PREMIER: GASZTRONÓMIA

Onyx Restaurant
a Zserbó-házban
KARINTHY MÁRTON

A

mikor legutóbb a Gerbeaudházban jártam, Vörösmarty
Mihály fázósan húzta össze
magán a kabátját a hûvös, viharos estében. Ugyanõ mintha most kissé
megfiatalodva, lazán panyókára vetett felsõkabátban integetne felém az
enyhe, halottak napja elõtti szellõben.
Nem csoda, hogy nagy költõnk megifjult, hiszen én is a Gerbeaud-ház legifjabb tagja, az utcán át is kiszolgáló, a
helyben édességet csomagoló régi Kis
Zserbó helyén nemrég megnyílt Onyx
étterem felé tartok.
A térrõl az alkalomhoz illõ zeneszó
száll felém. Mintha csak Párizsban sé-

tálnék és az ifjú Gerbeaud Emil szelleme kísértene, aki maga is Párizsból
érkezett az egykori Gizella térre, hogy
a nagy elõd, Kugler Henrik hívására
1884-ben megnyissa azóta világhíressé vált cukrászdáját, a Zserbót (Vörösmarty Mihály leánykori neve).
„Ha nem járt a Gerbeaud-ban, akkor nem volt Pesten” – tartja a híres,
régi pesti mondás. Ha szemben áll a
Zserbó-házzal, még nem sejtheti,
hogy a Harmincad utcából megközelítve a háztömböt újabb csoda vár Önre – teszem hozzá én.
Ahogy belép az ember az Onyxba,
egy szeparéval találja szemben ma-
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gát. Mintha csak a Csárdáskirálynõ orfeumában járna. Szilvia és Edvin ilyenbe bújhattak egykor Cecília rosszalló
tekintete elõl. Már csak az hiányzik,
hogy a szeparé, a vendégeivel együtt,
diszkréten elforduljon a kijárattól.
Szerencsére nem fordul el, ezért Fõszerkesztõmmel alaposan szemügyre
vehetjük a steppelt dunyhára hajazó,
gyönyörû építményt. Színes, fényekkel villódzó kandallóját és pultjának
párkányát, amelyet három fehér márványizzású váza díszít, onyxból faragottak: innen az étterem neve.
A Gerbeaud-komplexum legkisebb
és legkedvesebb gyermekének azon-

ban más specialitásai is vannak. Varró Zoltán belsõépítész valóban apaitanyait (talán még Gerbeaud dédapait
és dédanyait) is beleadott az ötven fõ
elkápráztatására szakosodott helyiség tervezésekor. A régi idõk hangulatát a legmodernebb technikával elegyítõ design a harmóniára épít. Az orfeumi hangulat ódon bája a konyha fiatalos bátorságával párosul. Az étterem különlegessége az enomatic boradagoló rendszer, amely a borok poharankénti kínálását segíti elõ.
E modern adagolási technika végeredményeként közlöm az ételeinkhez
felszolgált italok listáját: Királyudvar
sec 2006, Demeter Furmint 2006,
Buttler Pinot Noir 2005, Buttler Kadarka 2006, Vylyan Merlot 2006,
Vincze Béla Blauburger 2002, Royal 6
puttonyos aszú 2000.
Most az a fordulat kínálkozna, hogy
mindezen nemes italokat felhörpintvén boldogan, elégedetten és kissé
szédelegve távoztunk e helyrõl. Ám
nem így történt. Mert e nemes nedûk
mellé csodálatos falatok is járultak.
De kezdjük az elején.
Még mielõtt a két menü-sorból választhattunk volna, a séf ajándékaként
kis formás pohárkában gyûszûnyi barna birsalmás ököruszályt és fehér, langyos burgonyaszfumét (vagyis habot a
tetején) kapunk. Ezek ízét érdemes
elõször külön-külön élvezni, csak azután összekeverni.
Választott menünk egyike az általam preferált, ötfogásos Magyar evolúció menü. Fõszerkesztõm csak látszatra járt jobban a hétfogásos
Prestige menüjével. De hát majd meg-

látjuk, ki nevet a végén, gondoltam,
melyikünk birkózik meg könnyebben a
magáéval.
A menük vetélkedésében a Prestige
elõétele, a ropogós borjúláb praliné
szardellás karfiolkrémmel (amihez
Demeter Furmint 2006 dukált), párban indult az Evolúció diós libamájtorta lencsesalátával, almakompóttal nevezetû csodával (Királyudvar sec
2006 nevezetû félszáraz furminttól kísérve).
Az elõétel összetevõi hosszú, gondos kísérletek, lassú és tüzetes ízlelések után kerültek egy tálra. A konyhafõnök, Széll Tamás személyes kreációi, amelyeket idõközönként felülvizsgál, és folytonosan megújít, örökös izgalomban tartva vendégeit: milyen
újabb meglepetésben részesülnek
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majd. Az gasztronómiai végeredmény
a királyi hangulatot árasztó, recés és
csillogó üvegtálra helyezett, három
különleges falatban összpontosul. A
különbözõ ízek keveredése valóban királyokhoz illõ. Így vetélkedik Fõszerkesztõm szardellás karfiolkrémje az
én lencsesalátám nehézkességét almakompóttal oldó kevercsével.
Táskáink külön, bélelt sámedlikre
helyeztetnek. Az elegáns posztóval
bevont ülõkéken, mint gazdáikra várakozó háziállatok, alázatosan sorakoznak az asztalok lábánál. A jobb
csomagoknak talán még néhány falat
is leesik.
Sok idõ nem marad a képzelgésre,
mert jön mindkettõnk második fogása. Én a gulyáslevest, evõtársam pedig a vargányás cappuccinót ropogós
sonkamorzsával élvezheti. A gulyásleves egy falatka, sûrített aromájú marhahús-ételkocka a tányér közepén,
amelyre lassan ráöntik a forró levet (a
lé-nyeget) és amely gyerekkorunk vízi
csodájaként megduzzad, majd szétolvad benne, mintegy levessé tágul. Még
az összekeverés elõtt érdemes a mellérendelt paprikakrémet megkóstolni,
mert aztán már csak a frissen alakult
leves részeként tehetjük. További ízek
gyanánt konfitált fokhagyma és leveszöldségek kerülnek az immár elõttünk
kavargó gulyásba. A konfitálásról e
szertartás során tudtam meg, hogy a
zöldségeken kívül húsokkal, halakkal
is megtörténhet. „Bõ zsiradékban,
alacsony hõmérsékleten történõ abálás (60-90 fok között). A zsiradék szerepe a hõ közvetlen átvitele a húsfelü-

lettel, a levegõ oxidációs szerepétõl
való szigetelés, ugyanakkor az esetleges nedvek el tudnak távozni.” Hogy
miket tanul az emberfia gulyásleves
ürügyén! Na és az asztalra kerül a
Buttler Pinot-t, meg a Buttler Kadarka, mintegy megelõlegezve következõ
fogásainkat, amelyek így hangzanak:
konfitált fogas gourmet lecsóval, valamint harcsapaprikással töltött ravioli,
kapros uborkalevesben. A konfitálásban már otthonosan mozgunk, ám a
gourmet lecsó tovább bolondítja ételünk össz-zamatát. Ami pedig a mélytányérban tálalt uborkalevest illeti:
fenséges és emelkedett. Egy akkora
borsõrlõvel tekertek rá borsot, mint
egy hatástalanított iraki aknavetõ. Az

utóhatása azonban nem csekélyebb
amannál: vastag és leöblíthetetlen
nyomot hagy az ember ízlelõbimbóin.
Az öt, illetve hét fogás részeként,
mintegy a fõételek elõtti intermezzo
gyanánt kapjuk a ringlószilva sorbet
nevû regeneráló enyhet, eddigi megpróbáltatásainkat kilazítani.
Mert a fõételek még csak ezután következnek. Az evolúciós menü durván
hangzó mangalica sült pofájáról kiderül, hogy nem is olyan vérszomjas
étek. Annak ellenére sem, hogy tüdõs
derelyével, mini véres hurkával és kelkáposzta-fõzelékkel együtt terítik a
tálra. Igaz, a mangalica rágóizma is
konfitálva van. Egy falat tapasztalat
igazolja: a konfitáció úgy oldja a ma-
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lacpofa rágósságát, ahogy a konfirmáció erõsíti a gyerek hitét. Mégis menüt
váltunk asztaltársammal. Így én a romantikus hangulatú rózsaszín szarvasgerinc-filéhez jutok, hagymalekvárral, tökmagos nudlival. (Kísérõk:
Vincze Béla és Vylyan Merlot). S ha
már a hitek, vágyak birodalmában járunk: az újra elõkerült hatalmas borsõrlõ fiatal lányok fallikus szimbólumaként is üzembiztosan funkcionálhat. A
kelkáposzta-fõzelék egy csodálatos
kis tégelyben kerül elénk, s hozzá még
párolva is van.(Liszt nélküli rántás).
Egy kis prózai közjátékként a költõi
vacsora csúcspontján: életemben elõször megkóstoltam a sokak által imádott, de általam eddig mindig elkerült
szalontüdõ kísérõfalatot. Mit mondjak? A savanyú tüdõbõl szalonosan elkészített népszerû étel nem is volt
olyan rossz, mint képzeltem. Ennyi
hercegi finomság között még ez az
étel-proletár is elcsúszott.
Fõszerkesztõm kecskesajt bruléején csak lazán átfutva, a végsõ nagy
leszámoláshoz, az édességhez jutottunk. Bevallom, megint a falánkságom
vitt rossz utakra engem. Gyönyörû és
kiadós somlói galuska XXI. század nevezetû csodámat könnyedén cseréltem el Fõszerkesztõm csokoládé
degustation elnevezésû, fenségesen
hangzó, ám inkább csak apró ízkockákból álló tortavariációjára. Amelynek
következõk voltak az összetevõi: mini
Tainori torta, tejcsokoládé fagylalt, fehér csokoládés Namelaka korong Tokaji aszú esszenciával. Leírva jól fest,
igaz? Remek is volt. Na, de: Mit ér, mit
ér két félteke, ha lóg az ember féltöke?
– sóhajthatnám Kosztolányival, elúszott, gyönyörû somlóim után áhítozván. Amely, mint megtudtam, attól
XXI századi, mert apró elemeire bontva kerül pohárkrém formában ínyenc
fogyasztója elé. Hogy utolsó fogásként
õrjítse meg végképp a Magyar Evolúcióban reménykedõ gyanútlan étkezõt. Máskor majd okosabban, megfontoltabban választok, teszek fogadalmat.
Amely esküm egyúttal az Onyx étteremre is érvényes. Ahová máskor és
újra meg újra eljövök majd. Akkor pedig – és ebben egészen biztos vagyok
– minden írói kényszer és ízlésbeli gátlás nélkül zabálom majd végig a teljes
étlapot.
Amit ezúton ajánlok minden kedves
olvasómnak is.

