Értékrend

Gundel örökség – Gombás olvasatban
Friss hír: a Magyar Vendéglátók Ipartestülete 2014-ben Gundel Károly – Díjat alapított. Odaítéléséről 18 tagú – különböző szakmai szervezeteket, érdekképviseleteket, oktatási intézményeket
képviselő - bizottság dönt. Maximum 3 személy veheti át évente. Az első kitüntetettek személye
lapzártánkig még nem volt ismert.
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ezt az igen jelentős, a magyar vendéglátás korszakos
egyénisége előtt tisztelgő elismerést sajátos aspektusból
próbálja megközelíteni. Mégpedig egy olyan ma is alkotó,
példaértékű pályafutást felmutató szakember felkeresésével, aki eleve nem élt annak
lehetőségével, hogy a kiírás
szerint mások jelölhessék a
díjra. Tisztelendő mértéktartással, ám annál nagyobb elkötelezettséggel vallott a Gundel életmű szakmai pályafutását befolyásoló tényezőkről.
Adódik a kérdés, vajon minek kellene megfelelnie az új, talán
a legnagyobb szakmai elismerést jelentő díjnak? Erről a pályázati felhívás pontos tájékoztatást ad, arra utalva, hogy minimum
negyedszázados, tartalmas, gazdag életpályát kell felmutatni,
testületi tagságot, a hazai turizmusban kifejtett aktivitást, a tanulóképzés területén elért eredményeket. Nem utolsósorban
pedig a magyar vendéglátás nemzetközi porondon történő
hathatós népszerűsítését. Mielőtt azonban Gombás Andrással
mindezeket taglalnánk- messze nem azzal a céllal, hogy befolyásolhatnánk a végső döntést-, érdemes személyes motivációira is
kitérnünk. Gundel Károly életműve, valamint a Gundel Éterem egyértelműen
befolyásolta egész pályafutása során :.
- Tanulmányaim éveiben elméleti
formában kerültem először kapcsolatba Gundel Károllyal, de a gyakorlatot
illetően 1964-től érdekelt áthatóbban
ez a hatalmas egyéniség – indítja gondolatát Gombás András. – Épp 50 évvel ezelőtt az akkori Gundel főpincére segítségével jutottam be a szigeti
Nagyszálló vendéglátós kötelékébe,
mint pályakezdő. Ez a momentum valahogy alapmotívumként él bennem
még most is. Az élet úgy hozta, hogy
amikor a Szabadság Hotelben dolgoztam főpincérként a Gundel Étterem későbbi igazgatója, Kozma Kálmán már
mellettem gyakorrnokoskodott. Ez
pedig később bírt majd különösebb
jelentőséggel, amikor is magánvendéglősként Gundellel közös szakmai
programokat szervezett a Gombás
Étterem – Kálmán barátom hathatós
közreműködésével.
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Gombás András felkészülten érkezik találkozásunkra,
vaskos dokumentumcsomaggal. Oklevelekkel, korabeli
sajtóhíradásokkal. Mind-mind
egy-egy momentum arról, miképpen is szólt bele az életébe
a Gundeli életmű. Sorjázzuk
csak!
Hazai turizmus népszerűsítése külhonban? A Gombás
Étterem ezzel kapcsolatos
dokumentációja igencsak vaskos. Berlinben magyar hetet rendeztek a Mercure Szállodában,
ahol felkérésükre a Gundel Étterem borásza 60 féle magyar bort
mutatott be. De Németország egyesítésének 10. éves évfordulóján a Gombás Étterem adott fogadást a Martin Szállodában,
majd nem sokkal ezt követően a drezdai Hilton Hotelban. E folyamatok kicsúcsosodásaképpen Gombás András szakmaszeretetből, önerőből ugyancsak Drezdában megnyitotta a Szeged
Éttermet.
Tanulóképzésben való folyamatos részvétel és aktív jelenlét? A Gombás Étterem, illetve személyesen Gombás András
mentorálásával, szervezésével indították el útjára Fegyverneken az ország vendéglátós oktatási intézményeinek részvételével megrendezett Gulyás Fesztivált. Sorozatban hétszer sikerült
nagy érdeklődéstől kísért szakmai
programot lebonyolítani, amelyet
minden alkalommal a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöksége és akkori elnöke, Pető István
nagy elkötelezettséggel támogatott.
A Gombás Étteremben az elmúlt 20
esztendő során mind a mai napig folyamatos a tanulók gyakorlati képzése. Ha már itt tartunk, kézenfekvő, de
még inkább egyértelmű volt Gombás
András számára, hogy a szintén vendéglátó pályát választó fiát, ifj. Gombás Andrást a Gundel Étterembe küldi tanulni, ismereteket gyarapítani.
Hová máshová,mint ahol tiszta forrásból meríthet egy ifjú szakember?!
Más, Gundellel kapcsolatos, speciális motívumok az elmúlt 20-30 évből? Mindjárt egy olyan televíziós műsor, amely „Ebédeljen nálunk” címmel
futott a 80-as évek végén. Jól emlékszik Gombás András, hogy a Gundelből közvetítették a soros adást és az
egykori Gundel étlapról főztek. Borjú-
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kapott szemlélet és látásmódot, tudást. Minden könyvét elolvastam és azon munkálkodtam, hogy a saját életemre, azon
belül is a családomra milyen hatással lehet ez az erőtér. Emberileg, szakmailag megfelelni az általa felállított mércének,
segíteni más emberek munkáját, folyamatosan részt vállalni a
szakmapolitikai munkában.
Apropó: testületi tagság, érdekképviselet? Gombás András
a Magyar vendéglátók Ipartestületének elnökségében hosszú
ideig, mint régiós alelnök tevékenykedett. Rálátása volt az
országos folyamatokra, nagy energiákat fordított arra, hogy
személyesen is felkeresse a kollegákat adott működési területükön. Gazdag, tartalmas szakasza volt ez az életének.Öt esztendeje pedig életre hívta a Magyar Vendéglátók Régiós
Szövetségét. Most, hogy a díj létrejöttét üdvözölheti jóleső
érzésekkel, az is felötlik benne, annak idején, amikor Gundel
Károly töltötte be az ipartestületi elnöki tisztet, vajon hány
tagja lehetett a szervezetnek? Tovább kérdez: vajon hány tagja van most ennek a testületnek?
A maga összegzését is megadja találkozásunk végeztével
Gombás András, amikor arra utal, hogy rendkívül fontos minden vendéglátós számára, hogy követendő, nagy egyéniségek,
példaképek nyomán haladjon tovább, alakítsa pályafutását. A
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Gundeli életmű óriási. De egy fiatal
számára lehet példakép mondjuk
egy tiszteletreméltó tanár, főpincér,
vendéglőtulajdonos, olyan, aki elhivatottan cselekszik naponként.Ne
a televíziós sztárszakácsokat ajnározzák, viszont törekedjenek arra,
hogy netán ők is „képernyősök”
lehessenek. Jóleső distanciával, a
felülről való látásmód képességével utolsó kérdésünkre is válaszol: a
maga részéről kit tartana alkalmasnak a díj odaítélésére? Mondja is a
három kollegát: Láng György, Kalla
Kálmán, Kozma Kálmán!
A fenti sorokkal pedig lapunk
nyilvánított véleményt arról ,egyebek
mellett kit tartana méltónak a korszakos elismerésre…
K.D.P.

paprikással gondolták reprezentálni
a nemes házat, de ez nem tetszett
Gombás Andrásnak. Ezért a saját
vendéglátós gyűjteményében féltett,
kincsként őrzött 1928-as kiadású eredeti Gundel étlapot az akkori Gundel
vezetésének ajándékozta. Őszinte
hangú, szép köszönőlevelet kapott.
Az étlap most is a Gundel házi Múzeum értékes anyagát gazdagítja.
- Végig, teljes pályafutásom során szinte a mindennapjaimig hatóan jelen volt a Gundel életmű – vall
őszintén erről Gombás András, most
hogy nagy örömmel üdvözli a Gundel Károly- Díj alapításának tényét. –
Fél évtized alatt, már az első időktől
anyatejként szívtam magamba a tőle

