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Szakácsportré, Pannonhalma
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Sz

AA vendég szemével
Szakácsportré: Gyurik Gábor 

A refl ektorfényt nem neki találták ki. Ha választani lehet, inkább a Háttérben marad, 
szerényen visszahúzódik műhelyébe, a Pannonhalmi Apátság Viator névre keresztelt 
éttermének ultramodern konyhájába. Ám időről időre mégis kénytelen kiállni a 

vendégek elé, akik látni szeretnék, kinek köszönhetik a nívós kulináris kalandot. Itt 
az alkalom, hogy olvasóink is megismerjék Gyurik Gábort. 

sZülei nem sZakmabeliek, de a családon, rokon-
ságon belül akadtak szép számmal vendéglátósok. Megvolt 
tehát a megfelelő mikroklíma, így aztán a tizenéves Gyurik 
Gábornak nem sokat kellett törnie a fejét, merrefelé vegye 
az irányt. Szülei lelkesen támogatták pályaválasztását. 
A Maglódi úti Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakkö-
zépiskola (Ma Giorgio Perlasca) padjait koptatta. Az első 
három félév során minden ágazatba belekóstolhatott: 
cukrászat, felszolgálás, szakácskodás, valamennyi egy-
formán tetszett neki, de hamar belátta, választania kell. 
Második év második felében a szakács hivatás mellett tette 
le a voksot. Akkor 15 múlt, most a 31-ediket tapossa. Az 
elmúlt években egyetlen pillanatra sem bánta meg, hogy a 
fakanál, a serpenyők és társaik világát választotta. Ha nem 
hinnénk a szerencsében, Gábor sztorija elég lenne ahhoz, 
hogy megingassa szkepticizmusunkat. Ő ugyanis már első 
állomásán olyan mesterrel találkozott, aki meghatározta 
egész pályafutását. Mi ez, ha nem mázli? A gazdagréti – 
amúgy említésre sem méltó – kisvendéglő konyháján nem 
kisebb személyiség volt első kollégája, mint a megújult ha-
zai gasztronómia emblematikus fi gurája, Pethő Balázs. Gá-
bor kezdettől fogva példaképének tekinti. Nem egyszerűen 
átvette a mester szakmai szemléletét, hozzáállását, hanem 
egyszer csak felismerte, hogy ő maga is hasonlóképpen 
gondolkodik. Pár hónap telt csak el, Gábor máris az egyko-
ri LouLou konyháján találta magát. Az a nyolc év, amit ott 
töltött, egy életre ellátta szellemi és szakmai munícióval. 
Ő ahhoz a generációhoz tartozik, amely már nem a vendég 
átverésére szövetkezett. Neki már anyanyelve a tisztes-
séges, kompromisszummentes hozzáállás, az alapanyag 
tisztelete, a vendég legmagasabb fokú kiszolgálása. 

A versenyek hidegen hagyják
A LouLou bezárása után Gyurik Gábor megfordult pár 
étterem konyháján. Ilyen volt a Déryné, a Menza, a Noir 
et l’Or, majd az Onyx. Széll Tamás mellett megint kijárt 
egy komolyabb iskolát. A LouLou és az Onyx konyháján 
éveket eltölteni ma Magyarországon felér egy felsőfokú 
szakácsművészeti akadémia elvégzésével. Mindezek után, 
amikor 2010-ben megkínálták a vadiúj, ultramodern Viator 
étterem konyhafőnöki posztjával, Gábor joggal érezhette, 
hogy felsőfokú képzettségének megfelelő helyre került. 
Itt aztán mindazt hasznosíthatja, amit tanulóévei során 
felcsipegetett. Felépíteni egy konyhát, megteremteni egy 

újonnan indult étterem stílusát, lehet-e ennél testhez-
állóbb kihívás? Gyurik nem tud elképzelni ennél izgal-
masabb feladatot. A versenyszellem például egyáltalán 
nem izgatja. Nem indult egyetlen szakácsversenyen sem. 
A hírnév sem érdekli különösképpen, pedig a chefek ma, 
észre sem veszik, máris sztárokká válnak. Gáborunk a hát-
térben érzi jól magát. Amikor egy-egy borvacsora után ki 
kell állnia a publikum elé és mondani pár keresetlen szót, 
na, az igazi vesszőfutás számára. Megértem őt... 

Az utazó fáradtságát borral enyhítik
Nincs ám könnyű dolga Gábornak, hiszen nem a főváros 
egyik kulináris fellegvárában ontja magából a hozzáértő 
törzsközönség számára a fantáziadús fogásokat. Neki 
egyszerre kell megfelelni a kortárs elvárásoknak, konyhai 
trendeknek, fi lozófi áknak és az erre vetődött utazók sok-
féle igényeinek. A Viator egyébként latinul utazót, vándort 
jelent. A Pannonhalmi Apátság jól felépítette magát: 
borban már az éllovasok közé tartozik, és az a réteg, aki a 
bor miatt látogat bencésekhez, hamar megtalálja számí-
tását az étlapon is. Gábor jelmondata: a vendég szemével 



„Nincs ám könnyű dolga Gábornak, hiszen nem 

a főváros egyik kulináris fellegvárában ontja 

magából a hozzáértő törzsközönség számára 

a fantáziadús fogásokat. Neki egyszerre kell  

megfelelni a kortárs elvárásoknak, konyhai 

trendeknek, fi lozófi áknak és az erre vetődött 
utazók sokféle igényeinek. A Viator egyébként 

latinul utazót, vándort jelent.”

Szerző: 
Kling József
Fotó: 
Acsai Miklós
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kell látni a tányért, olvasni az étlapot. Ergo az étlapnak 
egyszerre kell eleget tennie a legfrissebb szakmai kihívá-
soknak és a legháziasabb koszton szocializálódott vendég 
ízlésének. 

Az étlap negyedévenként, évszakonként változik.  
A Viator időszámításában januárban kezdődött a téli sze-
zon. Gábor rendszerint egyedül találja ki az egész étlapot, 
aztán egyeztet a tulajdonossal, majd egy szűk csapattal 
átkóstolják az egészet. Az egyes fogásokhoz hozzárende-
lik a borokat is. Étel és bor párosításába valószínűleg itt 
fektetik a legtöbb energiát – így aztán egyetlen felszolgáló 
sem jön zavarba, ha az ételhez bort kell ajánlania. Sőt. Az 
apátsági borok mellett valamennyi borvidék képviselteti 
magát, bár ha valóban komolyan vennénk a regionalitást, 
akkor Pannonhalmán helyi bort innánk.  
    A pincészet minden műfajban kínál bort, épp ezért 
elképzelhetetlen, hogy mondjuk villányi cabernet-vel 
öblítsem le a vadmalacpofahúst…

Akvárium, terrárium…, borbár!
Az étteremben a bor központi helyet foglal el, fizikailag is 
jól látható módon és hangsúlyosan választja ketté az im-
pozáns teret. Középen valóban borbár, profi beépített bor-
hűtők üvegfala mögött figyelnek a palackok, várván, hogy 
valaki kiszabadítsa belőlük a szellemet. Viator apátsági ét-
terem és borbár, ez a hely teljes, hivatalos neve. Maga az 
épület meghökkentően minimalista, futurisztikus tégla-
test olyan sok üvegfelülettel, hogy a helyiek egy ideig ak-
váriumnak csúfolták. Mondjuk, víz hiányában inkább ter-
ráriumnak nevezném, ahonnan príma kilátás nyílik min-
den hedonista rozsomák számára. Télen, este, kivilágítva, 
ahogy kapaszkodik fel az ember a Kosaras-dombon, egy 
pillanatra olyan érzése támad, egy Spielberg-film forgatá-

sára tévedt, mindjárt felbukkannak az idegen bolygóról ér-
kezett lények. De aztán világossá válik, hogy inkább egy 
építészettörténeti kalandtúra ez a szemnek. Fent, a Szent 
Márton-hegyen az ezeréves főapátság épületegyüttesében 
megtalálni a román, a gótikus, a barokk és klasszicista stí-
lus valamennyi megfelelőjét. Lentebb a borászat modern 
épülete stilárisan még nagy vonalakban felidézi a múltat, 
ám a Viator üvegkalitkája már egyértelműen a jövőbe mu-
tat. Ha a Galaxis útikalauz stopposoknak című regény fő-
hőse erre tévedne, ő is kedvére mazsolázhatna az étlapról. 
Bármely kortárs kóbor lovag örömét leli abban, ha elérhe-
tő áron különös műgonddal elkészített kulináris élmény-
ben lehet része. Elsőre talán flancosnak tűnik a hely, de 
tessék elhinni, itt a modern vonalak a funkcionalitást szol-
gálják. A lecsupaszított térben, az üvegfalak mögött in-
kább a természethez érezzük magunkat közelebb.  
A naplemente bónuszként jár a fogáshoz. 

Fűszerarzenál az apátok kertjéből
Hogy Gyurik Gábor nem öncélú konyhabűvész, az kiderül 
a felhozatalból. A kifinomult ínyenc, a csillagos éttermeken 
pallérozott gourmet, vagy a házi koszton nevelkedett, lel-
ki felüdülés végett az apátságba látogató turista mind talál 
magának élményt az étlapon. Érdemes rögtön az elején le-
ragadni a szezonális ajánlatnál, amely az adott évszak leg-
menőbb ízeit vonultatja fel. Az előételek között rögtön fel-
tűnik az apátság tradíciójához köthető fűszerarzenál. Az 
apátság a borok mellett az egyik legnagyobb levendulaül-
tetvény tulajdonosa. A virág megjelenik a tányéron, de ké-
szül belőle illóolaj is. Ha előétel és leves közül kell választa-
nom, mindig az utóbbira szavazok. Levesekben különösen 
erős a konyha. Az őszi étlapról van a szürkemarha-gulyás, a 
sütőtökkrémleves marinált kacsamájjal és pirított tökmag-
gal, a magyaros burgonyakrémleves rántott borjúpofával 
vagy a francia hagymaleves dióolajjal és pirítóssal. Mind-
egyik leves etalon, bársonyos levek, egymásba simuló ízek. 
Nincsenek túlhörögve a tányérok, az étlaphoz nem kell sen-
kinek gasztronómiai szakszótárt használni. Minden az, 
aminek látszik. A főételek között Gyurik Gábor sokféle jó 
minőségű húst vonultat fel: báránylapocka, vadmalacpofa, 
marhanyak, nyúlcomb – egyik sem olyan, amit minden 
hétköznap ehetünk. Persze a vegetáriánusoknak sem kell 
kétségbeesni, akad zöldséges rizottó vagy paradicsomos 
gnocchi az étlapon. Sőt a gyerekeknek külön menü, hozzá-
juk passzított adagokkal. Gyurik Gáboron meglátszik ma-
gas iskolázottsága, a LouLouban és az Onyxban eltöltött 
évek tapasztalata, ennek köszönhetően desszertpályán is 
otthonosan mozog. Az elzászi almatorta jázminos vanília-
fagylalttal vagy a hideg mandulás túrógombóc madártej-
habbal és a szilvaraguval olyan gasztrokulturális élménnyé 
válik, amire hosszú idő távlatából is emlékezni fogunk. 

„Bármely kortárs kóbor lovag örömét leli abban, ha 
elérhető áron különös műgonddal elkészített kulináris 

élményben lehet része. Elsőre talán flancosnak 
tűnik a hely, de tessék elhinni, itt a modern vonalak a 
funkcionalitást szolgálják. A lecsupaszított térben, 

az üvegfalak mögött inkább a természethez 
érezzük magunkat közelebb.”


