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Borbarát hölgyek és urak részére



ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

A BORLOVAGREND LÉNYEGÉRŐL

A borlovagok felekezetre, politikára, gazdaságra és egyéni érdekekre való tekintet nélkül a követ-
kező célok érdekében tevékenykednek:

* Magyarországon is megismertessék és alkalmazzák a borral kapcsolatos új, kulturális és gasztro-
nómiai gyakorlatot és az eziránt érdeklődő személyek, közösségek számára fórumot teremtsenek; 

* Azon munkálkodnak, hogy a bor társadalombeli helyzetét emeljék; 

* Nagy hangsúlyt helyeznek, azokra az értékekre, így az Igazra, a Jóra és a Szépre, amelyek a Kon-
zulátus cselekedeteit vezérlik; 

* Kiállnak a keresztény értékek mellett, terjesztik és védelmezik azokat. Mivel a Lovagrend szent-
ségközpontú, ezért a hit áll megnyilvánulásai középpontjában; 

* Törekszenek arra, hogy a rendtársakkal megismertessék a valós erkölcsi és hivatásrendi értékeket,
és ez által eredményesebbé és hasznosabbá tegyék a gazdasági élet működését;

* Elismerik az igaz nemesi lélek erejét, hiszen a lovagi tisztségek betöltése önkéntes és tiszteletbeli
hivatalviselés – ekképp tehát a közjóra és nem a haszonra törekvés jellemzi;

* Szorgalmazzák az eszmei értékek, a szociális és jótékonysági célok, az igaz nemesi lélek és az
önzetlen lovagi barátság ápolását;

* Síkra szállnak az emberi méltóságért, az európai értékközösségért, identitásért és a valódi európai
összetartozásért;

* Közreműködnek a békéért, hiszen a borban való bőség, a béke termékenységének igazolása;

* Eljárnak a magas színvonalú történelmi, társadalmi és kulturális igény megvalósítása érdekében,
mivel e Borlovagrend a középkori lovagrendi hagyományokon alapul, kiváltképp a Szent
György-renden 1273-ból, illetve 1333-ból és 1468-ból;

* Szerveznek kiállításokat, borászati bemutatókat, borkóstolókat, előadásokat, beszélgetéseket; 

* Kedvezményezik könyvek, albumok, időszaki kiadványok kiadását;

* Az írásos és elektronikus médiában tevékenységükről rendszeresen közleményeket tesznek közzé;

* Összejöveteleikkel, rendezvényeikkel a fenti célokat közvetítik minden olyan közösségnek és
egyénnek, amely, és aki rokonszenvez vagy közeledni kíván a lovagrendhez, javaslataival, elkép-
zeléseivel hozzá kíván járulni a célok eléréséhez. 

A lovagi rendtársak – rangjuk szerint a hospesek-hospiták, tanácsosok-dámák, bírók-bordámák és
lovagok-rendi dámák –, hitet téve a Lovagrend mellett, tényleges hozzájárulásukkal és tevékenysé-
gükkel mind saját személyes köreikben, mind hivatásuk terén a rend által kitűzött nemes célok meg-
valósításának szolgálatában állnak.

A Lovagrend és szervezeteinek élén a Lovagi Szenátus áll, melynek székhelye megegyezik a Borlo-
vagrend alapításának székhelyével, Eisenstadt Szabadvárossal Ausztriában. Az egyes régiókban Lovagi
Konzulátusok tevékenykednek, mint regionális Részlovagrendek.

A Lovagrend jelmondata:

Csak ha az irigységen úrrá lettél, és másokért fáradozni kezdtél, 
akkor leszel igaz lovaggá!



MEGHÍVÓ A LOVAGRENDBE

EURÓPA ORSZÁGAINAK BORKEDVELŐ HÖLGYEIHEZ ÉS URAIHOZ!

Kelt a Szenátus székhelyén, Eisenstadt Szabadvárosban.

A bor az európai kultúra és identitás lényeges alkotórésze.
Az Európai Borlovagrend céljául tűzte ki, hogy e közös kulturális örökséget a maga teljes sokré-
tűségében ápolja, és megőrzi a jövő generációi számára.

Ezen célkitűzésünkkel kívánunk az európai integrációhoz és az európai barátság és béke fenntartá-
sához hatékonyan hozzájárulni.

Mindezen törekvéseink során a személyes barátság, egy-egy nemes csepp élvezete és a művészetek
ápolása sem szorulhat háttérbe.

Ennél fogva arra kérjük, hogy az Európai Borlovagrend tagságához vezető lépésről gondolkozzon
el, melynek folytán vagy saját személyében válhat taggá és/vagy közreműködhet abban, hogy ha-
zájában Lovagi Konzulátus jöjjön létre.

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI
A Lovagi Szenátus nevében:

Alfred R. Tombor-Tintera Dr. Franz Fischler
konzul, elnök tanácsos, védnök



AZ EURÓPAI BORLOVAGREND
LÉNYEGÉNEK ISMÉRVEI

• Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa kulturális közösség, a magyar jogrend szerint
egyesület. A Lovagrend világi és szakrális gyökerei a Bibliából származtathatóak. Ezen túlmenően
több ezer éves kulturális örökséggel rendelkezik.

• Az Európai Borlovagrend keresztény-lovagi közösség. A Lovagrend hitet tesz a keresztény-lovagi
értékek mellett és tiszteli az oltárok közelében előírt ünnepélyes formát, hiszen a bor, mint legne-
mesebb rendű ital Isten szimbólumává vált az egész világon.

• Az Európai Borlovagrend lovagrendi hagyományokkal rendelkezik. A Lovagrend a Szent György
Lovagrendnek 1273-ból, illetve 1333-ból és 1468-ból származó hagyományain alapul, ezeket ápolja
és fenntartja.

• Az Európai Borlovagrend rendelkezik hivatalokkal és tisztségekkel. A Lovagrend valamennyi
hivatalának és tisztségének létrejötte az Eisenstadti Konventig, Páduai Szent Antal Irgalmas Test-
véreihez nyúlik vissza, mivel az akkori prior által képviselt Konventet illette az elnökség az alapító
nemesek körében; a Konvent maga, mint jogi személy a Lovagi Szenátusban betöltött helyével és
szavazati jogával továbbra is képviselve van. 

• Az Európai Borlovagrend lovagi esküszövetség. A Lovagrend valamennyi tagja a borra és a ha-
zára tett esküjével rangja szerint összetartozik, élvezik egymás barátságát és a Lovagrendért közösen
végzett munka gyümölcseit. 

• Az Európai Borlovagrend egy borlovagi rend. Amint a nevében azonos borlovag fogalom magába
foglalja a lovag és a nemes bor ismérveinek egységét, mely így egy újonnan alkotott szónak számít,
úgy a „borlovagrend” fogalom is tartalmazza mind a lovagrend, mind a nemes bor ismérveit. 

• Az Európai Borlovagrend európai intézmény. A Lovagrend nemcsak földrajzi kiterjedésénél fogva
és nem csupán Szenátusa révén európai, az Európai Unió viszonylatában, hanem mindenekelőtt
azért, mert Európa bortermelő kontinensnek tekintendő, vagyis az európai identitásra jelentősen
hatott a borkultúra. Az Európai Unió Borlovagrendje ápolja az európai értékközösséget és a valódi
európai összetartozást.

• Az Európai Borlovagrend szellemi otthont kínál minden rendtársnak, akik esküjük révén, rang-
juknak megfelelően lovagi barátságban élnek egymással, a nyugati keresztény értékeket ápolják,
és kiemelt felelősségük folytán a nemes bort, a Borlovagrendet, embertársaikat és a társadalmat
tiszteletbeli hivataluknak megfelelően szolgálják.

• Az Európai Borlovagrend a szoros barátságot és a békét szolgáló közösség. A Borlovagrend me-
nedékében igaz barátság virágozhat, mert a nemes bor örömet és barátságot teremt. 

Ha tehát barátok vagyunk, 
úgy ez a békéhez vezető legbiztosabb út!



MIÉRT TEKINTENDŐK A BORLOVAGOK 
EGYBEN BÉKELOVAGOKNAK IS?

1. A Lovagi Atlaszban a Borlovagrend lényege, feladata és célkitűzése igen részletesen szerepel. E
széles körű leírás elsősorban a lovagok számára készült, de azon érdeklődőknek is szól, akiknek
már bizonyos fokú ismereteik vannak a Lovagrendről.

2. A szabályzatban a Lovagrend lényege sűrített formában, tizenkét pontban került meghatározásra.
Néha még ez a rövid összefoglaló is terjedelmesnek bizonyul egy információval nem rendelkező
harmadik személy számára.

3. Annak érdekében, hogy arra a kérdésre: „Mi is a borlovagrend? Mit is cselekszik egy borlovag?”
világos és rövid választ lehessen adni, amely a Borlovagrendet, illetve rendtársait megfelelően
mutatja be, az összes törekvésünk és feladataink közül meg kell határoznunk egy legfőbb célki-
tűzést, mely a jövőben is elsődleges jelentőségű marad! A legalapvetőbb tartalmai elemekhez
tartozik az európai értékközösség és a hit mellett a filozófia, a borkultúra és tudomány, a lovagi
szellemiség és barátság, valamint az abból eredő rendkívüli elkötelezettség a béke mellett. Asza-
bályzat zárómondata úgy hangzik, hogy „…a béke érdekében tevékenykedünk, hiszen a borban
való bőség a békéből származó termékenység igazolása!” Éppen ezért arra a kérdésre, hogy kik
is a borlovagok, nincs is találóbb válasz, mint hogy: „a borlovagok egyben békelovagok is”

4. Biztos, hogy nem létezik ezen a világon fontosabb cél, mint maga a béke és az emberi méltóság
védelme, ezért magától értetődik a borlovagokra vonatkozó azon meghatározás, miszerint egyben
békelovagok is a mi közösségünkben. A lovagi rendtársaknak valóban van lehetőségük arra, hogy
ehhez nemzetközi szinten is hozzájáruljanak, mivel eleve olyan bomlasztó tényezők felett állnak,
mint amilyenek a különböző felekezetek, pártpolitika, gazdaság és társadalmi rendek szerinti ér-
dekek és egy nemzetközi barátságot szolgáló közösséget ápolnak.

5. Ez a törekvés ténylegesen mind a rendtársak hétköznapi életében, mind pedig az időszakos nem-
zetközi összejövetelek során megvalósítható. A rendtársak legtöbb találkozója elméletileg ma-
gában rejti a „béke-szimpozion jelleget”, ahogy ezt az e fogalmat alkotó mindkét szó eredeti
jelentése sugallja:

* Béke, barát és szabadság ugyanazon indogermán szótőből erednek;

* A szimpozion a görögöknél eredetileg az egymás társaságában való iddogálást jelentette,
olyan, az iddogálást együtt élvező barátok között, akik filozófiáról beszélgetnek.

6. A középkorban a kitűzött célokat elsődlegesen harc révén valósították meg, és kényszerbékére
törekedtek. Egészen 1914-ig a háború végeredményben pozitív dolognak számított, „a népek is-
kolájának” vagy a „becsület mezejének”.

7. Bertha von Suttner fordult szembe az akkori idők szellemével, amikor 1889-ben megírta „Le a
fegyverekkel” című regényét, és megkapta érte a Nobel-békedíjat.

8. A lovagi rendtársak békés eszközökkel harcolnak a békéért, hiszen ott, ahol együtt emelik a po-
harakat, nincs háború. A „LE A FEGYVEREKKEL!”, mint jelmondattá vált könyvcím, a lovag-
ság részére átformálva így szól: „EMELJÜK POHARUNKAT!”

Az Európai Borlovagrend elsődleges küldetése végeredményben 
egy békés keresztes hadjárat az emberekért és Európáért!



MI HASZNOM SZÁRMAZIK ABBÓL, 
HOGY A LOVAGREND TAGJÁVÁ VÁLOK?

Ebben a tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy a hasznot ne csak anyagi, hanem mindenekelőtt
eszmei tartalma szerint is meghatározzuk. A „haszon” szó jelentése „valami, ami hasznosítható”, a
javaknak tehát azon tulajdonságát jelöli, amelyek szükségleteink kielégítésére szolgálnak.

E meghatározást követően szóljunk tehát az Ordo Equestris Vini Europae mibenlétéről, mely-
nek vonatkozásában kétféle haszonról beszélhetünk, egyfelől az absztrakt haszonról, azaz minden
lovagi rendtárs számára valóságosan megjelenő értékről, másfelől a konkrét haszonról, tehát arról
a személyre szóló értékről, amely az egyes emberek számára külön-külön, illetve egyes lovagi
rendtársak tekintetében jelentkezik.

Az első haszonhoz sorolandók természetesen a Lovagrend valamennyi tevékenységének hasz-
nálati értékei, legyenek azok akár társadalmi, kulturális, mediális, tudományos vagy borászati ter-
mészetűek, melyek alatt azokat a minden érdekelt személy számára teljesen kézzel fogható, anyagi
és informatív természetű előnyöket értjük, amelyek a lovagi rendtársak körében nem egyenlő mér-
tékben jelentkeznek, legyen szó akár kedvezményes borvásárlásról vagy akár a teljes rendezvény-
naptár megismeréséről, a kínált lehetőségekről.  

Csak ezután eshet szó a haszon második természetéről – mivel az első tétel nélkül nem vála-
szolható meg érdemben a második –, illetve azon körülmény kellő értékelése nélkül sem, hogy az
Ordo Equestris Vini Europae kötelékében rokonlelkeket találunk, mely megmutatkozik az egy-
más közti eszmecserében, a barátság és a borkultúra ápolásában.  

A Borlovagrend egyik alapelve, hogy mindenki szabadon dönthet afelől, milyen mértékben vesz
részt a Borlovagrend tevékenységében, azaz mindenki személyes hajlama és lehetősége figyelembe
vételével határozza meg, mennyire akar a Lovagrend magjához közelebb vagy távolabb kerülni.
Ebben az összefüggésben bizonyára indokolt Dante-ra hivatkozni, aki a diákokat két csoportra osz-
totta: religiosi (elhivatottak) és literati (írástudók). Az írástudók közé azok tartoznak, akik tanul-
mányaikat azért végzik, hogy később szakmai haszonra és anyagi előnyökre tegyenek szert. Az igazi
tanuló azonban Dante felfogása szerint csak az, aki a tudománnyal magáért a tudás megszerzéséért
foglalkozik és nem a haszonszerzés érdekében. Ez a leheletnyi különbség mindenesetre az eszmei
előny fogalmának körülírásában segít, a Lovagrend viszonylatában is.   

Az írástudók emberi mértékkel mérve érthetően és megbocsáthatóan cselekszenek: „Mert egye-
dül a haszon az, ami a világot vezérli” mondja a költő szava. Számukra előnyök származnak a
lovagi közösség tevékenységeiben való részvételből és azokkal az emberekkel fenntartott kapcso-
latokból, akiket kizárólag lovagi rendtársként ismerhettek meg.

Az elhivatottak azok, akik készek a lovagi életforma lényegéhez mélységeiben közelebb kerülni,
erre hajlandóságuk van és időt szánnak; ők azáltal jutnak előnyökhöz, hogy az Európai Unió Bor-
lovagrendje eszméit szolgálják, ezen eszméket önmegvalósításukhoz felhasználják és így képesek
egy magasabb életminőség birtokába jutni. 



AZ EURÓPAI BORLOVAGREND SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Az Európai Borlovagrend székhelye:

A-7000 Eisenstadt, Hauptstraße 40.

Felépítése: Lovagi Fórum (Közgyűlés)
Lovagi Tanács
Lovagi Felügyelő Bizottság

Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Egyesület székhelye:

H-9025 Győr, Töltésszer út 18.

Felépítése: Közgyűlés (Lovagi Fórum)
Lovagi Elnökség (Konzulátusi Tanács)
Lovagi Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

A Magyarországi Részlovagrend (Konzuláus) Legátusokra (min. 40 fő) tagolódik.
A Legátusok további kisebb részekre oszlanak, ezek a Lovagi Székek.

KÖLTSÉGEK

Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Egyesületbe belépéskor fizetendő:

Belépési díj (Pecsétilleték): 155 euró
Jelvény, kitűző: 55 euró
Lovagi atlasz: 60 euró
Szertartási díj 15 000 forint
Fogadás, vacsora: (önköltségen) kb. 3–7 000 forint/fő
Tagdíj*: 18 000 forint/év

A belépési díj, valamint a jelvény és kitűző, valamint a Lovagi Atlasz ára (270 euró) Euróban, az
Ausztriai Szenátus számlájára kerül.

A szertartás díja tartalmazza a zenekart, a templomi költséget, az eszközök használati díját, helyiség
bérletet.

A templomi avatás (beiktatás) után fogadáson („lovagi kerekasztal” étkezésen) vesz részt az ünnepi
gyülekezet. Az ünnepségről a Legátusok vezetése a honlapra felkerülő fotóriportot készít.

*Az Európai Borlovagrend rendes tagjai a Lovagi Fórum (Közgyűlés) által megállapított éves tag-
díjat fizetik minden év március 31-ig. (Bekerüléskor ez 1500 forint/hó összegnek megfelelő tagdíj
megfizetését jelenti)

A fentieken túl a lovagrend tagjai szociális és jótékonysági célú rendezvényeken vehetnek részt,
ahol lehetőség nyílik a nemes célokhoz meghatározatlan összegű támogatásokkal, adományokkal
hozzájárulni.

Például ilyen hagyományos országos akció az idősotthonok december végi meglátogatása, ahol
a szeretet ünnepéhez boradományokkal, a béke és barátság italával járulunk hozzá az otthonok
lakóinak karácsonyi köszöntéséhez.



AZ EURÓPAI BORLOVAGREND RENDTÁRSAINAK IMÁDSÁGA

„Mennyei Atyánk, kegyelmedért áldunk és dicsőítünk, ki megmutattad a lovagok vándorútját, 
s hogy elindulhassunk rajta, belátást és erőt adtál nekünk, s mert ígéretet tettünk, hogy az irigységen,
minden e világi gonoszság gyökerén, úrrá leszünk, mint lovagi rendtársak az ORDO EQUESTRIS

VINI EUROPAE jelmondatának eleget téve IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI alkotunk és tevé-
kenykedünk. 

Add, hogy lélekben megfontoltan ne szomjazzunk  se bosszúra, se cselszövésre, se rangra se 
hírnévre, hanem a lovagi szellemiséghez hűenküzdjünk az e világi nyolcszoros kínok ellen, melyek:
betegség, elhagyatottság, hontalanság,éhség,szeretetlenség, bűn, közöny és a hitetlenség.

Mennyei Atyánk, egyszülött Fiad az utolsó vacsorán kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet,
amely középpontját alkotja e lovagrendnek, azután a kenyeret, melyben isteni és gyógyító jelenléte
közöttünk megtestesült, s így szólt János szavával: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.”

E bizonyosságban, a Te akaratod szerint, alázattal szolgálunk, neked tetszőn, amíg az igazság, 
a szépség, a barátság és a béke világa eljön,hogy az öröm és megbékélés kelyhét szeretetben meg-
őrizzük.

Adj hát erőt, ha elfáradnánk, és gyengeség lenne úrrá rajtunk, hogy kíméletlen csapásokat mér-
hessünk a sötétség, a tudatlanság, a tévelygés, az irigység, a hazugság és az igazságtalanság erőire,
hogy tanulva és példát mutatva segítsük elő e világ gyógyulását, amíg a beteljesülés reménysége és
a megváltás el nem jő.

Közbenjárásukban bízva kérjük védőszentünket, Isten anyját a boldogságos szűz Máriát 
a Magyarok Nagyasszonyát, Szent Györgyöt, lovagrendünk védőszentjét és minden szentet, segít-
senek, hogy a lovagi szolgálatnak, mint MILES DEI ET MILES VINI lelkiismeretesen eleget tehessünk.

NUNQUAM RETRORSUS

AMEN

AZ EURÓPAI BORLOVAGREND

HIMNUSZA

Mindig együtt tartson így az Isten,
Egyetértésben van az erő!
Kéz a kézben, vállat vállnak vetve
Könnyű lesz legyőzni minden akadályt.

Közös eskü kovácsoljon össze,
Közös célunk így jön el:

Vivát a bornak, vivát a hazának,
Örök fény a lovagrend fölé!
Örök fény a lovagrend fölé!

(Szeredy Krisztina fordítása)



AKKREDITÁLÁSI KÉRELEM

Az EURÓPAI BORLOVAGREND asztaltársaságba, mint HOSPES/HOSPITA
A Szenátusi székhely: Eisenstadt és Klosterneuburg
A Szenátus irodája: A-7000 Eisenstadt, Hauptstrasse 33.
Tel.: 43 2682/64446-22
E-mail: senat@weinritter.at Internet: www.weinritter.at

A Részegység területi besorolása:………………………………………………….…………

A kérelem dátuma:……………………………………………………………………………

Az akkreditálás tervezett időpontja:…………………………………………………………

Akkreditálás:…………………………………………Törzsszám:…………………………

Alulírott kérem felvételemet, mint HOSPES/HOSPITA a lovagi asztaltársaságba.

Családi név:………………………… Keresztnév……………………… Titulus:…………

Születési idő:………………………..  Születési hely:………………………………………

Híres felmenők:………………………………………………………………………………

Lakcím:………………………………………………………………………………………
(Kérjük lakcímváltozás esetén az új címet a Szenátussal közölni!)

Telefon:…………………….. Fax:……………………. E-mail:…………………………….

Foglalkozás:………………………………………………………………………………….

Beosztás:……………………………………………………………………………………..

Kitüntetések:…………………………………………………………………………………



Az asztaltársaságba jelentkező ismeri a Lovagrendnek a proklamációjában foglalt nemes cél-
jait és feladat, amelyekkel egyetért. Ígéretet tesz arra, hogy hozzájárul a nemes borok és a
borkultúra megbecsüléséhez, saját köreiben ezeket a célokat követi és a Lovagrend megbe-
csüléséért száll síkra. Ígéri, hogy a lovagrendi ünnepségeken legalább évente egy alkalommal
megjelenik. A kérelmező tudomásul veszi, hogy lovagi céljaink elérése érdekében akkredi-
tálásakor egyszeri pecsétdíjat és évi obulust kell fizetnie.

Mindkét díj összegéről tájékoztattak. Tudomásul veszem, hogy a felvételi, illetve pecsétdíj,
valamint az évi obulusfizetés lebonyolításához egy terhelési megbízás (banki átutalás) aláírása
szükséges. Ennek postai kézbesítése után a megfelelő rovatokat kitöltöm, számlaszámomat
és bankomat megnevezem, majd a Szenátus irodájának haladéktalanul megküldöm. A lovagi
jelvényeket személyesen (elhalálozás esetén jogutóddal) a Lovagrendből bármi oknál fogva
történő kiválásom esetén a Szenátusnak visszajuttatom.

Ígérem, hogy a Lovagi Atlaszt tanulmányozni fogom.

Aláírások:

I. KÉRELEM:

A kezes:…………………………………   A jelölt:……………………………………..

Név:……………………………………..

II. HATÁROZAT:

Legátus/Prokonzul:…………………………..   Konzul: ……………………………………

III. JELENTÉS  a Szenátusnak

IV. SZENÁTUSI ÉRTESÍTÉS:   
� Szenátusi kamara     � Marsalli hivatal     � Külügyi hivatal/TRS     � RS-adatok


