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   Tar Károly: És 
     
    A kolozsvári Stúdium Kiadónál meg-
jelent kötet a szerző harmincötödik 
könyve.  
    A címében feltüntetett kötőszó jelzi, 
hogy a versekből, hangjátékokból és töp-
rengésekből készült összeállítás: ada-
lék — önmaga meglepetésére készült, 
kerekévfordulós születésnapi ajándék —  
eddigi megjelent munkáihoz:  
    „Fáradni látott egy évszázad, / Behor-
dom lassan a szénámat…” — vallja a 
szerző, egykori szomszédja,  az erdélyi 
Horváth István bölcs, feladatkijelölő 
verssoraira emlékezve. 
 
 
 
 
 
 
    Tar Károly: Kutyatár 
 
    Előszó 
 
     Ennek az elbeszélt regénynek találó 
címe KUTYAGUMI lehetne, mert a 
hangszalagra rögzített történések kaval-
kádja és az idősíkok önkéntelen, az em-
beri emlékezés szabályos szabálytalansá-
gai által provokált csúsztatásai sokszor a 
kilátástalan bizonytalanságok felé viszik, 
nyújtják, húzzák a sokféleképpen kutya-
életű hős regényét vagy meséjét, amely 
természetesen egy kutyakölyök 
jópofáskodásaival kezdődik, sok kutya-
futtában elmesélt futással, vonítással, 
komédiával, vásárral, méreggel és köny-
nyelműen  elhullatott könnyekkel folyta-
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Gasztronómia és művészet  

 
Nézzük, hogy az értelmező szótár szerint mit jelent a gasztronómia:”A gasztro-

nómia görög szó, jelentése ínyencség, az ételek és italok szakértő ismerete, kifino-
mult élvezése, az étkezés művészete. További jelentése szakácsművészet, ínyenc-
mesterség, tágabb értelemben, pedig a terítés, a felszolgálás művészete, az étkezés 
kultúrája, de magában foglal mindent, ami az étkezéssel kapcsolatos.”  

Így ír erről Brillant Savarin Az ízlés fiziológiája c. művében: "aki részt vett va-
laha egy pompás lakomán, amelyet tükrökkel, szobrokkal és virágokkal díszített, 
szépasszonyokkal teli teremben tartottak, amelyben illatszerek és lágy, kellemes 
zene hangja árad szerte, az ilyen ember minden szellemi megerőltetés nélkül át 
fogja látni, hogy az összes tudományok hozzájárultak az ízlés élvezetének növelé-
séhez és illő keretekbe foglalásához". 

Brillant Savarin könyvét talán mindenki ismeri. Brillant Savarin túltett minden 
olyan szerzőn, akik valaha a gasztronómia kérdéseivel foglalkoztak és valósággal 
a klasszikusok közé küzdötte fel magát. Szakácskönyvek és a vendéglátás-
tankönyvei idézik. Az itt említett művét 1825-ben írta, Franciaországban. A 
könyvről többek között Balzac is nagy elismeréssel nyilatkozott. Sajnos nem so-
káig élvezhette sikerét, mert 1826 februárjában tüdőgyulladásban meghalt. A ma-
gyar fordítás 1912-ben jelent meg. A fordítónak már a könyv helyes magyar címe 
is nyelvtani gondot okozott, mivel, ha követjük a látás, hallás, szaglás és tapintás 
szók képzésének példáját akkor az íz-ízlés szó a helyes. Ellenben az ízlelés és az 
ízlés között van némi eltérés. Végül is a régi kifejezés mellett maradt a fordító.  
Ez a könyv olyan alaptételeket tartalmaz, amiket érdemes megemlíteni. Ő volt az, 
aki Buffon után elsőként emelt szót hatodik érzékszervünkről. A látás, hallás, 
szaglás, ízlés és tapintás után a nemi érzéket külön kategóriába sorolja. Az érzé-
kek működésében gyakran zavar támad, ilyenkor a látásunkat szemüveggel, a hal-
lásunkat hallókészülékkel javítjuk. A szaglás hiányát, pedig mindannyian ismer-
jük meghűléskor, és érzékeljük, hogy milyen hatással van étvágyunkra.  És az íz-
lés? Vannak olyanok, akiknek a nyelve nem tartalmazza kellő számban vagy mi-
nőségben azokat az ízlelőbimbókat, amelyek lehetővé teszik az érzékelést. Sajnos 
ezen a hibán nem lehet segíteni. Napóleonnak is hasonló problémái voltak, ren-
detlenül, gyorsan és rosszul evett, mivel nem érezte a kifinomult ízeket, és csak az 
éhségét akarta enyhíteni. Ilyenkor azonnal enni akart, ezért a konyhája – még a 
csatározásai alatt is – úgy volt berendezve, hogy azonnal, a nap bármely órájában 
ki tudja őt szolgálni. 

Az ízlés hiányosságának fordítottja az ínyencség. Nem mindenki ínyenc, aki 
ínyenc szeretne lenni. Erre is, mint annyi másra születni kell. 
Brillant Savarin megrója az értelmező szótárak íróit, mert összekeverték az 
ínyencség fogalmát a falánksággal és a nagyétkűséggel. Azt vallotta, hogy az iga-
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Csakhogy van itt egy kis bökkenő. A gond ez alkalommal is módszertani, a szerző 
azonban alábecsülte a jelentőségét, annak ellenére, hogy ez a kérdés alááshatja a 
felmérés eredményét. A vizsgálat során a Szonda-Ipsosnak megfelelő svéd válla-
lat kérdezőbiztosai tették fel a kérdéseket svéd nyelven; ezekre kellett a vizsgálat-
ban részt vevő svédországi magyaroknak svédül felelni. Tudnunk kell azt is, hogy 
a kérdések között rengeteg személyes jellegű is volt, például: "Milyen gyakran 
imádkozol?", "Mennyire tartod elfogadhatónak a házasságon kívüli szexuális kap-
csolatokat?", "Mennyire befolyásolja munkavégzésedet a fizetésed?" - és egyéb 
hasonlók. A vizsgálat alanyai azonban kétnyelvűek, s ennek következtében kétfé-
le értékrend-repertoárral is rendelkezhetnek - veti fel a problémát maga a szerző 
(p. 14-15.; 183.). Ennek a lehetőségnek komoly megfontolását azonban elutasítja, 
mondván, hogy az esetleges különböző eredmények nem vezetnének semmire, 
hiszen nem derülne ki egyértelműen, hogy a magyarul vagy a svédül adott vála-
szok képviselik-e a megkérdezett egyén "valódi" álláspontját az adott kérdésben. 
A kétnyelvűség-kutatás területén ma már ismert tény, hogy a kétféle értékrend 
illetve viselkedés-repertoár létező és természetes jelenség, mégpedig nemcsak be-
vándorlóknál, hanem a legtöbb kétnyelvű egyénnél is, bárhonnan szerezték nyelv-
tudásukat. Az, hogy egy adott helyzetben hogyan vélekedik, vagy viselkedik egy 
kétnyelvű egyén, nagyban függ az adott plauzibilitás-struktúrától, vagyis attól, 
hogy melyik csoport normáinak kell inkább megfelelnie az adott helyzetben. Eb-
ből viszont az következik, hogy a kérdezőbiztosi módszer lényegesen ront a be-
gyűjtött válaszok szavahihetőségén. A szerző által felmutatott "köztes" életfelfo-
gás és ennek értékrendje ettől nem vált ugyan valószínűtlenebbé, szerencsésebb 
lett volna azonban, ha a kérdezőbiztosi munkába bevontak volna más, a vizsgálat-
ban nem résztvevő svédországi magyarokat, akikkel az interjúalanyok a hozzájuk 
közelebb álló nyelven értekezhettek volna - lett légyen az magyar vagy svéd. Azt 
a hibalehetőséget pedig, amelyet a bevándorlók megfelelni akarása okozhat a 
vizsgálati eredményekben, a szerző meg sem említi. 

Mindezen megjegyzések, esetenkénti fenntartások ellenére azzal kell zár-
nom rövid ismertetőmet, hogy Eva M. Hamberg érdekes és értékes művel ajándé-
kozta meg mind a svéd tudományosságot és társadalompolitikát, mind minket, 
svédországi magyarokat. Belőle közülünk is nemre, korra, érdeklődési körre való 
tekintet nélkül mindenki csipegethet magának egy kis elgondolkodnivalót. Hogy 
milyenek is vagyunk tulajdonképpen, milyenek az elvárásaink magunkkal szem-
ben, és hogy - valljuk be - valóban megváltoztunk egy kicsit svédországi létünk 
során, még ha nem is olyan mértékben, ahogyan azt szerzőnk statisztikai adatokra 
desztillált tanulmánya láttatja velünk. 

György-Ullholm Kamilla 
PhD-hallgató, Centre for Research on Bilingualism Stockholm University 
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tódik, világjárással, ünneplésekkel tetőzik, de emberünk szerencsésen elkerüli a 
nagykutyák társaságát, ahová különben sincs bejárása, mert ahogyan kutyatiltó 
táblákkal teletűzdelt a világ (melyekhez végül is igazodunk, mert halandók va-
gyunk), ugyanakkor barátokkal és virágokkal zsúfolt a nagy rét, ahol életünket – 
többnyire a magunk és csak  kivételes alkalmak esetén a mások örömére –
letöltjük. Olvashattunk már éneklő kutyáról, fakutyáról és egyéb kutyálkodások-
ról. Ez a könyv egy kiváló atléta és érdemes edző életéről szól, amolyan kutya-
úszással keresztmetszetezett életrajz, tanulságokkal és hasznos életbölcsességek-
kel, több kutyaéletnyi sanyarú idő után most végre szabadon, de nem éppen ku-
tyafuttában elbeszélve. Szorongóknak és szurkolóknak, fiataloknak és időseknek, 
sportolóknak, mozgássérülteknek és sértődékenyeknek, önbizalom-hiányos lá-
nyoknak és fiúknak, dús- és bőrhajúaknak, kitartóknak és lankadóknak egyaránt 
ajánljuk. Megismerhetik belőle a küzdés szépségét, a balsikerre hajló emberi ter-
mészetet, a sporterkölcsöt, amely kifogyni látszik; és megtanulhatják, hogy futni 
hasznos és érdemes, de nem mások elől, hanem csak úgy szabadon, játékosan, 
ahogyan a kiskutyák és más pajkosan  ebtermészetűek szoktak a folyóparton, ott, 
ahol medrében mellettünk és velünk csörgedez-csobog sebesen, beláthatatlanul 
tova, a valamiért gyönyörűnek mondott élet. 

 
Lépés a Gutemberg-galaxisból 
 
A változó időnek megfelelően, a kezében könyvet tartó ember jelképe helyébe 

a képernyőre meredő ember figurája kerül. De azért még nincs vége a Gutenberg-
galaxisnak, ne készüljünk a temetésére. Napjainkban is számos erőfeszítésnek 
lehetünk tanúi, amelyek mind azért történnek, hogy a könyv népszerűsége tovább-
ra is megmaradjon. Felesleges riogatnunk magunkat azzal, hogy máról holnapra 
eltűnik. Inkább csak átalakul. Olyasvalami történik, mint amikor az agyagtáblák-
ról áttértünk a pergamenre, a papiruszra rajzolásról a nyomtatásra. A jövőben írás-
beliségünk hordozója nemcsak a papír, hanem a mágneses lemez és a számítógép 
lesznek. Az indokok sorából most csak a szövegek kezelhetőségét, a digitális 
könyvek könnyebb terjeszthetőségét, raktározását, olcsóságát vegyük figyelembe, 
és azt, hogy növekvő könyvéhségünkhöz amúgy sem lesz elég földünk minden 
erdeje. 

A „tessék elképzelni” helyett a már meglévő könyvhelyettesítő eszközeinket 
sorolom: van már könyvnagyságú, vékony, ágyba vihető, ha szükséges bársonyos 
tapintású számítógép, amelybe több vaskos könyv szövege elfér, amelyet gomb-
nyomásra, érintésre vagy akár olvasási sebességünknek megfelelően önműködő 
lapozgatásra is beállíthatunk. A legújabb hordozható telefonokba épített számító-
gépek kiválóan alkalmasak arra, hogy ne csak a távirati irodák híreit, Internet-
oldalakat, hanem a beletáplált könyvek szövegeit is olvashassuk képernyőjükről. 


