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    Budapestről 1987 ben 
költöztem Norvégiába. 
Megalakulása óta tagja va-
gyok a Magyarok Baráti 
Körének (MBK) és nagy 
lelkesedéssel készítem a 
finom falatokat egy-egy 

összejövetel alkalmával a klubtagoknak és vendégeinknek. Gyermekkoromtól 
kezdve érdekelt a művészet szinte valamennyi ága. Magam is sokat rajzoltam, 
festettem.  

Amikor önálló lettem, háztartást vezettem, amivel a főzés is együtt járt; meg-
leptem magam néhány szakácskönyvvel. Azóta is folyamatosan bővítem gyűjte-
ményem, ami közben terjedelmessé nőtte ki magát és lassan megközelíti a 600 
kötetet. Közötte különleges, egyedi példányok is akadnak. Nem csak a receptek 
érdekelnek, hanem  a gasztronómiával kapcsolatban szinte minden. Nézetem sze-
rint a gasztronómia is besorolható a művészetek közé és megilleti az elismerés. 

A különbség csak annyi, hogy a szakács műalkotása múlandó, míg a többi mű 
évszázadokon át fennmaradhat. A művész alkotásaival fejezi ki gondolatait, érzé-
seit, ez ugyanúgy vonatkozik a szakácsra és cukrászra is, de utóbbit még a mások-
ról való gondoskodás érzése is bővíti. Fontos szerepet játszik itt is a forma és a 
színvilág, amihez még az ízek kavalkádja is társul.  

Amikor ételről beszélünk, akkor az magában foglalja a kultúrát, politikát, val-
lást, történelmet, hagyományt, egészséget, alapanyagot, élvezetet, tiltást. Nyugod-
tan mondhatjuk, hogy az vagy amit és ahogyan eszel. Próbáljuk meg a fentiek 
alapján tálalni vagy fogyasztani ételeinket és megláthatjuk, hogy egy egészen más 
világ tárul elénk. 
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A szerkesztő előszava 
 
    Kasza Imre Csak a beérés ideje 
biztos című könyvéhez 
 
    Az idegenség olykor feldühít, oly-
kor elragadtat - ez nem vérmérséklet 
kérdése. Sem a faji; vallási, a nemze-
ti stb. hovatartozásé. Az elutasítás 
kéretlenül istenadta fegyvertárunk 
tartozéka, akárcsak a befogadás, ha a 
mozdulatlannak hitt-remélt-álmodott 
rend ellen vétó idegenséggel ütkö-
zünk. Ezt az ütközetet születésünk 
pillanatától vívjuk, kisebb-nagyobb 
veszteségekkel fegyverszünetekkel 
részbékékkel. Életünk szűnni nem 
akaró hadiállapot. Fegyvereink: erő-
szak és alázat. Ízlés kérdése, hogy 

mikor melyiküket vetjük be (vagy talán valami másé is?). A csaták kimenetele 
bizonytalan. C' est la guerre. Ami biztos, hogy egyfolytában patakzik a vér. Ha 
elfáradnak a fegyverek a megsebzett lelkek köz(ös)helyen pihegnek, ahol unalmas 
lektorkisasszonyból lett darabos ápolókisasszonyok sóhajtozzák hogy közönséges, 
hogy pongyola, hogy unalmas sztereotípia, hogy iskolás humor. Aztán a 
biedermeirükből szakított tépettel hősökké ápolják a rend-rendet libegő ájultakat. 
A bolondok a hidakról delirálnak. A feketefejű festő felsóhajt. Csak a beérés ideje 
a biztos. 

Hajdú Farkas-Zoltán 
 
 


