok nélkül hoznak ösz-
szefüggésbe az étel ízével és állagával, például a karfiolpüré esetében – 
ellentmond a konzervatív liberális konyha elveinek.

A konzervatív liberális konyha következő szabálya szorosan kapcso-
lódik az egyszerűség és az alapanyagok tiszteletének elvéhez: ne essünk 
túlzásokba. Nemrég Svájcban ettem valamit, ami vidáman túllépett mind-
ezeken az elveken, és az eredmény szürreális lett. Egész pontosan spárgás 
rizottót rendeltem. Már a rendelésnél tudtam, hogy ezzel valószínűleg 
hibát követtem el, de a felszolgált étel a legszörnyűbb rémálmaimon is 
túltett. Persze volt benne spárga (jó puhára főzve), de volt még vagy ti-
zenötféle más zöldség is, például brokkoli (szintén túlfőzve), sárgarépa 
(nyersen) és kerekrépa (az is nyersen). A rizs nem rizottórizs volt. Nem 
tudom, milyen zsiradékon készítették ezt a rizottónak csúfolt valamit, de 
biztosan nem származott sem olajfától, sem tehéntől.  (A rizottó északi 
étel, a legvégén általában tesznek hozzá vajat.) Ez volt az egyik legundo-
rítóbb fogás, amivel életemben találkoztam. A görög salátába tett paradi-
csom ehhez képest egészen aprócska bűn. 

Ha már a bűnökről és a gaztettekről van szó, említsünk még néhány 
komolynak tekinthető merényletet a konzervatív liberális konyhában. Az 
egyik a lazacot érinti, és rendszeresen elkövetik szinte mindenhol, nem 
csak Lengyelországban. A genfi egyezményben kellene betiltani az agyon-
sütött, halálra szárított, rózsaszín fűrészpornak látszó lazacot, amelynek 
az íze is fűrészpor mindig, kivétel nélkül, hiába takarják be előzőleg gon-
dosan zöldfűszerekkel, áztatják fehér borba és göngyölik fóliába. A laza-
cot eleve legjobb nyersen enni. Vagy cevichének, vagyis más nyers halak-
kal, zöldcitromos-olívaolajos pácban (kis paradicsommal, hogy ne legyen 
olyan savanyú), esetleg avokádó és koriander lehet még mellette. Ehetjük 
még gravlaxként, vagyis sós-cukros-kapros marinádban. Ha valamiért fel-
tétlenül szükséges, pár percre rá lehet tenni a tűzforró grillre, hogy kicsit 
megpiruljon a felszíne, de a közepe maradjon nyers. Ugyanígy bánik a 
konzervatív liberális szakács a tonhallal, csakhogy a tonhalnak jobban áll 
a forró serpenyő, mint a forró grill. Mindkét készítmény szereti a jó sok 
borsot, gyömbért, erős paprikát, a szójaszószt és a zöldcitromot.

Térjünk át a hús ellen elkövetett merényletekre. (A baromfihúsról nem 
ejtek szót, bízom abban, hogy a lengyel szakács, akár baloldali, akár kon-
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zervatív, vagy akár anarchoszindikalista, tudja, mit kezdjen egy csirkével 
vagy libával, hiszen az anyatejjel szívta magába e téma több száz éves ha-
gyományát.) Itt a nemzetközi méretekben üldözött lazaccal ellentétben 
főleg lengyel gaztettekről van szó, és nem az Interpol, hanem a helyi biz-
tonsági erők feladata, hogy fellépjenek ellene. Tehát a konzervatív liberá-
lis szakács nem csépeli húsklopfolóval a marhabélszínt, míg kegyelemért 
nem könyörög. Békén hagyja szegényt. Nem pirítja meg, és nem is süti 
addig, míg cipőtalppá nem változik. Különösebb művészkedés nélkül süti 
serpenyőben vagy sütőben (a konzervatív liberális szakács a lehető legke-
vesebb műveletet végzi a jó alapanyagokkal), minimális ideig. Használhat 
hozzá liba- vagy kacsazsírt (a konzervatív liberális szakács mindig elteszi 
a zsírt liba- vagy kacsasütés után), ebből vörös bor és jó sok bors hozzá-
adásával csodás szósz készíthető. A liba- és a kacsazsír nem ég meg, ezért 
ideális a serpenyőben sütéshez. Azt a konzervatív liberális szakácsot, aki-
ben erősebb a liberális meggyőződés, nem zavarja túlságosan a bélszínhez 
társuló sajátos kacsaíz. 

A konzervatív liberális szakács mindent felhasznál: a csontból alaplét 
főz, nyáron a kemény salátalevelekből pedig salátalevest. Szívesen főz le-
vest a kertben talált csalánból is. (Legnagyszerűbb találmányom ezen a 
téren a fügés gyöngytyúk maradékaiból készített fagylalt.) Az a legjobb, 
ha disznót tartunk. A konzervatív liberális szakács megeszik mindent 
fintorgás és undor nélkül. Lehet mellőzni bizonyos dolgokat, amelyekre 
tényleg allergiás az ember (a manapság divatos „intoleranciákkal”, példá-
ul a gluténérzékenységgel szemben, amely járványszerűen terjed a balos 
liberális szakácsok között); szükség esetén szabad nem szeretni bizonyos 
dolgokat, de ezt nem nézzük jó szemmel. Egy ideális világban a konzerva-
tív liberális szakácsnak tudnia kell disznót ölni, nyulat nyúzni (halott nyu-
lat, nem élőt, és gondosan felfogni a vérét, hogy később felhasználhassa a 
szósz sűrítéséhez), tintahalat puhítani kőhöz verve (gondosan felfogva a 
tintáját rizottóhoz vagy paellához), de a mostani tökéletlen világban erre 
sajnos nem számíthatunk.
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Agnieszka Kołakowska: Plaga słowików, Teologia Polityczna, 2016
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