
A Bor kelyhe  

szimbólum használatáról annak kezeléséről, szerepének jelentőségéről a rend 

ünnepségein és szertartásain 

Ráhangolódás: 

A Lovagi Atlaszban megtalálhatjuk a bor kelyhének ábrázolását, amely mint az  

Európai Borlovagrend középpontját alkotó szimbólum, szimbóluma Krisztus 

szeretetének is, mert 

„Ahol Krisztus nincs, középpont sincs. Ahol nincs középpont, ott céltalanság, 

békétlenség és káosz uralkodik. Mert ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Mt.6.21) 

A legenda szerint a „Grál” egy csodatévő edény, amelyből minden lovag annyi ételt 

és italt varázsolhatott magának, amennyit csak akart” 

Az egyik kehelyértelmezés szerint a kehely Jézus Isteni jelenlétét szimbolizálja az 

emberek között az utolsó vacsorán. Lovagrendünk tagjai Krisztus megtestesült 

jelenlétével, a Pap által nyújtott kehelyből vett korty borral pecsételik meg esküjüket 

V. Károly lovagi kardjának érintését követően, a címerjelmondatot megismételve 

„IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI” 

A kehely ellenőrzése: 

A kehelyhordozói megtisztelő feladat első lépése, a kehelytartó dobozba helyezett 

szimbólum és eszközök ellenőrzése még a vonulási alakzat felállítása előtt: 

 a kehely legyen szépen eltisztított, cseppmentes (ha az utolsó használat után 

nem történt volna meg, akkor az indulás előtt pótoljuk.) 

 a kehely mellett fehér törlőkendő és kesztyű megléte fontos kellékek (szükség 

esetén pótolni kell) 

 

Vonulás a Szertartás helyére: 
 
Az ünnepség kezdetén – a marsall eligazítása után - a felállítási hely a következő: 

zászlók, kopogtató után, a kehelyhordozó majd a kard következik, a sorok között kb. 

2 méter távolságban.  

A kehely higiéniai okokból a kehelytartóban, de fehér kesztyűvel vonul a helyszínig 

(Templom bejáratáig), méltóságteljes léptekkel követve a kopogtató (marsallbot) 

hordozóját. A vonuláskor hangos szóval kiköszönést mellőzzük, fejbiccentéssel és 

mosollyal üdvözöljük ismerőseinket. 

Szertartás:  

A szertartás színhelyén, a bevonuláskor az ünnepi zeneszó alatt, nem feltűnően 

veszed ki tartójából a kelyhet (a tartót előre megbeszélt személynek a templom 
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bejáratánál add át), és tetején a téglalapra hajtott törlőkendővel, két kézzel 

mellmagasságban magad előtt tartva, méltóságteljes léptekkel közelítesz az Oltár 

(kereszt) elé, ahol főhajtás után a Marsall által jelölt oldalon, a szentélyben (a 

kardnak belül helyet adva) foglalod el helyedet.  

Az újonnan avatandók /hospesek, hospiták/ eskütételénél az alábbiak az 

irányadóak. A szertartás felolvasója név szerint szólítja az avatandókat. A marsall 

által kijelölt helyre állítás után következik a közös eskütétel, a kard, majd a jelvény 

feladása a borszínű szalagon (Insignija). 

A Jelvények feladása alatt a marsall megszentelt bort tölt a kehelybe, (törlőkendő a 

jobb kezed ujjai között)  

A felolvasó a Jelvények feladását követő „……..átlépsz egy küszöböt” elhangzása 

után szemeddel keresed a Papot, majd a „……….pecsételd meg” kezdetű mondat 

elhangzásakor főbólintással intve kilépsz, és a Papot magad elé engedve, az 

avatandókhoz kíséred Őt. A Pap jobb oldalán állva az első avatott előtt átadod a 

kelyhet a Papnak. (törlőkendő a jobb kezedben) A Pap a ( In Honorem Dei et In 

Honorem Vini) címermondattal átadja a kelyhet az avatottnak, aki átveszi a kelyhet, 

megismétli a címermondatot és kortyolás után visszaadja a Papnak. Minden korty 

után a Pap törlésre nyújtja a kelyhet, amit bal kezeddel megfogva jobb kézzel törölsz 

és adod vissza a Papnak.  

Az utolsó avatott után Te nyúlsz a kehelyért, megtörlöd, a pap felé fordulsz és 

címermondatunkat mondva „In Honorem Dei et In Honorem Vini” a Pap az 

avatottak felé fordulva kortyol egyet. (A papnak nem kell az összes maradékot 

kiinnia. Ha megteszi az nem baj)  

Ha marad a kehelyben bor, akkor azt a legmagasabb rangú tanácstagnak adod át a 

címermondattal, majd visszaállsz helyedre. 

Előlépők beiktatásánál az alábbi eltéréssel minden azonosan történik a fent 

leírtakkal 

Nem történik meg a kehely törlése, ehelyett mindig fordítunk egyet a kelyhen! (Ha 

mégis körbeforgott, vagy a pap kéri akkor törölheted) 

A fényképezésnél a lehető legközelebb állj a paphoz, a kelyhet maga előtt tartva. A 

ceremónia végeztével – kivonulásnál a kehelytartóba visszahelyezed a kelyhet -, és 

a bevonuláshoz hasonlóan a sorrend a kardhordozóig azonos.  A konzul és a 

szenátus, az újonnan beiktatott rendtársak után vonulnak vissza. Az ünnepélyes 

formaságok csak az ornátus levételével érnek véget.         

(A Pap közreműködését mindig előre egyeztetni kell, mert elképzelhető olyan eset is, 

hogy nem vállalja az itatást. Ebben az esetben a Lovagi Tanács jelenlévő második 

legrangosabb hivatalviselőjét kell erre felkérni.)                                                      


