Lukács István (1939-), nyugalmazott séf az egyetlen a világon, aki három alkalommal kapta meg a gasztronómia egyik legfontosabb nemzetközi kitüntetését, a
szakács Oscar-díjat. Emellett 1968-tól 1992-ig a Magyar Nemzeti Szakácsválogatott tagja volt, ez idô alatt 5 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzérmet szerzett a
Szakács Olimpián, 2 világbajnoki arany- és két ezüstérem, továbbá 2 Világkupa arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérem tulajdonosa. További nemzetközi versenyeken 25 alkalommal kapott aranyérmet. A chicagói Escoffier Társaság
tagja, a francia Chaine des Rotisseurs Társaság elsô, magyarként beválasztott tagja, a magyar Chaine des Rotisseurs Társaság alapítója. Szeptember 23-án veheti kézbe az olvasóközönség a hazai, kortárs szakácstársadalom egyik ikonikus képviselôjének, Lukács Istvánnak az önéletrajzi
kötetét, melynek címe Lukács István Séf.

Lukács István
séf

63 év története…
Lukács séf úr pályafutása egybeesett Magyarország II. világháború utáni történelmi korszakával, gyakorlatilag
az újjáépítéstôl a rendszerváltást követô évekig, megélte a szállodanyitások
korát, illetve a gebines idôszakot is. A
könyv apropóján kérdeztük az írót, a
vendéglátásról, a gasztronómiáról…a
közétkeztetésrôl.
— Hogyan kezdôdött, mikor fordult
komolyra a könyv „ügye”?
— Tulajdonképpen az a gondolat,
hogy valamilyen módon meg kellene
örökíteni mindazt, ami az eltelt hetvennyolc — szakmai értelemben „csak”
hatvanhárom — évben történt velem,
nem új. Amikor az Oldalas magazin
fôszerkesztôje, Asztalos István és a
szerzô, Kolbe Gábor megkerestek az
ötlettel, nem sokat gondolkodtam.
Ugyanakkor az sokáig foglalkoztatott,
hogy ki a fene lesz kíváncsi egy lúdtalpas szakács életére. De aztán azt
mondtuk, legfeljebb feljegyezzük a történteket, és ha más nem is történik, az
asztalfiók majd megôrzi az utókornak.
Amikor az interjúsorozat végén tartottunk, lassan elterjedt a hír, hogy
valami készül... Ekkor egyre gyakrabban szólalt meg a telefonom, kerestek
a kollégák, érdeklôdtek, mi ez, hol is
tart az egész. Rengetegen ajánlottak
fel képeket a saját archívumukból,
nemcsak Magyarországról, de hozott
csomagot a postás még Koppenhágából is. Volt kollégák, kortárs séfek,
barátok ajánlották fel a segítségüket.
Sokan csak azért telefonáltak, hogy
megkérdezzék, hogy áll a dolog. Azt
hiszem, rengetegen várták, várják,
hogy elkészüljön a könyv.
— Ön szerint mi lehet a jelentôsége
ennek az életrajzi írásnak?
— Azon túl, hogy kifejezetten szórakoztatóan van megírva, igyekeztem
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átadni azokat a szakmai tapasztalatai- szemmel meglehetôsen kôkorszaki
mat, amelyeket az évtizedek során színvonalú konyhában.
szereztem. Csak remélni tudom, hogy
Ugyanakkor a hetvenes években
minél többen megtalálják azokat köz- Kiss János barátom, az amerikai Hyatt
tük, amelyeket használni, hasznosítani Corporation alelnöke jóvoltából megistudnak a munkájuk során.
merkedhettem a sous-vide technológi— Lukács István „életmûve” hogyan ával, amit a tengeren túl kifejezetten a
kapcsolódik a közétkeztetéshez?
tömegigények, a hadsereg, a kórhá— Látszólag a szállodai séf munká- zak igényéhez igazítva fejlesztettek ki
ja messze esik a menzák világától. és használnak a mai napig. Vicces,
De ha belegondolunk, végsô soron — hogy itthon ez a gasztro-sznobéria
bár vannak alapvetô különbségek — csúcsa lett. De errôl is beszélek
ugyanannak a filozófiának a mentén bôvebben a könyvben.
— Az, hogy a háború elôtt, ha nem is
dolgozunk. A szálloda konyháján is
van „fejkvóta”, csak ott elôkelôen a világ-, de az európai hírû magyar
food-cost-nak hívják. És ez pontosan konyhamûvészet ennyire lezüllött, érzéugyanolyan béklyó a szakács kezén, kelhetô-e a közétkeztetésben?
mint egy üzemi konyhán. A kettô
— Hogy a csudába ne lenne érzépedig abban teljesen hasonló, hogy kelhetô? A minap néhány napra be
mindenki a lehetôségei szerinti leg- kellett feküdnöm egy kórházba. Hát,
jobbat akarja adni a vendégnek. Szál- amit ott enni adtak, az az éhenhalás
lodában, étteremben, menzán: egy elkerüléséhez elég volt, sokkal többszakácsnak csak ez lehet a cél. A re nem. Az ötvenes években, amikor
tanítványaimnak mindig azt mond- nem volt alapanyag, nem volt vaj,
tam: csak olyan ételt tegyél a vendég nem volt nemes áru, a lehetôségek
elé, amiért te magad is adnál annyi szintjére kellett levinni a színvonalat.
pénzt, amennyit kérsz érte.
Csakhogy a hét szûk esztendô letelt
— Dolgozott valaha közétkeztetésben? és sokkal nagyobb azoknak a fele— Jómagam soha — bár a katonaság lôssége, akik nem igazították folyavalami hasonló volt —, de nagybátyám matosan ezt a színvonalat a lassan
az ötvenes években tagja volt annak a bôvülô lehetôségekhez. Miért tör szakembergárdának, akik Veneszék- vényszerû, hogy ma is mindenfelé
kel az élen, a háború után kialakították „röfög” a Bécsi szelet?
a magyar üzemi étkeztetés rendszerét.
— A Venesz-könyvre gondol?
Évekig járták az országot, fôleg a fejlô— Akár arra is, de túlságosan
dô ipari régiókat, ahol konyhákat ren- leegyszerûsítik a képletet azok, akik azt
deztek be és betanították annak mondják, hogy a magyar konyha lejtmûködését, kialakították a receptúrá- menetének a Venesz-könyv az oka.
kat. Aztán, ha befejezték a munkát Azoknak a recepteknek egy része ma is
mondjuk Komlón, átköltöztek Kazinc- megállja a helyét. Ha jól tudom, a
barcikára és ott kezdték elölrôl. második kiadásban már nem voltak
Nagyon komoly feladat lehetett a meg- anyaghányadok sem. De ezek akkorilehetôsen „vékony” alapanyag-ellátás ban olyan receptúrák voltak, amikhez
idôszakában ezt felépíteni. Nem volt alapanyag. Azok a séfek, akiknek
tudom, a mai „megmondóemberek” jó anyagbeszerzôje volt, és akiknek volt
mit csináltak volna egy ilyen, a mai vér a pucájukban, figyelmen kívül hagy-

ták a Veneszt... Persze a közétkeztetésben nem lehetett trükközni. Ott a
krumplileves krumplileves volt… És
még egy apróság: a minap egy kolléga
az egyik ócskapiacon látta kirakva a
Veneszt, tizenötezret kértek érte. Mellette az egyik ma divatos gasztroceleb
könyve is ki volt téve, kétezerért…
A magyar konyha jelenlegi helyzetének kialakulásában elévülhetetlen a
bûnük azoknak is, akik — csupán, mert
képtelenek új ötleteket letenni az asztalra — a régi receptek „megújításában”
tudnak gondolkodni. Ami sokszor valójában a meggyalázása az ételeknek.
Mi a csudának kell a bevált, évszázados recepteket megújítani? Legfeljebb
hozzáigazítom a modern konyhatechnológiához. Kiss János szerint a mai
fiatalok csalni akarnak. A jó szakács is
csal, de csalni csak az tud, akinek a
kisujjában vannak az alapok.
— Lefelé vagy felfelé tart a konyhamûvészet Magyarországon?
— Lassú, nagyon lassú az emelkedô tendencia. Sajnos egyre nagyobb

a szakadék a modern, progresszív könyvet írni, arra van igény. Hogy egy
konyhát vezetô éttermek és a derék- „vendéglátó-ipari járásbíró” hogyan láthad között. A közétkeztetés pedig ver- ja a szakácsvilágot, az iránt kevesebgôdik a felülrôl rákényszerített szabá- ben érdeklôdnek. Az, hogy ilyen
lyozók hálójában. Csökkenteni kell a megközelítésû könyv még nem íródott
felhasznált sómennyiséget, de a sót- és most én lehetek az elsô, aki tollba
lan ételeket nem eszik meg a vendé- mondja az emlékeit, tulajdonképpen
gek. Moslékot gyártunk tonnaszámra, megtisztelô, és köszönöm a kiadónak
közben az ételmaradék veszélyes hul- és a szerzônek. Ugyanakkor kíváncsiladék és nem lehet odaadni a disz- an várom, hogy mit fog hozzá szólni a
nóknak sem, csak rettenetes drágán szakma. Nem az a lényeg, mi történt
elszállíttatni. Ez így nincs rendben, de velem, sokkal fontosabb, hogy a szakezt már nem nekem kell, hetvennyolc mához hogyan jutnak el a könyvben
évesen helyre tenni.
lévô gondolatok. Jó lenne, ha ez egy
— A könyvhöz visszakanyarodva, az vitaindító kiadvánnyá válhatna, közheis nyílt titok, hogy nemcsak életrajz, lyesebben fogalmazva, felborzolná az
hanem egyben a vendéglátás korraj- állóvizet. Ôszintén remélem, hogy nem
za is. Mégis, hogyan éli meg, hogy fognak sokan utálni a leírtak miatt.
éppen az Ön életrajzi könyve lesz az
— Hogy érti azt, hogy „vendéglátóipaelsô ilyen jellegû kiadvány Magyaror- ri járásbíró”?
szágon a második világháború utáni
— Minden titkot azért nem árulok el!
idôszakban?
Ha tudni akarja, olvassa el a könyvet,
— Az, hogy a séfekrôl eddig nem ott fény derül arra is, hogyan kaptam
írtak könyvet, nyilván egyfajta piaci ezt a címet!
helyzet kérdése. Nyilvánvaló, hogy
A. I.
divat lett háziasszonyoknak recept-
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