
NYITOTT MUHELY
Gurmanok és gurmiék siko|tanak
Íe| a nagy budapesti dé|utánban,
eS nem kevésbé megtorten vá|a-
szolnak nekik a vidéken é|degé|ó
társaik, hogy most a határon tri|i ra-
1ongiinkri| ne is beszé|jek, kapnak
a szÍvukhoz, horognek és fájda|-
masan csivá|ják fejuket, hogy mi is
tor1ént ve|unk, ve|uk, mit keresunk

Konyvesbolf és koncert,
kÓzben eszunk
az asztaloknál,
Torok Áaam fuvolázik

mi egy ku|turá|is intézményben,
ahe|yett hogy derékig gázo|nánk a
ve|ós paca|ban, de |ega|ább ve.
csési káposztábÓ| készÍtenénk má-
1usfát, de á||j!, hátrébb az evoesz.
kozokkel, nem tortént semmi ku|o-
nos' csupán be|esza|adtunk egy
o|yan kitózdébe, ami mu|tiku|turális
szabadidókozpontnak, va|amint
iroda|mi és iparmrivészeti centrum-
nak á|cázza magát.

Van zene is.
Tehetnénk gy, mintha hossz

vadászat után bot|ottunk volna be-
Ie Finta Lászli m he|yébe, de
részben hazudnánk (ami termé-
szetesen nem esik nehezÜnkre,
hiszen Egerbe is csak akkor me-

hetnénk, ha toroknek á|cáznánk
magunkat - utalva ezzel a nagy-
szer és friss ku|turá|is numerus
c|aususra), részben pedig e|men-
nénk a |ehetóség me||ett, hogy fe|-
idézzÜk fiata|korunkat (bár maxi-
mum az én fiatalkoromat |ehetsé-
ges fe|idézni, mive| Szebeni mri.

vész rir fiata|kora a ba||adai ho-
má|yba vész, ta|án még ó sem
em|ékszik rá, nem beszé|ve arró|,
hogy akkoriban nem volt Nyitott
MrÍhe|y, csak okros szekér és paj-
zán riasszonyok a korzÓn)'

Beva||juk tehát torede|mesen,
hogy már jártunk a Nyitott M he|y-
ben eze|ótt is, ettÜnk és ittunk itt,
szago|gattuk a bóroket, de |ehet,
hogy utÓbbit csak én csiná|tam,
meft szeretem a bór szagát.

Bórok azért vannak itt, mert
Finta Lász|Ó, aki egyébként Finta-
|aci, eredeti|eg bórm ves mester,
és a Nyitott M he|y az ó m he|ye
volt, de aztán kinyitotta, és azÓta
sem képes bezárni.

Dobbenetes, de egyedul (illet-
ve néha társáva|, Giber Jánossal)
nagyjábÓ| azt a fe|adatot |átja e|,
amit az á||amnak, de |ega|ábbis a
ku|turá|is kormányzatnak ke||ene:
osszegy jti azokat az embereket,
mestereket, érdek|ódóket, akik va-
|ami|yen szinten kapcso|Ódnak a
ku|t rához, és he|yet biztosÍt ne-
kik, programokka| |átja el óket, va-
|amint megteremti a |égkort, ami a
|egfontosabb. Légkor né|ku| nincs
ku|tŰrra, va|amint |ég és kor sem.

Szócs Gézának koszonjuk szé-
pen, L. Simon Lász|i ne is á||jon
már fe|, mer1 itt van Finta Laci, aki
majd e|intézi helyettuk, mehetnek
vissza a ba|ettba ugrá|ni. Fe|es|e.
ges t ||ihegni ezt az egészet, csak
egy e|kote|ezett ember ke||, és az-
tán majd akad némi pénz is, a m -
vész meg megérzi, hogy ve|e fog-
|alkoznak, ó itt fontos, és akkor
oda megy, ahol szeretik, és aho|
jó| érzi magát.

A |égkor elengedhetet|en e|e-
me az éte|, mert a mrjvész, a mÚí-
vész-érte|miségi és a mrikedve|ó
is olyan, hoEy eszik. Nem rend-
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'#frtr szeresen,  nem mindennap, de
amikor eszik, akkor tény|eg, és a
Nyitott M he|yben erre |ehetósége
van, mert Finta Laci tóz is, ráadá-
su| azt a magyaros m vészkony.
hát viszi, amiben magyar népi éte|
a |asagne (|azannya), akárcsak a
paprikás krumpli vagy babgu|yás.

A Nyitott M he|y konyhája |eg-
inkább anyánkéra em|ékeztet, fó-
|eg abban az érte|emben, hogy
otthon sem válogathattunk a fogá-
sok kozott, hanem azt ettuk, ami
vo|t, mert végu| is azért jottunk,
hogy Czapáry Veronika konyvébó|

ha||gassunk részleteket, hogy Ste-
kovics Gáspár mrivészportréit
nézzuk (van egy zseniá|is képe
Garaczi Lász|ÓrÓ|, akiró| még é|e.
tében nem készu|t normá|is fény-
kép, de ez most nagyon ott van a
szeren, pedig nehéz ót lefényké-
pezni, mert, khm, kulonos arca
van, és a|ig veri vissza a fényt), s
Kornis Mihá|y brisongásait ha||-
gassuk.

Amikor valaki (Finta) csak egy-
té|ét Íóz, akkor a koncentráciÓ te|-
jes, gondoljunk csak bele: ha egy
szakács htisz éte|t készít. akkor fi-
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gyelmének huszada esik egyre-
egyre, míg ha csak egyet, akkor
ott totá|is osszpontosítás Van,
semmi me||ébeszé|és, mel|ény -
lás, nem kerul fehér bors a pu-
dingba, sem medvehagyma, de
nem |esz |ekváros a csu|ok sem,
pedig a dánok szeretik az i|yen
do|gokat, képesek csoko|ádéva|
enni a marhah st, ami innen tril-
zásnak trinik. Finta Lász|Ó azonban
nem dán (egyébként meg Van Ver-
ve ezze| a rengeteg névrokonna|,
mert ugyan nincs sok Finta Lász|Ó
az országban, de azok a |akosság
egészét tekintve, minden e|várhatÓ
statisztikai téte|t megha|adva híre-
sek), ezért nem rak csoko|ádét a

gosodottak moso|ya, hozzá képest
Buddha egy ideges Bl(/-e||enór
mriszak e|ótt, és ez a moso|y még
sohasem fagyott |e, amiÓta isme-
rem, pedig lett vo|na rá oka' E|ég,
ha csak arra gondolunk, hogy m -
vészek veszik koru|, mikozben ó is
m vész, ami csak e|só ha||ásra|át-
szik nagyszer bu|inak, a va|Óság-
ban néha borza|masan idegesító
e|fog|a|tsá g' Ő azonban fóá|lásban
bírja, ami itt 24 Órát je|ent, mert
nem e|ég, hogy egész nap a m -
he|yben van, még itt is |akik, a hát-
sÓ részben kia|akÍtott kis |akásban,
tehát magáné|ete minimá|is, Teréz
anyának lehetett ekkora privát szfé-
rája, de ó mindjáft szent |esz, míg
Finta Lacira nem va|Ószín , hogy
ez a sors vár (bár |ennének e|kép-
ze|éseim a megorokÍtéséró|, mind
o|aj-vászon, mind bór kivite|ben)'

Konyvesbo|t és koncert, koz-
ben eszunk az asztaloknál, Torok
Áoám fuvo|ázik, mogottem színes
bórok hrjvos ha|omban, az ab|a-
kon keresztu| pedig |átom, hogy

va|akik igyekeznek valahová.
Mindezt egy szuterénbó|, ami kÜ.
lon|eges é|mény nekem, mert rit-
kán eszem a fo|d a|att'

Ez és az ehhez hasonlÓ kis he-
|yek tartják bennem a |e|ket, a Nyi-
tott M he|y miatt képze|em néha,
hogy Budapest mégis é|hetó vá-
ros, ahol helye van azoknak a dol-
goknak is, amik fontosak, hogy
nem visz el mindent a kánya, és
ha csak szigeteken is, de lehet va-
lamennyire é|ni, ané|kÜ| hogy be-
tagozÓdnánk a hu|yeség intéz-
ményrendszerébe.

Mintha a poko| tornácán |enne
egy vidám kerthe|yiség, aho| meg.
pihenunk, mie|ótt be|épnénk.
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