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HUSZONNÉGY ÓRA A KONYHA FRONTVONALÁN

Miután a könyvet leemeltük a 
polcról és megtisztítottuk ma-
gunk minden előítélettől, szinte 
együltünkben rághatjuk át ma-
gunk Michael Gibney Sous Chef-
jén, amely a maga során szintén 
egyetlen, a kívülállók számára 
rendkívül húzós nap, a benne 
szereplők és szakmabeliek szá-
mára viszont egy teljesen átlagos 
hétköznap eseményeit dolgozza 
fel. Kísérőnek mellé különféle 
sajtokat és fröccsöt kínáljunk!

Rendkívül érzékletesen mu-
tatja be, hogyan is készül el egy-
egy pazar fogás, beleshetünk 
a konyha ajtaja mögötti titkos 
világba, ugyanakkor a konyhán 
dolgozók egymás közötti viszo-
nyába, a főszereplő alig létező 
magánéletébe is. A könyv sokkal 
valóságosabb és emberibb, mint 
a konyhai főzőműsorok és sztár-
szakácsok világa a képernyőn. Az 
érdeklődő olvasók, rendszeres 
étterem-látogatók és az ínyencek 
számára mulatságos, részletes, 
bizalmas beszámoló a kezdő sza-
kácsok előtt is őszintén feltárja, 
mivel jár szakmai jövőjük. Ha 
minden konyhai részleg a leg-
jobbját nyújtja, a végeredmény, 
vagyis a tányérunkra kerülő étel 
is kiemelkedő lesz, és mivel még 
a legkisebb éttermek személyzete 
is 8-10 fős, a nagyobbaké pedig 
bőven 20 fő fölötti lehet, indo-
kolt a precíz beosztás, a néhol 

megrettentő szigor, az ellenőrzés, 
a pontos feladatleosztás és a fel-
adatkörök betartása.

A főszereplő szerző sous chef 
(séfhelyettes, a konyhai rangsor-
ban a második személy) egy New 
York-i elitebb, bár nem Miche-
lin-csillagos étteremben. Ugyan-
akkor a Columbia Egyetemen 
prózaírásból diplomázott, ez 
rögtön meg is magyarázza a szi-
kár, olvasmányos prózanyelvet, 
amelyet a rendkívül részletes és 
sűrű szakmai leírások sem szá-
rítanak ki. Mert van itt minden, 
oldalakon keresztüli halfi lézés, a 
séf legnagyobb kincsének, a ké-
seknek az aprólékos bemutatása 
(„Úgy ismered ezeket a késeket, 
mint a tenyeredet... mindegyik 
olyan kényelmes, akár a jól 
megszokott párnád, amikor nap 
végén lehajtod rá a fejed. Akár 
behunyt szemmel is vághatnál 
velük”). A konyha alaprajza, hi-
erarchiája is pontosan bemuta-
tásra kerül, a könyv végén pedig 
részletes szószedet található a 
zömében francia szakkifejezések 
magyarázataival. 

Természetesen kapunk egy kis 
magánéleti keretet („– Hé, te! – 
mondta, – Valaki odarókázott 
az előtérbe. Eredj, és takarítsd 
fel! / Ekkor döntöttem el, hogy 
muszáj szakáccsá válnom, mert 
csak így úszhatom meg a há-
nyástörölgetést.”), bepillantást 

az emberpróbáló munkaidő- és 
körülmények világába is („Ez az 
első gondolatunk reggel, és ez 
az utolsó este, mielőtt elalszunk. 
Erre készülődünk egész nap, és 
ez az esténk középpontja.”), és 
abba, hogy mennyire nincs ideje 
párkapcsolatára a szakácsunk-
nak (aki, szerencséjére, szintén 
a vendéglátásban, pincérnőként 
dolgozik). Mennyire feszült és 
mégis baráti a légkör a konyhán 
dolgozók között, és ennek ellené-
re még a rendkívül későig (vagy 
inkább másnap hajnalig) kinyúló 
munkaidő után is együtt kocs-
máznak a környező éttermekben 
dolgozó konkurenciával, akikkel 
valójában ugyanazon az oldalon 
álló bajtársak.

A frontvonal nem a konkurens 
vendéglátóhelyek, nem az egy-
más posztjára ácsingózó munka-
társak, és még nem is a személy-
zet és a vendégek között húzódik, 
hanem az emberben magában, 
hogy bírja-e ezt az életformát, 
ezt az iramot, mennyit áldoz fel 
önmagából a konyhaművészet 
oltárán. Ez az idő és energia szá-
mít csupán, a belső harc, mert 
végső soron „görnyedő hátak 
lakatják jól a gyomrot”. Ezt a 
gondolatot pedig az élet minden 
területére ki lehet terjeszteni…

Michael Gibney: Sous Chef – 
Twister Media, Budapest, 2014
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Nem, nem voltam ott,
s te csak sírtál elveszve a nagy betűs ködben,
majd a Corvinákba, míg aranylani nem kezdtél.
Szertefoszlott, elillant, tovatűnt, felszívódott,
nyoma veszett, elpárolgott minden és mindenki. 
Az egész, az összes. A mínusz, a plusz. 
A kezdet, a vég. A szavak, a hang. 
A könyvtár, a könyv, a betűk, az édes etil-benzol, 
a lapok. A fa is eltűnt, nyoma veszett a ködben.
Így volt. Emberek ültek a buszban, néha a buszon,
s viharzódtak a gyűrött lapu hegyek között.
Ott voltam én is, köztük. Ne sírj, visszatérünk még.

DÁVID ADÉL 1985-ben született Sepsiszentgyörgyön. Jelenleg 
Kolozsváron él, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának könyvtáro-
saként dolgozik. A BBTE néprajz szakán szerzett egyetemi okle-
velet 2011-ben. Tizenhárom éves kora óta ír, de a publikálás csak 
az utóbbi három évben foglalkoztatja. Versei az Irodalmi Jelen és 
a Napút folyóiratokban jelentek meg.

Feláll a lány, az árnyak új életre kelnek.
Bús hangfoszlányok susognak édesen, 
táncában megdermedve várja, hátha benyitnak.
Már szinte elveszik a homályban, de az őszi szél 
meglegyinti hófehér hullámruháját.
Kint didergő madarak lesik mozdulatát,
szemükben tükröződik minden kecsessége.
Hiába kémlelhetik csupán négy színben a létet,
a lengő függönyök mögött zsibbadt szárnyuk 
életre kel a sötét éjben.

Feláll a lány, sápadt árnyként oson a kandallóhoz.
Rakja a tüzet, fellobban a vérvörös láng.
Ahogy a szoba melegedik, lassan ellopózik a sötétség. 
Már nem járja táncát, csak ruhája hullámzik az ágyban,
s ahogy a hajnali fény elűzi az esti álmot, nyílik a várt kilincs.

Hétfőn légvárat raktam
magasan a felhők felé.
Kedden királylánnyá váltam
s vízcseppeken jártam.
Szerdán benépesítettem,
felhőzsákban hemperegtünk.
Csütörtökön a légvári bálon
héthatárnak táncra keltem.
Pénteken tengtem-lengtem,
napfényben lubickoltam.
Szombaton a királyfi val
csokoládét csentem.
Vasárnap a szürke
ködben felébredtem.

Ott fekszik rajta, vágytól lihegve,
ujjainak húsos párnácskáitól megnyílva.
Akár a virág, melyet megérintett a napnak
sugara, szétnyílt a férfi  mellkasán.

Reggel egyedül ébredtem a szobádban,
s míg rád vártam, próbáltam megfejteni az éjszakánkat.
Akár egy rejtvény, úgy sorakoztak az üres percek,
s ahogy megjelentél kinyílva, akár egy rózsa,
hangodtól elmém mintha az árnyékok rabságából
szabadult volna, kitisztította az éjszakai képet.

Hozzávalók, alkotóelemek: bármi használható, mi halászható a szépirodalom, életrajz és 
konyhaművészet Bermuda-háromszögében. Olvasási idő: egy hosszú napnál kevesebb.

Ösvény - 100 cm x 100 cm, olaj-vászon, 1981
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