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Új elnököt választott a Soproni Borvidék
Hegyközségi Tanácsa
Taschner István halála után
2019 novemberében Molnár
Ákost választotta vezetőjéül
a hegyközségi grémium. Az új
elnök borászcsaládból
származik, édesapja, Molnár
Tibor szőlész-borász volt
a Hegyközségi Tanács vezetője
2008-ban bekövetkező
haláláig. Testvérével – Molnár
Tibivel – Fertőbozon
szőlőtermesztéssel,
borászattal foglalkoznak
a Vincellér MPS Kft.-ben.
Molnár Ákos diplomáját
a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen 1996ban szerezte. Németországban, majd
Ausztriában a Fertő tó partján volt szőlészborász gyakornok. A Teleki–Kober Szőlőoltvány
Kft.-nél dolgozott mint ügyvezető, ő honosította
meg a szőlőalany-termesztésben az asztalszerű

művelési módot. Részt vett a Börner, valamint
a Binova szőlőalanyfajták honosításában.
A Szent István Egyetem Szőlőtermesztési
Tanszékén címzetes egyetemi docensként oktat,
és vendégoktató a Taskenti Egyetem
Mezőgazdasági Karán, publikációi jelennek meg,
konferenciákon ad elő. Szőlészeti-borászati
tanácsadóként Ukrajnában és a Krímben
tevékenykedett 2005 és 2008 között, 2019 óta
az Üzbég Mezőgazdasági Minisztérium által
indított szőlőfelújítási program szaktanácsadója.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szőlőtermesztési alosztályának vezetője,
a Magyar Szőlő-szaporítóanyag Termesztők
Szövetségének elnöke, a nemzetközi
szervezetnek magyarországi küldötte.
A Hegyközségek Nemzeti Tanács Szőlő-Bor
Szakmaközi Bizottságának tagja. Személyében
egy országosan elismert, külföldi tapasztalatokkal
felvértezett, a bormarketing területén is jártas
szaktekintély került az elnöki pozícióba.
Dr. Sztancs György
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Lectori Salutem!

Új gondolkodásmód
szükséges
Rendkívüli hónapok, hetek vannak mögöttünk.
Átéltük a COVID–19 vírus miatt kialakult
járványveszély ezernyi gondját, ami kihatással volt
az egészségügyi, a szociális, a gazdasági, a kulturális
élet, a családi, a baráti és egyéb kapcsolatok minden
területére.
A járvány megfékezésére hozott
kormányzati intézkedések, az elrendelt
és önként vállalt korlátozó,
távolságtartással együtt járó karanténok
átrendezték, megváltoztatták szinte
az egész életünket. Nemcsak
a kapcsolattartás módjai változtak meg,
hanem az alkalmazkodás sok esetben
a túlélés zálogává vált. Többnyire
fegyelmezettebbek lettünk, feladtuk
természetesnek vélt szabadságunkat,
megváltoztattuk az egyéni és közösségi
érdekből kialakított álláspontjainkat.
Mindez nem azt jelentette, hogy
az emberek teljes mértékben
megváltoztak – még akkor sem, ha
a rendezvények, a közösségi találkozók
megszűntek –, hanem azt, hogy a speciális, eddig
sokak számára ismeretlen helyzet új
gondolkodásmódot, az új kérdésekre új válaszokat
kényszerített ki. Rá kellett döbbennünk, ezek között
jó néhány olyan is akadt, amelyeket az egyéni és
közösségi kapcsolatainkban már rég meg kellett
volna lépnünk.
A honi borvilágot, a szőlész-, boros társadalmat,
a gazdálkodókat és borfogyasztókat tekintve látható,
hogy többségük jól reagált a kihívásokra, és
a nehézségek ellenére, azok megoldására időben
lépett. Magazinunk jelen számában ezt a kérdéskört
több írásban is körbejárjuk. Megállapítható, hogy

ebben az ellentmondásos kapcsolattartás
időszakában még inkább hiányozni kezdtek a baráti
összejövetelek, a közösségi találkozók.
Felértékelődtek a családi, személyes kapcsolatok,
az elmaradt beszélgetések, a mosolygó tekintetű
koccintások.
Magazinunk megjelenésének időpontjában sokat
javult a helyzet, több megszorítással ugyan, de ismét
van lehetőség a személyes, csoportos, baráti
találkozókra.
A járványveszély ráirányította a figyelmet arra,
hogy az emberiség mennyire kiszolgáltatott.
Gondoljuk végig, mit tudunk tenni életünk
teljességének megőrzéséhez! Keressünk új utakat és
lehetőségeket hasonló kockázatok elkerülésére, de
mindenképp nagyon fontos, hogy a közösségi
érdekeket szem előtt tartva – finom ételekkel, jó
borokkal – valamennyien élvezzük ismét az életet.
In honorem Dei, et in honorem vini!
Pusztay Sándor
főszerkesztő
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A magányos impresszionista
A lírikus Aradon született, 1886. április 14-én.
Debrecenben nőtt fel, apja Tóth András szobrász volt.
1905-től magyar–német szakos hallgató a budapesti
egyetemen. Verseit debreceni lapokon kívül A Hét,
a Vasárnapi Újság, 1908-tól a Nyugat is közölte. 1909ben anyagi gondok miatt abbahagyta tanulmányait,
visszament Debrecenbe, helyi lapok munkatársa lett.
Tüdőbaját hegyvidéken
próbálta gyógyítani.
1913-ban Budapesten
keresett megélhetést, 1917-től
az Esztendő
segédszerkesztője. Hatvany
Lajos támogatásával
szanatóriumokban keresett
gyógyulást; megnősült. 1918ban a Vörösmarty Akadémia
titkára, 1921-ben Az Est
munka társa lett.
1928. november 7-én halt
meg Budapesten. Tüdőbaja
okozta korai halálát.
A Nyugat értékelése szerint
Ady után a második
legjelentősebb költő, bár ezt
az értékelést ma már túlzónak
tarthatjuk. Ennek oka költői
világképének egysíkúsága.
Munkásságának filozófiai
Tóth Árpád (1886–1928)
hátterében Schopenhauer áll,
az ember kielégíthetetlen
vágyaival, a fölfokozott magányérzettel,
a tétovasággal és melankóliával. Mindez 1918-ig mint
korjelenség, korélmény, némiképp kordivat
jelentkezik. 1919 elején a történelmi események
hatására a melankóliát rövid időre a nietzschei
életöröm váltja fel, hogy aztán haláláig tartó nagy
költői korszakában saját létélménnyé dolgozza át
a lemondás és fájdalom schopenhaueri gondolatát.
A világképnek megfelelően meghatározó műfaja
az elégia. Kevés magyar költő karakterizálható olyan
jellegzetes szókinccsel, mint Tóth Árpád: bús, lomha,
méla, beteg. Stílusára a szecesszióval rokonított
impresszionizmus a jellemző, a világ állóképekben
való megragadásának igénye. Kedvenc stíluseszköze
a szinesztézia, mely a világ teljes hangulati és érzéki
felfogásának igényéből fakad. Verselése gazdag,
tudatos; sajátos versformája a 7/6 vagy 6/7 osztású
jambikus sorok, a nibelungizált alexandrin.
Korai költészetének reprezentatív darabja
a Meddő órán. Az elégikus dalforma hatásos módon
közvetíti a szecesszió emberképének egyik vonását,
a személyiség izoláltságát, magára maradottságát.
[6] BORLOVAGOK

Szembefordult az első világháború
emberpusztításával; erősödött békevágya (Elégia egy
elesett ifjú emlékére; Katonasír, Óda az ifjú
Caesarhoz); olykor végletesen tragikus
mellékhangokat is megütött. A háború élménye
ihlette az Elégia egy rekettyebokorhoz 1917 című
versét, mely Petőfi Szeptember végén című
költeménye mellett a magyar líra leghíresebb
elégiája. „A vers egyetlen alapképre épül.
A rekettyevirág olyan, mint egy kis hajó: ebből
az apró hasonlatból, ami alig is hasonlat, inkább
csak költőkhöz illően szabatos természetmegfigyelés, ebből fejlődik az emberiség új
özönvizének látomása, az emberhajók katasztrófája,
a hajókép millió változata.” (Nemes Nagy Ágnes)
A vers homogén képi világát tehát a hajókép adja.
A toposzt több szinten építi be versébe Tóth Árpád.
Az eszmélkedés folyamatát a rekettyebokor hajó
alakú virágának látványa indítja el. Innen vált át
az ember sorsára, ahol a sajka a célba érés reménye
nélkül formálódó, alakuló, a környezetnek
kiszolgáltatott egyéni sorsot jelképezi. A harmadik
szint az emberiség szintje, mely a modern vízözön,
azaz a háború viharában hánykódik. A vers zárlata
tudatosan idézi Vörösmarty Előszó című versének
befejezését. A természet harmóniája, a világ rendje
csak egy ember nélküli világban képzelhető el.
Néha megjelenik a klasszikus retorikus hangvétel
(Szent nyomorék, riadj!). Fájdalmas nemzetféltése is
megszólal (Aquincumi kocsmában, Fénylő
búzaföldek között).
1919-ben két vers jelzi kedélyállapotának,
világlátásának hirtelen változását. A Március ősi
költői toposszal hirdeti a nietzschei életörömöt és
a társadalmi változás reményét. Az új isten gondolati
hátterében szintén az önmagát meghaladni képes
ember nietzschei eszméje áll.
A kiteljesedett költői pálya jellegzetes darabja
a Körúti hajnal (1923). A napszakváltás ősi
metaforikáját használva szól a hétköznapi világ
szépségéről és csodájáról, a színesedő és hangosodó
nagyváros hajnali látványáról. Az ötödik versszak
elégikus színezetet ad az életörömöt hirdető
versnek; a mindennapok robotja, a valóság elfeledteti
velünk a létezés szépségét. Az első négy versszak
felfokozott hangulatát a szinesztéziák gazdagsága is
érzékelteti.
Az Esti sugárkoszorú (1923) a Nyugat első
nemzedéke által újra népszerűvé tett hitvesi
költészet szép példája. A panteisztikus látomás és
az érzés egyszerűsége közti ellentét adja a vers
feszültségét. „Ez a nagy líra: földről emelve, égre
villantva, földre zuhanva, perc és örökkévalóság
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Tóth Árpád

PAJTÁS,
IGYUNK...
Pajtás, igyunk, vad a világ,
Setét kohóju hámor,
De édes kert a szerelem,
S szelíd lugas a mámor,
Legyen ma társunk Bacchus úr
S a rózsásfürtü Ámor!
Ma még habzik minden pohár,
Hogy mámor kincsét ossza,
Ma még a föld angyalvilág,
Amelynek nincs gonossza,
Holnap minden letünt napunk
Egy-egy komor Kanossza.
Ma még szívünkben ég dicső
Eszmék szent égi kéje,
Hisszük, tövisbokornak is
Terem szelíd fügéje,
S holnap setét káromkodás
A megváltás igéje.
Hamar fakul a drága lomb,
Mely zöld reményszínt lenget,
Hamar zuhan a drága nap,
Mely csiklándón melenget,
S a lánykéz is csak arra jó,
Hogy megsimítsd s elengedd.
Bizony pajtás, rosszul van így,
És sose lesz tán jobban,
Szemünk fényén ravatalok
Üzenő fénye lobban,
S szivünk ütésén hallgatag
Hantok jóshangja dobban.
(1919)

A húszas évek lírai termésének jellegzetes vonása, hogy régies, nemzeti-népi
hangszínű sorokban fogalmazta meg panaszát, távolról a kései Ady
archaizálásait követve (Ifjonti jók múlásán, Hívogató, Elég volt a vágta,
Széthullt légiókkal). Máskor egyéni változatokban a romantika látványos
helyzetteremtéseit is felújította (Tetemrehívás, Őszi vihar). Alkalmilag
a szentimentalizmus hangjától sem idegenkedett (A Palace-ban). Néha
megszólaltatta a századvégi életképlíra hangját is, enyhe módosítással
(Rozskenyér, Bazsalikom).
„Tóth Árpád az élet és halál lényegének megértése közben, már pályája
utolsó szakaszában találkozik Istennel. Elsősorban filozofikus érdeklődéssel és
kevésbé vallásos lélekkel fordul hozzá. De az Isten törött csellója, hallgatok
című költeményben mint Isten teremtménye kíván jelen lenni, megszólalni.
És kell, hogy Isten szeresse őt, mert csak a kiválasztottak sorsa lehet szenvedés.
Belejátszik ebbe a felfogásba még a kálvinista neveltetés predesztinációs elve is,
de erről igazán csak később lehetne szó, az Isten oltó-kése című darabnál.”
(Borbély Sándor)
Műfordító munkássága kiemelkedő; Babits szerint „a legszebb magyar vers”
Shelley Óda a nyugati szélhez című költeménye Tóth Árpád fordításában.
Nemzedéktársai, a „szép hűtlenek” (Rába György) közül ő nagyobb mértékben
törekedett igazodásra az eredetihez. Babits Mihállyal és Szabó Lőrinccel
megalkották a magyar Baudelaire-kötetet, A romlás virágait (1923). Milton-,
Keats-, Shelley-fordításai is értékesek. Átültette Oscar Wilde művét, A readingi
fegyház balladáját és Lenaunak Az albigensekhez írt utóhangját. Rilke
Archaikus Apolló-torzó című szonettjét a magyar olvasó általában az ő
fordításában ismeri. Méltán népszerű egy-egy Poe- és Goethe-tolmácsolása is.
Regényeket és drámákat is fordított (Flaubert, Maupassant, Csehov).
Novelláinál értékesebb kritikusi és publicisztikai tevékenysége.
A Nyugat különszámmal adózott az elhunyt Tóth Árpád emlékének. Babits
Mihály így idézte meg: „Mit lehet sokat beszélni ilyen egységes, zárt és
gáncstalan költőről, hacsak nem a Filológia szólhatna róla sokat, föltárva
művészetének részlettitkait; de hát ki törődne ma egy elvont művész titkaival?
Ő érezte a csöndet maga körül, s küzdelem nélkül mondott le a dicsőségről,
mint annyi minden másról. Verseskönyvei ritkásan jelentek meg: halk és
gyengéd hangja szinte elveszni látszott az erőt és termékenységet harsonázó
újabb hangok között. Ki törődött a tökéletességgel? Életében talán én voltam
az első és egyetlen, aki egyszer a nyilvánosság előtt, kinyomtatott cikkben nagy
költőnek neveztem őt. Szomorú szerénységgel reagált erre: úgy érezte, nem
fontos már nagy költőnek lenni. Amit csinált, magának csinálta, s kissé gúnyos
önvigasztalással, a távoli szellemibb századoknak.”
Dr. Sztancs György

között kimondani a legtöbbet, amit ember
embernek mondhat, a legegyszerűbbet, amit
férfiember asszonyembernek mondhat: jó élni,
mert szeretlek. Ezt zengik ki a nyolcsoros,
telt, nagy strófák, ez zeng a zárt verslejtésben,
ezt csendítik meg a telt, dús rímek.” (Bóka
László)
A Jó éjszakát! (1924) című versben
a költőnek a költészettel kapcsolatos kérdését
teszi fel Tóth Árpád: van-e haszna, értelme
a lírának, a művészetnek? A haszonelvű világ
tülekedésében megítélhető és elfogadható-e
„a lélek balga fényűzése”? A költői kérdésre
nem a jelen, hanem a jövő adja meg a választ.
A vers paradoxona, hogy versben szól a költői
tevékenység kétséges voltáról.
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Lovagrendi élet

Elmaradt
rendezvények
Az elmúlt év végén Kínában megjelent COVID–19 vírus miatt
kialakult világjárvány megváltoztatta Földünk lakói nagy
részének egészségügyi, szociális és gazdasági helyzetét.
A járvány révén több mint hatmillió ember betegedett meg,
akik közül több mint csaknem négyszázezren elhaláloztak.
A vészhelyzet elleni védekezés jelentős hatással volt
az emberek egymás közötti kapcsolatára, a különböző civil
szervezetek – köztük az Európai Borlovagrend – működésére
is. A kialakult helyzetről kérdeztük Tagai Istvánt, a Hungária
Konzulátus vezetőjét, valamint az irányítása alá tartozó
szervezet néhány legációjának vezetőjét.
– Milyen hatással volt a lovagrend működésére
a járványveszély?
– A hazai járvány megjelenését követően
a kormány azonnal különböző korlátozó
intézkedéseket vezetett be – kezdte a beszélgetést
Tagai Istán prokonzul. – Ezek közé tartozott a nagyobb
létszámú rendezvények megtartásának, a lakóhelyek
elhagyásának tilalma.
Ennek alapján minden
meghirdetett helyi és
országos rendezvényünk
hazánkban és külföldön
elmaradt. Két országos
rendezvény elmaradása
nagyon fájó: a szegedi és
a szekszárdi. Különösen
a szekszárdi hagyott mély
sebet, hiszen a szervezők
nagyon készültek az első
itt lebonyolítandó avatási
ünnepségre. Sok helyi,
ismert borász szeretett
volna ezen az ünnepségen
belépni a lovagrendünkbe.
Sajnos elmaradt a győri
Kantharosz Gála is, mely
az ország egyik
legnagyobb jótékonysági
eseményévé nőtte ki
magát az elmúlt tíz
évben. Ebben az évben teljesen megújulva, új
szervezőbizottsággal, új helyszínen, új
műsorstruktúrával került volna megrendezésre.
Talán pozitív fejlemény, hogy már meg van az új
időpont: 2021. május 13.
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A rendezvények elmaradása mellett a legnagyobb
problémának a személyes találkozások hiányát
látom. A lovagrend tagjai ugyanis igénylik
a személyes kontaktusokat, azokat a találkozásokat,
ahol megbeszélhettük a múlt történéseit, a jövő
feladatait.
– Hogyan teltek a hétköznapok, a járvány
visszavonulásával milyen tapasztalatokat lehet levonni?
– Az elmúlt két hónapban a kapcsolatokat
többnyire csak telefonon lehetett tartani, ugyanakkor
mód nyílt a szervezet különböző iratainak,
nyilvántartásainak rendezésére, a szervezeti,
működési szabályzatok átnézésére, a bizottsági
jogosítványok esetleges átalakításának
előkészítésére. Valamennyien reménykedtünk
közben a vírus mielőbbi legyőzésében és a normális
élet visszaállításában. Sok helyen lovagrendi társaink
a szabályok betartása mellett – négy-hat fős
kiscsoportos találkozás keretében, az előírt
távolságtartás mellett –, beszélték meg az előttünk
álló feladatokat. Tudomásom szerint sok
lovagrendtársunk a rászorulók érdekében
jótékonykodott, anyagi hozzájárulással, eszközök
átadásával egyaránt, de többen személyesen is részt
vettek a járvány elleni küzdelemben, a gyógyításban,
az idősebbek segítésében.
Utólag megállapíthatjuk, hatalmas csapásként ért
bennünket a járvány, hiszen másokhoz hasonlóan mi
sem voltunk felkészülve ilyen helyzetre.
Lovagrendünk működésére a személyes találkozások,
összejövetelek nagy száma volt a jellemző. Most,
hogy túl vagyunk rajta, és „lekerült rólunk
a lélegeztetőgép”, örömmel állapíthatom meg:
kezdünk éledezni.
– Az év elején gazdag programtervek voltak. Ezekből
mik fognak megvalósulni?
– A közeljövőben kibővített elnökségi ülést
tartunk, ahol áttekintjük, hogy terveinkből még mik
valósíthatók meg, és egyben megkezdjük
a következő közgyűlés megtartásának előkészítését.
Bízom benne, hogy a elképzeléseink nagy része
realizálódik.
Az első nemzetközi esemény a Lovagi Akadémia
lesz 2020. július 4-én Kismartonban, ahol több
országból jönnek össze és tesznek vizsgát, ők –
sikeres vizsgát követően – lovaggá lesznek ütve.
2020. augusztus 29-én Győrben a hagyományos
avatási ünnepségünk kerül megrendezésre. Ezt
követi szeptember 5-én Sopronban egy újabb
nagyszabású felvételi és előlépési ünnepség. Október
24-én lovagi avatási szertartás lesz Kismartonban.
Természetesen a legációk saját helyi
rendezvényeikkel tovább színesítik a lovagi életet,
népszerűsítik a környék borait, és részt vesznek
a települések kulturális életében. Nagyon
remélem, hogy az év hátralévő részében semmi
nem akadályozza meg terveink, céljaink
megvalósulását.

Dr. Sztancs György borlovag, Sopron
Az élet minden területén fájdalmas döntéseket
kellett meghoznunk az elmúlt hónapokban.
Az emberi kapcsolatok átmenetileg szétzilálódtak,
munkahelyeinken is megállt az élet – internetes
világ, home office –, közben drukkoltunk azoknak,
akik a vírus elleni küzdelem első soraiban harcoltak.
Aggódtunk családtagjainkért, öreg barátainkért,
természetesnek és kötelezőnek vettük
az óvintézkedéseket.
Mi, borlovagok nagyon
hiányoltuk a személyes
találkozásainkat, boros
beszélgetéseinket. Sopronban
idősebb rendtársainkkal
telefonon, interneten
keresztül beszélgettünk,
tájékoztattuk őket a lovagrend
és az egyesület életében
bekövetkezett változásokról.
A fiatalabbakkal többször
személyes egyeztetések,
kibővített vezetőségi ülések
keretében a szociális távolság
megtartása mellett találkoztunk. A lovagrend „stand
by” üzemmódba kapcsolt. Elmaradtak azok a nagyon
fontos rendezvények, ünnepségek, amelyek már
az életünk részei évek óta. Egy-egy legáció szinte
erre készül egész évben, hogy méltó módon
ünnepeljen a barátaival az egész országból.
Egyesületünk Rejpál-ház felújítási pályázati
projektje közben nem állhatott le – határidők,
mérföldkövek –, szűk négy-öt fős kis csapatunk
szervezte, felügyelte a munkát a kivitelezőkkel
karöltve. A munka sikeres elvégzéséhez nagyban
hozzájárult, hogy vendégmunkásaink egy része
Kárpátaljáról itt ragadt nálunk. A felújításban,
átépítésben nagyon sok szabadidőnk, munkánk,
energiánk van benne. Köszönet az aktív
közreműködőknek ez úton is. Már csak az utolsó
simítások kellenek, hogy a Rejpál-ház ismét
látogatható legyen, és újabb négy helyiséggel, 180
négyzetméterrel bővülve, megszépülve örömünkre
szolgáljon. Nem unatkoztunk.
Riegler Antal borlovag, Győr
A Győri Legáció tagjai nehezen vették tudomásul,
hogy ritkán találkozhatnak egymással. Sajnos
a Kantharosz Alapítvánnyal közösen használt
belvárosi pincehelyiségünkben egy nagy beázás volt,
aminek kijavítását összekötöttük a helyiség teljes
körű felújításával. Ez az időszak alkalmas volt arra,
hogy a munkát körültekintően, szakszerűen
elvégezzük. A szakemberek mellett több lovagrendi
társunk személyesen is részt vett a munkákban.
A járvány végéhez közeledve, amikor a kormány
erre már lehetőséget adott, május 22-én adtuk át
használatra a helyiséget. Ezen a napon tettük

lehetővé, hogy a kiürített bortrezorba mindenki
visszaszállíthatta értékes borait. Reményeink szerint
az év hátralévő részében már minden programunk,
kisebb-nagyobb rendezvényünk a tervek szerint
halad.
Husza György borlovag, Budapest
A pandémia kihirdetése és
a kormányintézkedések, korlátozások bevezetése óta
a Szenátus és a magyar konzulátus ajánlásainak
megfelelően a Budapesti Legáció jogkövető
szervezetként semmilyen rendezvényt nem
szervezett, és semmilyen rendezvényen nem vett
részt. A legáció vezetősége elektronikusan tartotta
a kapcsolatot a tagokkal, tájékoztatta őket
a Szenátus és a magyar konzulátus döntéseiről.

A telefonos beszélgetésekből érezhető volt, hogy
a tagok nagyon várták a járvány visszahúzódását,
a korlátozások feloldását, a járvány előtti lovagrendi
élet visszatérését, a baráti találkozók újraéledését.
Nagyon bízunk a jó Isten akaratában, hogy
a „semmittevést” hamarosan felváltja a még
aktívabb, pezsgőbb lovagrendi lét és cselekvés.
„In honorem Dei, et in honorem vini!”
Pusztay Sándor
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Királyi birtokon

A „bolgár vörös”
mennybemenetele

Melnik szőlő

Szófiában élő Stefan barátom, aki vidékfejlesztő hivatása
mellett nagy borkedvelő és borszakértő, és felesége, Elena
borturisztikai szervező mindig büszkén kínálják a bolgár
borokat. 2017-ben a közép-bulgáriai Pravecben rendezett
Európai Vidékfejlesztési Konferencián Stefan vacsora közben
azt kérdezte tőlem: „Mit tudsz a bolgár borokról?” Akkor
nagy hirtelen azt válaszoltam, hogy egyetemista korom óta
ismerem a bolgár vörösbort, amely az elmúlt 50 évben
bizonyára nagy és pozitív változáson ment keresztül…
Valóban, 1966 óta sokszor járhattam Bulgáriában,
s utazgatásaim a leggyakrabban alkalmi borkóstolásokhoz is
elvezettek…
Damyanov családi borászat, Merlot szüret

Volt egyszer az Aranyhomok, a Zalati pjaszaci, amely
a kispénzű magyar turistáknak, kiránduló diákoknak
egyenlő volt a megtestesült Kánaánnal. Ezek
a kirándulások persze távol estek
a boros dínomdánomtól, s a bolgár
A trákiai Mavrud palackok
vörösborral egyszerű vásárlóként
hamarabb találkoztam Budapesten,
szerény címkével és nemes
egyszerűséggel „Bolgár vörös” borként
titulálva.
Közben 1987-ben ENSZ-FAO projektfőtanácsadói kinevezést kaptam
Vietnamba, s ott a nemzetközi baráti
körben és az illendőségi
vacsorameghívások megjelenésével el
kellett kezdenem a borbeszerzési
források keresését. Valahogy a vietnami boltokban
ajándéktárgyakon kívül semmit sem lehetett kapni,
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a szőlőt és bort a maga valójában nem is ismerték.
Szerencsére a Hanoiban élő-dolgozó magyar
diplomaták megsúgták, hogy ENSZ-útlevelemmel
menjek el a hanoi szovjet diplomataboltba, és ott
próbáljak szerencsét borügyben. Ez óriási ötlet volt,
s mint nemzetközi szakértő kaptam havi
kétpalacknyi kvótát Csornoe vino, azaz vörösbor
vásárlására. Elkezdődött a kritikus borkészletem
feltöltése. Ez a vörösbor volt hónapokon át
az „isteni nedű”, amíg lassacskán ki nem alakultak
más borbeszerzési források.
A következő lépés annak a felfedezése volt, hogy
évente kétszer bizonyos rendeléseket is feladhattunk
egy Peter Justesen nevű, dán diplomataellátó cégnek.
Ennek az ajánlatában már megjelentek a francia
Mouton Cadet bordeaux-i fehérborok, és a bolgár
vörössel kombinálva már szép vacsorakísérő
borválasztékra is szert tehettünk. (Nagy változások
mentek végbe 20-25 év alatt a hanoi borpiacon:
manapság a luxusszállók sora kínálja az exkluzív
francia, ausztrál, spanyol és olasz borokat télennyáron, és nem kell a beszerzéshez sem furfang, sem
diplomata útlevél…)
Vietnamból nagy kerülőkkel visszatérve, 20 év
után jutottam el ismét Bulgáriába, előbb a Duna
menti északi Nikopol, majd Pleven és a délebbre
fekvő Pravec és a Rodope hegység borvidékeire.
Akkor még csak fokozatosan nyiladoztak az állami
gazdasági bolgár borospincék és az új
magánborászatok. Ezután elszállt egy újabb évtized,
és közben tucatszámra emelkedtek fel a Bolgár vörös
nemes utódai. Nemesedett a Mavrud, jöttek a Merlot
klasszikusok, termőre fordultak az új cabernet
sauvignon ültetvények. Épültek az új pincék,

Bolgár borkínálat
turistáknak

Bolgár vörösborkóstoló, Pravecban

dolgoztak a bormarketingesek és a boroscímkedizájnerek. Szinte megállás nélkül jelentkeztek be
a borpiacra az új, nagy nevek, a Damyanov,
az Orbelus, a Cabernet Franc, a Merlot és a Syrah
stb…
Nézzünk egy párat közelebbről is! Ha a szőlőnél
kezdjük, akkor induljunk a mavrudtól. Ez ugyanis
egy felkarolt régi fajta, amelyet szívesen ültetnek
a hegyek lábaihoz. A szőlő bora mély bordó, de
Desszertbor-kínálat a Fekete tenger partján
inkább fekete, s a bor kiválóan testes és
összetéveszthetetlen ízű. A minőséghez hozzájárul
az is, hogy az októberi, késői szüretre szépen beérik
a homokos talaj. A tramini, a chardonnay, a zöld
a szőlő.
veltelini, a rizling, a pinot grigio, s különlegességként
A széles levelű melnik Bulgária
a várnai misket mind jól érzi magát, s ebben
déli, melegebb éghajlatú
az övezetben honosodott meg először a reduktív
borvidékeinek domináns fajtája.
erjesztés is. A Várna melletti nagy borászatban szinte
Borának ízvilága érett cseresznye és
kivétel nélkül csak hatalmas rozsdamentes erjesztő
gyógynövényérzetet hoz a vendég
tankokat láttunk, amelyekben nyolc Celsius-fokra
nyelvére. S amikor ez a bor
hűtve várták a borok a „következő fordulót”. Na, de
belekerül tölgyfa hordókba, még
nem is Bulgáriában lennénk, ha ebben
valami enyhe dohányízt is magára
a fehérborövezetben nem találnánk merlotölt. Állítólag Winston Churchillnek
ültetvényeket. A területnek kb. 20 százalékán
ez volt a kedvenc bora, évente 500
termelnek kék szőlőt, s azokat is reduktív módon
litert rendelt belőle.
erjesztik, de utána tölgyfa hordókba fejtik át.
A rubin egy őshonos bolgár
Várnától északra, szintén a Fekete-tenger homokos
szőlőfajta, nagyobb tételben 1940
talajú part menti övezetében látogattuk meg
óta termesztik. Kedvenc
a balchiki Royal borászatot. Ez a terület román királyi
A Duna menti Nikopol
termőhelye északnyugaton,
birtok volt, s csak a második világháború után került
(Nikápoly) vörösbora
Pleven környékén található, ahol
Bulgáriához. Mint kiderült, itt nem a tömegborok
a francia syrah fajtával, illetve
dominálnak, hanem inkább a desszertboraz olasz nebbiolóval is keresztezik. Mélybordó színű
különlegességek. Van például málnás Merlot, na meg
testes borában dominál a fekete ribiszke gyümölcse,
hóbor, amit felénk jégbornak ismerünk.
de a korty lenyelésekor lágy jelzést ad. Egy nagy
Ezek mellett, köszönhetően a törökök 500 éves
borászat Korten Natura névvel hozott piacra egy
vendégeskedésének, 200 éves múltja van a konyak
2015. évi Mavrud és Rubin házasítást, kiváló.
készítésének is, s ezt a mai napig is művelik. Van saját
Ne feledkezzünk meg még a gamza fajtáról, amely
füge- és málnaültetvényük is, amelyeket kisebb részben
fügebor készítéséhez, míg nagyobbrészt különleges
a Duna mentén kedvelt csemege- és borszőlőfajta.
gyümölcsös desszertborok előállításához használnak.
A legfontosabb desszertbort adó szőlő, amelyet
Kóstoltunk olyan 12 százalékos fügebort is, amelyet két
valamelyest az otellóhoz is lehetne hasonlítani.
év nyolc hónapig hordóban lefojtva fermentáltak.
A dimyat Bulgária legszélesebb körben, évszázadok
Szintén kínálatukban szerepel Ádám bora, a különös
óta, főként a Fekete-tenger mentén termesztett
összetételű nedűt afrodiziákumként ajánlják…
fehérborszőlője. Egy lenyűgözően érett őszibarackos
Ezek az italok már a mennybe emelik nemcsak
ízű, friss bort ad. 2018 júniusában a Fekete-tenger
a bolgár borokat, hanem a borkedvelőket is.
mentén található borvidéken is tettem egy túrát. Ott
Dr. Hajas Pál
végképp a fehérborok hazája van, erre predesztinál
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Győri nyitás

Élettel telt
a borlovagok pincéje
Gunthram Thurner öröme

Győr belvárosának egyik felújított pincéjében
található az Európai Borlovagrend Hungária
Konzulátus Győri Legációjának – a Kantharosz
Alapítvánnyal közösen használt – rendezvényterme.
Az eredetileg 2013-ban átadott terem az év elején
beázott, ezért a károk helyreállítása mellett
a helyiség teljes körű felújításon esett át. A pincét és
a mellette található bortrezor helyiséget –
a járványveszély korlátozó intézkedéseit követően –
május 22-én adták át, és ezt a napot jelölte ki
a legátus vezetése ismételten a bortrezor feltöltési
napjának is. Ekkor beszélgettünk a helyszínen
Szegedi Szabolcs
borbíróval, aki
a terem működési
feltételeinek
biztosításán túl,
a rendezvények
összehangolásáért
is felelős.
– Jelentős és
szép munkát
végeztek
a szakemberek
a felújítás alatt –
kezdte
a beszélgetést
Szegedi Szabolcs.
– A munkát sokan
segítették, hiszen
örömmel jár ide
mindenki a legátus
Tagai István és Szegedi Szabolcs
tagjai közül. Szinte
égtek
a telefonvonalak, amikor a járványveszélyt követően
lehetővé vált, hogy meghirdessük a pince
megnyitását. A hét évvel ezelőtt birtokba vett és
sokak által megszeretett pincét foglalhattuk ismét el.
Nemcsak a rendezvénytermet újítottuk fel, hanem
a bortrezor helyiségét is. 46 bortrezor található itt,
amelybe most mindenki visszahozhatta
„borkincseit”. Számtalan egyesületi, baráti
rendezvénynek adunk otthont, a lényeg, hogy
megfelelő kulturált körülmények között itt
mindenki jól érezhesse magát. Ezt mutatta a mai nap
is, amikor a járványveszélyes hónapok után mód
nyílt egy nagyobb létszámú találkozóra.
A megnyitáson jó volt látni a mosolygó, egymást
[12] BORLOVAGOK

Léránt László, „kincseivel”

Riegler Antal egyik büszkesége

köszöntő lovagtársainkat. A találkozó örömét sokan
azzal is kifejezték, hogy egymást túllicitálva kínálták
a bortrezorok feltöltéséhez visszahozott borokból
a féltve őrzött, kitűnő italokat.
Pusztay Sándor

Múltidéző

Mennyit ettek és ittak Sopronban
Napóleon katonái?
Az 1809. évben mintegy fél évig állomásozott jelentős
francia sereg Sopronban. A katonai adminisztráció felmérte
az adott hely gazdasági lehetőségeit, ehhez igazította
az ellátandó és elszállásolható katonák számát és
a kiépítendő egészségügyi rendszert. A franciák kerülni
akarták az erőszakot, viszont kíméletlenül felélték az adott
hely anyagi és gazdasági forrásait.
Sopronban mintegy 6000 fő befogadására alkalmas
barakktábor épült, amihez 1500 fő házakban
elszállásolt katona társult. A település a felsőbb
szintű francia katonai adminisztráció egyik
központja lett. A helyi lakosságnak kellett
az élelmezést, a lovak ellátását (egyéb iparos
munkákat) megoldani, ami óriási terhet jelentett
a mintegy 11 ezer fős városnak.
A békés „együttélés”
a franciák érdekében is állt,
ezért fejadagokat határoztak
meg. Naponta minden
katonának járt reggelire egy
pohár pálinka vagy fél meszely
(2 dl) bor. Ebédre leves, fél font
(~23 dkg) marhahús és főzelék.
(Engedményként a főzeléket
helyettesíteni lehetett egy
meszely, azaz négy deci borral.)
Ezeken kívül, egész napra
kellett adni mintegy 70
dekagramm kenyeret. A katonák
fejadagon kívüli követelését
a vendéglátó megtagadhatta.
A főtisztek-tisztek
a legelőkelőbb lakosoknál voltak
elszállásolva más ellátással.
Greiner tábornok (családjával) a Pejacsevich-ház
vendégeként az egyik vasárnap ezeket fogyasztotta:
tejfölt, kiflit, zsemlét, tojást, vajat, szalonnát,
savanyú káposztát, zöldségeket, kenyeret, főtt és sült
csirkét, kacsát, sült kolbászt, őzhúst és hozzá sört
kértek...
Az egyik elszállásolt francia katonáról maradt
fenn az a történet, hogy a babfőzelék babjának
a dűlőjét is meghatározta. Evés közben azt mondta:
„C’est bon.” (Ez jó.) Mire a gazda (mivel SeeBohnnak hallotta) azt gondolta, hogy a katona
kitalálta, hogy a Fertő-partról való a bab.

Az ételeken kívül a bort is megszerették
a katonák, nem véletlen, hogy az alapellátás része
lett. A fejadagon kívül a kocsmák forgalma is
megnőtt, ami mértéktelen italozáshoz vezetett.
Az elöljárók szabályzata szerint a legénység este
kilenc óráig, a tisztek 11 óráig italozhattak.
A legismertebb legendás történet, hogy a francia
katonáktól a borért csak a legjobb, kék színű frankot
fogadták el, ezért hívjuk vörösborunkat
Kékfrankosnak. Az igazság az, hogy ekkoriban
kizárólag nemesfém tartalmú ércpénzeket
használtak fizetésre.
A barakktáborban konyha működött, ahová
naponta 16 ökröt, 13 akó (~910 liter) bort, lisztet,
zsírt, lencsét, babot, zöldséget és gyümölcsöt kellett
beszállítani a főzéshez. Az itt eltöltött idő alatt a város
1543 akó (~108 797 liter) bort adott át, amihez

hozzájött a vármegye által beszállított és a napi
fejadagként, valamint a kocsmákban elfogyasztott bor.
Az élelmiszer-ellátáson és egyéb rekviráláson
kívül a megyének 774 ezer forint adót is ki kellett
fizetni. Sopron a megszállása költségeit 1 480 633
forintra becsülte. (Egy kapás napi bére 3,5 forint
volt.) A francia csapatok után anyagilag tönkretett
város és megye maradt, de a rombolást megúszták.
A sarcok és zsákmányok révén Napóleon hadjáratai
pozitív mérleggel zárultak, így biztosították
a következő hadjárat költségét.
Dr. Krisch András kutatásaiból kigyűjtötte
Magyar Dezső
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Duna menti borászokkal beszélgettünk

A bor legyőzi
a koronavírust?
A címben feltett kérdés valójában költői, amiben
arra szerettünk volna utalni, hogy az elmúlt hónapok
járványos időszakában a borászok „állták a sarat”, és
örvendetes, hogy tudomásunk szerint
Magyarországon és Szlovákiában COVID–19 vírussal
egyetlen borász sem fertőződött meg.
Lehet, hogy ebben közrejátszott az is, hogy
az egyik tapasztalt, idősebb borász ajánlása szerint
jól teszik a borszerető emberek, ha minden nap
felbontanak egy palack jó minőségű vörösbort,
megtöltenek egy poharat, a szájukba vesznek egy
kortyot, azzal több percen át öblögetnek, tehát
detoxikálják a szájüreget. A palackban maradt bort
pedig az étkezések után megisszák. Ja, így könnyű,
mondhatnánk, hiszen tettünk valamit
az immunrendszer karbantartása érdekében.
Írásunkban arra vállalkoztunk, hogy néhány hazai
és határon túli magyar borásztól megtudakoljuk,
hogyan vészelték át a járványveszélyt.
Beszélgetőpartnerünk a Pannonhalmi borvidékről
Pécsinger János, Győrújbarátról Ács Edina, a Neszmélyi
borvidékről Simecz Róbert, a mátyusföldi Ladislav
Ďord’, a somorjai Bartal László, a galántai Matusek
István és a Kis-Kárpátok borvidékhez tartozó
Szentgyörgyből Miloš Grančič. A válaszokból az is
kiderül, hogy a Duna két oldalán
található borvidékeken egy adott
helyzetben mennyire hasonlóak
vagy különbözőek a szőlészek,
borászok problémái.
– A koronavírus járványveszélyes
időszaka mennyiben hátráltatta
a szőlősgazdák, borászok munkáját?

Pécsinger János: Az ingyenes
bor házhoz szállítás bevált
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Pécsinger János
– Mindenféleképpen nehézséget
okozott a kialakult helyzet,
hiszen az éttermeket, szállodákat
és vendéglátóhelyeket korlátozó
nyitvatartási tilalom a borászatok
iránti érdeklődést, a palackozott
tételek iránti keresletet
csökkentette.
A szőlészetben a munkálatok
folyamatosak voltak, itt
semmilyen negatív hatás nem volt
érezhető. A pincészetben is

Ács Edina: A borkóstolók elmaradtak

zavartalanul végezhetők voltak az éppen aktuális
munkálatok.
Matusek István
– A szőlészetekben nem tapasztaltunk hátrányt,
hiszen a metszés után ért bennünket a vesztegzár.
A korlátozások miatt kissé nehézkessé vált bizonyos
növényvédő szerek és kondicionálók beszerzése.
A palackozásnál is gondot jelentett, hogy az olasz
palackozósorok szervizelését nehéz volt megoldani.
Istennek hála, a fagykár elkerült bennünket, szépen
fejlődik a szőlő, talán a szárazság okozott
aggodalmat. Ugyanakkor tudomásul kellett vennünk,
meghiúsultak a tavaszra tervezett borversenyek,
nyitott pincenapok, fesztiválok, és az éttermek,
szállodák zárvatartása miatt sok helyen gyakorlatilag
leállt az eladás. A készletek felhalmozódása miatt
sok szőlész már most azon aggódik, ki fogja ősszel
felvásárolni a szőlőt.
Ács Edina
– Győrújbarát déli lankáin a szőlő művelését,
a szabadföldi munkákat, a pincében a borkészítést és
a kezelést nem befolyásolta a kialakult helyzet.
A munkák változatlanul folytak tovább. A földeken
és a pincében is el tudtuk végezni a tervezett
munkákat.
Nálunk fix csapat dolgozik, a munkától függően
öt-nyolc fővel, és mivel ők szabad levegőn végezték
a munkát, így megoldható volt, hogy egymástól
megfelelő távolságra legyenek. A gépi munkákat
édesapám maga végezte. Ugyanakkor a bor
értékesítésénél érezhető volt a hatás. Amint bejött
a korlátozás, a vendéglátóegységek bezártak,
jelentősen csökkent a bor értékesítése. Gyakorlatilag
azon kívül, amit a pincéből közvetlenül
értékesítettünk, valamint megrendelésre
kiszállítottunk, sok eladásunk nem volt.
Miloš Grančič
– Szerencsére a korai, tavaszi fagyok a szőlőben nem
tettek nagy kárt, a munkálatokat kellő időben el
tudtuk végezni, mivel azokra nem volt hatással

a járvány. A szőlőben az előírások betartásával el
tudtuk végezni a tennivalókat, és a vegetációnak
megfelelően alakult minden.
Más a helyzet a borokkal kapcsolatban. A bor
iránt jelentősen csökkent az érdeklődés, bár
napjainkban a korlátozások megszűnésével
partnereink kezdenek visszaszállingózni.
Ladislav Ďord’
– A szőlészek nem nagyon érzékelték a járvány
hatásait. A szőlőnek mindenki elfelejtett szólni,
hogy járvány van, és a természet rendje szerint nőtt
tovább, tehát a munka sem állhatott meg, és minden
folytatódott az ütemezésnek megfelelően. Jelenleg
nagyobb gondot okoz a szárazság. Kisebb probléma
adódott még a permetek beszerzésével, mert
a raktárak kezdtek kiürülni az elsődleges káosz és
pánik miatt. A pincében folytak tovább
a munkálatok, készítettük az új évjáratot
palackozásra – van, ami már palackba is került –, és
most volt időnk a 2017-es kitűnő évjárat
vörösborainak a hordókból való kifejtésére és
házasítására is.
Bartal László
– A koronavírus járványveszélyes időszaka
a szőlészek munkáját nem hátráltatta jóformán
semmiben. A mezőgazdaság nem állt le,
a munkálatok, ha lassabban is, de tovább
folytatódtak. Ami talán gondot okozott, az a munkák
elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzése volt.
Szerencsére a fagykár is elkerült bennünket.
Simecz Róbert
– A szőlészetben a munkák nem álltak le,
a megfelelő biztonsági szabályok betartásával
elvégeztük az időszak művelési munkáit: metszés,
törzstisztítás, támberendezés karbantartása,
gyomirtás és az első növényvédelmi kezelés.
A pincében történő borászati teendők nagy része is
megtörtént, palackozható állapotba kerültek

Simecz Róbert: Palackozható állapotba kerültek a borok

Matusek István: Sajnos a boreladás visszaesett

a borok, és ez az idő alkalmasnak bizonyult az egyéb
elmaradt teendők elvégzésére is. Úgy vélem, ebben
a járványveszélyes időszakban valamennyiünknek
ügyelni kellett az alapvető higiéniai szabályok
fokozottabb betartására, ami a kis létszámú vagy
egyszemélyes borászatokban megoldható volt.
– Hogyan alakult ebben az időszakban a borértékesítés?
Pécsinger János
– Az értékesítés tekintetében szerencsésnek
bizonyult az a stratégia, hogy több lábon állunk.
A nyolcvan hektáron megtermelt szőlőnk egy részét
már szüret után értékesítjük, ezen túlmenően
jelentős a musteladásunk is. Igen népszerűek natúr
szőlőleveink, és ezt követi a palackozott, illetve
a hordósbor-eladásunk.
Ettől függetlenül igyekeztünk alkalmazkodni
a megváltozott piaci igényekhez. Először csak a 60
éven felülieknek kínáltunk ingyenes bor házhoz
szállítási lehetőséget, ami nagyon népszerű lett.
Az itt szerzett tapasztalatok alapján tervezzük
a veszélyhelyzet elmúltával kibővíteni és
mindenkinek ingyenesen biztosítani a bor
kiszállítását a győri térségben. Ebben az időszakban
webshopunkat is frissítettük, hogy az mindenki
számára elérhető legyen.
Matusek István
– Sajnos a turizmus, az idegenforgalom leállt, így
a boreladás jelentősen visszaesett. Néha úgy érzem
magam a városban, mintha a birodalmi hadsereget
látnám a Csillagok háborújából a kötelező
szájmaszkok miatt. Ennek ellensúlyozására az online
marketingbe fektettünk. Ez egy költséges út, és
a hatása is csak évek múlva érik majd be. Bízom benne,
hogy ebben a digitalizált, felgyorsult világban mégsem
kell sokat várni az eredményre. Saját pincészetünk
portálja a „kis borászok nagy borait” kínálja, amihez
számtalan érdekes történetet is fűzünk.
Fiatal borászatként mi nem terítünk
üzletláncokon keresztül, kevesen ismernek
bennünket, és nem stabil a vevőkörünk sem. Senki
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a környéken nem volt kereslet. Leállt
a vendéglátóipar, ami az eladásunk felét jelenti.
Mindez azt vonta maga után, hogy
a raktárkészletünk magas, a bort pedig nemcsak
tárolni, hanem azzal állandóan foglalkozni is kell.
Szüretig kicsi az esély, hogy a tervezett mennyiséget
eladjuk, ezáltal felszabaduljon a hely az újbor
számára. Ha lassabban is, de ezekben a hetekben
már megindult egy felfutó időszak, egyre többen
vásárolják borainkat.
Ladislav Ďord’ : Erősítettük boraink presztízsét

nem próféta a saját hazájában, és talán
az előítéletekkel is meg kell küzdeni.
Ács Edina
– Nyolcféle bort állítunk elő, aminek nagy részét
a környéken értékesítjük. A tavalyi Miklós-napi
országos rozé versenyen a Merlot Rozé aranyérmes
lett, a Cabernet Sauvignon pedig ezüstérmes. Ez is
mutatja, hogy jó minőségű borokat állítunk elő.
Ennek ellenére az éttermek bezárásával jelentősen
csökkent az értékesítés. Erről a területről
a járványveszélyes időszakban szinte nem kaptunk
rendelést. A borkóstolók elmaradtak, csoportok nem
jelentkeztek. Boraink jelentős részét folyóborként
tudtuk értékesíteni.
Miloš Grančič
– A vinotékák, éttermek, szállodák bezárása miatt
csökkent az értékesített mennyiség. Sajnos elmaradtak
a tavaszi borkóstolók, pincelátogatások, és az új borok
bemutatását egyéb nyilvános kóstolókon sem tudtuk
megtartani. Ugyanakkor előtérbe helyeztük
a megrendelőhöz való közvetlen kiszállítást, és
sikerült növelnünk az internetes eladást.
Ladislav Ďord’
– A járványveszély miatt meghozott kormányzati
intézkedések következményeként mintegy harminc
százalékkal csökkent az értékesítés, elmaradtak
a lakodalmak, bezártak az éttermek, hotelek,
vinotékák, nem lehetett borkóstolókat tartani.
Megkeresett ugyan minket több áruházlánc is,
hogy szeretnék árusítani borainkat, de ez ellenkezik
borászati filozófiánkkal, ezért nem vállaltuk
a felkérést. Hasonlóan nem mentünk bele jelentős
leárazásokba vagy értékesítési akciókba, hanem
inkább erősíteni kívántuk boraink presztízsét
a vásárlóknál, és ezért kisebb-nagyobb ajándékokkal
– kézműves csokoládéval – kedveskedtünk.
Bartal László
– Nagy problémát jelentett számunka, hogy
a boreladás márciusban, áprilisban teljesen leállt, és
csak az üzletünkben tudtunk értékesíteni.
Próbálkoztunk házhoz szállítással is, de erre
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Simecz Róbert
– Sajnos ebben az időszakban a borértékesítés szinte
teljesen megszűnt. Az elmúlt évek során
kidolgoztam egy kis borászatnak megfelelő
értékesítési rendszert, miszerint részben a pincénél,
részben pedig a boros és a különböző Tata környéki
kulturális, turisztikai rendezvényekhez kapcsolódva
értékesítem termékeimet. Most sajnos ez nem
valósulhatott meg, mivel a rendezvények elmaradtak,
és a pincében sem lehet vendéget fogadni. Némiképp
aggodalomra adhat okot az is, hogy a pincében
jelentős tétel halmozódott fel, amennyiben ezt
a nyári hónapokban nem sikerül értékesíteni,
a szüret után az újbornak alig lesz helye.
– A járványveszély befejező időszakában volt-e lehetőség
valamilyen piac- vagy munkahely-megőrzési pályázatra,
esetleg támogatásra?
Pécsinger János
– Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy nem
volt szükségünk külső segítségre, ezért ilyet nem is
vettünk igénybe.
Matusek István
– A vírus okozta intézkedések termeléskieséshez
vezettek, illetve közvetetten forgalomcsökkenés állt
be, így emiatt a munkahelyek megtartásáért anyagi
támogatást kértünk. Ez egyelőre folyamatban van.
Az igazi támogatás azonban az lenne, ha az emberek
támogatnának bennünket a borok vásárlásával.

Bartal László: A fagykár elkerült bennünket

Megkérdeztük

Miloš Grančič: Növeltük az internetes eladást

A kialakult gazdasági helyzetet látva,
meggyőződésem, hogy lesznek áldozatai
a koronavírusnak. Borászatok fognak eltűnni, vagy
kerülnek más kezekbe. Összefogás nélkül kisebb
az esély a túlélésre. A vírus egy kicsit
az összetartozás-érzést támogatja. Ezt kellene
a bevásárlási szokásokba és az ehhez szükséges
országos marketingbe beépíteni.
Ács Edina
– Kis borászat lévén nem gondolkodtunk azon, hogy
bármilyen állami támogatást kérjünk. Úgy
gondoljuk, szakmai felkészültségünk, a szőlészetben
és borászatban dolgozó elkötelezett munkatársaink
hozzáállása, boraink jó minősége átsegít bennünket
ezen a nehéz időszakon.

Simecz Róbert
– A mezőgazdaság szőlészeti és borászati ágazatának
döntéshozói bizonyosan dolgoznak némi
kárenyhítésen. A szőlőművelésben alkalmazott
erőforrás támogatva van a járulékfizetés
minimalizálásával.
A kialakult helyzet példa nélküli, nem
hasonlítható egyéb válságjelenséghez, így az erre
való reagálás is több időt vesz igénybe termelői és
ágazati részről. Nagy bizalommal várunk bármilyen
segítséget, ugyanakkor a magunk szakmai
felkészültségével, kreativitásunk növelésével,
a borhoz fűződő viszonyunk történelmi
sajátosságaival önmagunk is a problémák
megoldására, a jövő teljesebbé tételére törekszünk.
Bartalos Gyula – Pusztay Sándor

Ács Edina
Ács Pincészet
Győrújbarát, 8 ha szőlő
www.acspince.hu

Bartal László
Bartal Pincészet
Somorja (Gančháza), 75 ezer palack
www.bartalvino.bizref.sk

Miloš Grančič
– A közvetlen támogatás helyett fontosnak tartanám,
hogy a Szlovákiában termelt borok nemzetközi
borversenyeken elért eredményei alapján nagyobb
hangsúlyt fektessünk a Kis-Kárpátok történelmi
borvidékének népszerűsítésére.

Ladislav Ďord’

Ladislav Ďord’
– A bor értékesítéséből származó kiesés szükségessé
tette, hogy az államtól támogatást kérjünk, amelynek
megítélése még folyamatban van.
Ugyanakkor azt is világosan kell látni, hogy
néhány éven belül ki fog tisztulni a borpiac,
a szőlészetet és borászatot nem befektetésként
fogják kezelni – a különböző dotációk reményében –,
hanem azok fognak borral foglalkozni, akik értenek
hozzá, és szeretik ezt csinálni. Ez
a gondolkodásmód-beli változás fogja igazán
eredményezni az itt termelt borok szépségét és
minőségét, ami viszont a vásárlók támogatását vonja
majd maga után.

Promitor Vinorum Borászat
Galánta, 130 ezer palack
www.promitor-vinorum.sk

Bartal László
– A vírusveszély időszakában meghirdetett
munkahelymegőrző támogatási pályázaton nem
indultunk. Szerintem a bor reklámozása és
marketingmunkája területén kaphatnánk több
segítséget.

Chateau Rúbaň
Rúbaň (Fűr), 220 ezer palack
www.vinoruban.sk/

Matusek István

Miloš Grančič
Dubovský & Grančič Pincészet
Svätý Jur (Szentgyörgy), 180 ezer palack
www.dubovskygrancic.sk/

Pécsinger János
Pécsinger Szőlőbirtok
Győrújbarát, 80 ha
www.pecsinger.hu

Simecz Róbert
Simecz Pince
Dunaalmás, 10 ha szőlő
www.simeczpince.hu
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Az OLD SWAN születése

Kézműves sör
Úgy tűnik, hogy Magyarországon is egyre népszerűbbé kezd
válni a házi sörfőzés. Valószínűleg igen jó érzés, amikor
az ember saját sörét ihatja, és szabadon kísérletezhet
a különböző sörfajtákkal. A minőségi lager söröket otthoni
körülmények között nehezen lehet előállítani, de a felső
erjesztésű, brit típusú söröket könnyen készíthetjük házilag is.
A sörfőzdéknek többféle típusa létezik. Ezek közé tartozik
a házi sörfőzés, amikor otthon, saját berendezéssel, saját
recept alapján készítheti bárki a sörét, azonban ezt nem
értékesítheti, és csak saját
házában, vagy ahol készül a sör,
ott kóstoltatható. Ezt követi
a kocsmai sörfőzés, ahol a kis
kapacitású sörfőzdék csak néhány
vendéglőnek főznek – vagy
a vendéglő állít elő saját
felhasználásra – sört. A mikro
sörfőzdék esetében már olyan
vállalkozásról van szó, ahol külön
helyiségben vagy üzemben állítják
elő a kereskedelmi forgalmazásra
szánt sört. Ezt követik a nagyobb
sörfőzdék, amelyek egy nagyobb
város, terület kiszolgálására
törekednek, és igyekeznek a jó
minőség mellett alacsonyabban
tartani az áraikat.
A sörgyártás viszonylag
egyszerűnek tűnik, hiszen nem
kell hozzá csak ivóvíz,
árpamaláta, zabpehely, komló és
sörélesztő. Amikor mindez
rendelkezésre áll, csupán egy
erjesztő és egy palackozó
berendezésre van szükség. Valóban csupán ennyi kell a házi
sör előállításához? Erről beszélgettünk Győrben Szabó
Lászlóval, aki az angol OLD SWAN sörmárkát igyekszik
meghonosítani környezetében.
– Eredetileg borkedvelő embernek tartom magam,
azonban a nyári melegekben szívesen fogyasztok
magam is jó minőségű sört. Egy gyerekkori
barátommal, Dóczi Szilárddal több alkalommal
voltunk Írországban sörtúrán, mert kedveltem
a brit típusú söröket. Egy alkalommal Dublinban
arról beszélgettünk, hogy érdemes lenne
a Guinness sörgyárban dolgozni, és ebből a kitűnő
barna sörből fogyasztani kedvünkre való
mennyiséget nap mint nap. Természetesen nem
maradtunk Írországban, azonban elhatároztuk,
hogy itthon sörfőzésbe kezdünk. Hét-nyolc évvel
ezelőtt történt az elhatározás, és jó ideig csak
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otthon kísérleteztünk, ám a sör annyira jónak
bizonyult, hogy barátaink körében nagy sikerünk
lett.
A sikeren felbuzdulva tavaly úgy gondoltuk, hogy
május 1-je alkalmából, úgyis majális van, sört kell
adni a résztvevőknek. Volt egy kész receptünk, amit
lefőztünk, és megkezdtük a kézműves sörünk
értékesítését.
– Ez valóban azt jelenti, hogy a sörfőzést és
az értékesítést csak ketten végeztétek?
– Ezt megelőzően szinte a „garázsban” főztük
a sört, mivel egy sörfőzde felépítése több száz
millió forintba kerülne. Ugyanakkor vannak
Magyarországon olyan kisüzemek, ahol nagyon jó
minőségű sört tudnak előállítani. Mi is találtunk
egy ilyet, ahol megfelelő technológiával,
szakértelemmel lefőzték a saját receptünket. Egy
megállapodás alapján meg tudtuk csinálni a saját
sörünket. Az a jó ebben az üzleti típusú
modellben, hogy nincs amortizáció, nincs
bérköltség, a piac nem kötelez minket arra, hogy
folyamatosan főzzünk és eladjunk. Akkor főzünk,
amikor a készleteink fogyni kezdenek.
A sörfőzésről annyit kell tudni, ha jó minőségű
sört akarunk készíteni, a szükséges alapanyagokon
és technológián túl az a fontos, hogy ne siettessük
a gyártást. Megfelelő időt kell szánni arra –
nagyjából másfél hónapot –, hogy a sör
az erjedéstől a palackba kerüljön.

Kitekintés

Sörös
gyógyfürdő
A Plzentől 25 kilométerre, Chodova Planában
található gyógyfürdőben a vendégek szó szerint
sörben fürödhetnek, és sörmasszázst vehetnek.
A családi sörfőzde nemcsak sokak által kiválónak
értékelt házi söreiről híres, hanem fürdőkúráiról
is. Az átalakított pincékben hét hatalmas,
viktoriánus kort idéző medence kapott helyet,
ahol a gyógyulni vágyók kedvükre fürdőzhetnek
a meleg ásványvíz és barna sör keverékében, amit
sörélesztővel és különféle gyógynövényekkel
dúsítanak.
A fürdő átmelegíti a bőrt, kitágítja
a pórusokat, amelyeken keresztül enyhe
izzadással távoznak a káros anyagok a bőrön
– Úgy tűnik, nagyon élvezed, amit csinálsz, azért
a baráti társaságokon kívül találtatok más vevőkört?
– Lassan egy éve jutottunk el odáig, hogy nemcsak
magunk számára készítjük a sört, hanem azt
értékesíteni is akarjuk. Próbálunk prémium helyekre
is eljutni, éttermekbe, hotelekbe, olyan helyekre,
ahol magasabb minőségű söröket kínálnak. Jelenleg
ott tartunk, hogy Győrben több helyen kapható
a sörünk, de Kőszegen, Szombathelyen, Tatabányán
is. Fokozatosan, ismeretségi alapon kezdtünk
terjeszkedni, ami elsősorban a Dunántúlt, annak is
az északnyugati részét jelenti.
– Amennyiben továbbra is ketten vagytok, ráadásul nem
főállásban készítitek a sörötöket, nem gondoltatok arra,
hogy az új helyeket végigjárni már szükség lesz egy
kereskedő bevonására? Milyen célt tűztetek magatok elé
egyáltalán a fejlődéshez?
– Természetesen mi is számolunk ezzel. Nemrég
úgy döntöttünk, hogy a feleségem átveszi
az értékesítés nem éppen könnyű területét.
Tervezzük, hogy az idei évben saját szaküzletet
nyitunk, és akkor már eladóra is szükség lesz.
Hosszabb távon azt szeretnénk elérni, hogy a kezdeti
„jó bulin” túlmenően, a házi sörgyártásunk komoly
üzemmé nője ki magát. Öt éven belüli célként
tűztük ki, hogy egy saját értékesítési hálózatot
alakítsunk ki. Amennyiben ez a hálózat meglesz,
akkor felépítjük a saját főzdénket is. Ebben olyan
technológiát fogunk alkalmazni, amely
a legkorszerűbbek közé tartozik, ugyanakkor
gondosan ügyelünk arra, hogy a megnövekedett
mennyiség ne menjen a minőség rovására.
Pusztay Sándor

keresztül. A sörfürdőbe morzsolt
gyógyfűkeverékek tisztító peelingként hatnak.
A masszázskor a testre felvitt sörélesztők számos
B-vitaminnal, proteinnel táplálják a bőrt, amivel
elősegítik annak hidratálását és regenerációját.
A gyógyfürdőben ezekből a különböző, sörből
készült kozmetikumokból persze vásárolni is
lehet. A sörről egyébként úgy tartják, hogy
mérsékelt mennyiségben javítja a szervezet
ellenálló képességét is.
Csehország és Szlovákia néhány turisták
körében népszerű városában egyes panziók
sörbárjai mellett sörrel telt fürdőkádakat is
üzemeltetnek. A kádakban ülő vendég kedvére
fogyaszthatja – hideg csapból folyó – kedvenc,
helyszínen főzött világos vagy barna italát,
miközben meleg vízzel kevert sörében áztatja
fáradt testét. Amennyiben még ez sem elég
a felfrissüléshez, a fürdést követően thai
testmasszázsban is részesülhet.
n
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Borvilág

A borospalack
a bor ruhája
A boroknál – ahogy az embereknél is – néha bizony
a „ruha”, a palack teszi a bort. Az eladó lánynak (bornak),
menyasszonynak mindig szépnek kell lennie, hogy kelendő
legyen. Így van ez a borral is.
Egyáltalán nem hátrány – sőt, kimondottan előny –,
ha a felöltöztetett palack már a polcon megszólítja
a vásárlót, és létrejön a „szerelem első látásra”.
Az már a kóstolás próbáján dől el, hogy milyen életű
lesz a „házasság”.
Közel 32 a palackok világában eltöltött év számos
kérdést vet fel a borospalackok formáját, színét,
alakját vagy éppen felhasználási körét illetően.
A több száz éve használt borospalackok számos

változáson mentek át az évszázadok során,
alakulásuk mindig az eladók igényéből indult ki, és
a divathullámot követve változtak.
Az elnevezés során a meghatározó szerepet a világ
legnagyobb vagy leghíresebb területein, borvidékein
palackozott borok számára használt formák
jelentették.
A bordói forma az egyik legtöbbet használt
borospalack mai napig, a világhírű francia borvidék
mindmáig megőrizte hírnevét és nem utolsósorban
borainak minőségét is. Erre a palackra a henger
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forma a jellemző, a vörösborok többsége ebbe
a palackba kerül, de fehér- és rozé borok töltésére is
használatos.
A burgundi típusú palack az utóbbi években
felszálló ágban van, ebben sokat segített
a chardonnay fajta világméretű elterjedése, hisz ezt
a bort is ebbe a kissé totyakos, de mégis elegáns és
szerethető palackba töltik a világ legtöbb
borászatában.
A harmadik nagy kategória a rajnai palack, mely
általában kecses alakú, nagyon elegáns, úgynevezett
„hosszú nyakú” – ahogy egy időben hívták. Ez
a rajnai rizling, és az elegáns, üde, ropogós
fehérborok palackja is Magyarországon.
A borospalackok űrtartalmukat tekintve több száz
éve általában 0,5, illetve 0,7 és 1,0 liter körül jártak,
és természetesen egyedi, kézzel fúvott palackok
voltak. Később, az 1800-as években lassan kialakult
a kedvelt 750 ml űrtartalom, ez volt az egyedi
üveggyártás során a lehető legoptimálisabb, és a XX.
század ’70-es éveiben több országban
szabványosították.
A palackok színe szintén változik a divat, de főleg
a praktikusság, hasznosság és a minőségmegőrzés
szempontjai szerint. Régen majdnem csak átlátszó
vagy vízszínű, illetve különböző zöld színű
árnyalatok voltak, míg ma már a színek sokasága
jellemző – közkedveltek az olajzöld, a barna, a hulló
falevél színű palackok is, melyek óvják, védik a bor
minőségét a fény és a napsugár káros hatásaitól.
A modern gyártási technológia segítségével
a jövőben a divat biztos előtérbe helyezi majd

Gyakran használt
boros fogalmak
Amit szeretünk, arról szívesen beszélünk.
Így van ez a borok esetében is, de egyre
gyakrabban hallunk olyan szakkifejezéseket,
amelyek beépültek a hétköznapi nyelvbe.
De vajon biztosan tudjuk, hogy mit jelentenek
ezek a kifejezések?
A bor alkotóelemei

az egyedi formájú és színű – kék, fekete, rózsaszín,
piros, sárga, lila stb. – palackok gyártását is,
természetesen ezek ára jóval magasabb lesz a standard
termékeknél.
Bartalos Gyula

A bor egyszerűen fogalmazva nem más, mint a szőlő
cukortartalmának alkohollá történő alakulását adó kémiai
folyamat eredménye. Legnagyobb arányban (több mint
80%) a víz található meg benne, majd ezt követik
az alkoholok, főként az etil-alkohol. Minden bornak
tekintett italban találunk savakat is, és bizonyos esetekben
ehhez maradékcukor vagy tannin (csersav) társulhat. A fő
alkotóelemeken kívül a bornak olyan „díszítő” ízeket is
tartalmaznia kell, amelyek felékesítik savak és alkohol
alkotta gerincét. Az ezeket a hatásokat kiváltó vegyületeket
nevezi a szaknyelv aromatikának. Amikor bort kóstolunk,
ezeknek az alkotóelemeknek az összehasonlító és leíró
vizsgálatát végezzük.

Abroncs
A hordó dongáinak összefoglalására szolgáló karika alakú
alkatrész. Ma már szinte minden esetben fémből készül,
azonban korábban készítették fiatal nyír- vagy
mogyoróhajtásból. Abroncshajtóval vagy abroncshúzóval
szorítják a hordóra. Kisebb hordókon általában hat, míg
a nagyobbakon akár 18 darab is lehet.

Abroncsfa
A Wiegand Glas több mint 400 éves hagyományra
épülő üveggyár, melynek fő célja a német minőség
képviselete a borászatok körében. Évente kétmilliárd palackot forgalmaz, több mint 20 éve
meghatározó képviselő a magyar és a szlovák
piacon a partnerek, borászatok, borospalackokkal
való ellátása szempontjából.
www.wiegand-glas.de

A hordók és kádak abroncsolására szolgáló nyír-, tölgy-,
lucfenyő-, és más fák fiatal hajtásai, melyeket kettéhasítva
és simítva használtak.

Adsztringencia
A bor csersavtartalma miatt jelentkező összehúzó hatás
a szájban, amely a száj teljes belső felületén érződik.
Legfőképp vörösborok fogyasztásakor tapasztalható,
hogyha a borban túl sok a tannin, egészen keserűnek is
érezhetjük az adsztringencia jelenléte mellett.

Aged with oak
Felirat a palackon, amely utalhat fahordós érlelésre, de
sokkal valószínűbb, hogy olyan tartályban érlelt borról van
szó, amelyben faforgácsot vagy dongát áztattak.
Bondor László
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Ópáloson a Balla Borászatnál

A Ménesi
borvidéken
A borlovegrend Budapesti Legációjának – Etler Péter
borlovag szervezésében – 2020. február 28. és március 1.
között borkóstolóval egybekötött kirándulására került sor
a Ménesi borvidékre, Ópálosra. A kiruccanásra a Budapesti
Legáció tagjain kívül az Esztergomi, a Soproni, és a Szegedi
Legációtól is jelentkeztek rendtársak, azonban sajnos
Legáció tagjai a kialakulóban lévő vírushelyzetre tekintettel
lemondták utazásukat. Így megcsappant létszámmal, de
annál lelkesebb csapat részvételével indult a hétvége.
Ópáloson a vendéglátók Ménesi Frizzy fehér gyöngyöző
üdvözlő borral fogadták az érkezőket. A szálláshelyek
elfoglalását követően kötetlenül, baráti beszélgetésekkel
telt a délután. Az esti órákban
a hagyományos ételekből
összeállított vacsorával
egybekötve vendéglátónk,
Balla Géza családja
kíséretében tartotta meg
az általuk készített borokból
a borkóstolót.
Megtiszteltetés volt
számunkra, hogy a „2018as év bortermelője”
címet elnyert borásznál
Figyelmesség a házigazdának
tehettünk látogatást,
aki ismertette, hogy
több mint három évtizede tevékenykedik már
a szakmában, ebből több mint 20 éve már
a saját pincészetében. 2008-tól
a marosvásárhelyi Sapientia Tudományegyetem
keretén belül a Kertészeti Kar Szőlészeti és

Balla Géza vezette a borkóstolót a vacsora előtt
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Szakszerű húsfeldolgozás

Baka Béla és a Hingyi házaspár hurkát tölt

Borászati Tanszékének vezetője. Számos szakmai
tankönyv, valamint szakmai rovatok szerzője. 2004
óta a Magyar Bor Akadémia tagja.
Balla Géza bemutatta a borvidékük történetét,
mai állapotát, fekvését. Elmondta, hogy Ménes,
a hajdani híres történelmi
borvidék Arad-hegyalján
hosszú ideig feledésbe
merült. A legendás vörös
aszúk, a fűszeres kadarkák,
az egykoron Európa-szerte
híres nagytestű, bársonyos
ménesi vörösborok és szelíd
királyleánykák vidékén jött létre
pincészete, ahol 1999 óta arra
törekszik, hogy e borvidék
visszanyerje régi patináját,
hírnevét.
75 hektáron gazdálkodnak, melynek több mint 80
százalékán kék szőlőt művelnek. Boraik
jellegzetesek, tüzesek, különleges karakterrel
rendelkeznek, nem hasonlíthatóak össze más
borvidék boraival. Ezek az Arad-hegyaljai,
közismertebb nevén a Ménesi borvidéken születnek,
amely Erdélyben, Aradtól 20 kilométerre keletre
helyezkedik el. Ménes kiváló földrajzi fekvése,
időjárása, talajadottságai (gránit, diorit és
agyagpala), a Marosnak köszönhető mikroklímája
a vörösboroknak kedvez, ezért mindössze a szőlő 20
százaléka fehér csak, a fekete leányka, a kadarka
vagy a magyarádi fehér mind fantasztikus fajták.

Kitekintés
A jó hangulatú disznótoros vacsora

Egy kis tapasztalatcsere a kishordós érlelésnél

A vacsora fogásait kísérve
nyolcféle bor kóstolására került
sor, amelyekről Balla Géza
egyenként részletes beszámolót
tartott. Ezek a következők voltak:
Sauvignon Blanc 2019, Furmint
Sziklabor 2017, Kadarka Rozé 2019,
Kadarka Sziklabor 2017, Feketeleányka Sziklabor
2017, Feketeleányka & Cabernet Franc Sziklabor 2016,
Cabernet Franc Sziklabor 2016, Kadarisszima 2016.
A kirándulás második napján disznóvágással indult a nap,
feldolgozásba igencsak dolgosan, szorgosan besegítettek
a rendtársak és a családtagok is. Jó hangulatban és szép
időben telt a délelőtt, aztán nagyon finom ebéd és vacsora
készült a házigazda csapatának köszönhetően.
Szombat délután kipihenve a disznóvágás – és egyeseknek
a környéken tett kirándulások – fáradalmait Balla Géza
pincesétára invitálta az érdeklődőket. Elmesélte, hogy
pincészetük hagyományos borászati alapelvek szerint
működik. Boraik elsősorban spontán erjesztéssel készülnek,
kerülik a fajélesztők, az enzimek és egyéb adalékanyagok
használatát. A bor születését csupán szabályozott
hőmérséklettel befolyásolják.
A fehérborokat kizárólag reduktívan készítik, ennek
köszönhetően nagymértékben megőrzik frissességüket és
gyümölcsösségüket. A must erjedése max. 15 Celsius-fokon,
az oxigén kizárásával 100 hektoliteres krómacél tartályokban
megy végbe. Az erjedés ilyen körülmények között két-három
hónap alatt fejeződik be. A bort ezt követően stabilizálják, és
gyorsan, alacsony hőmérsékleten lepalackozzák, majd további
két-három hónapos palackos érlelés után értékesítik.
Pincelátogatás a krómacél tartályok birodalmában

A vörösboraikat a szőlő bogyózása után
a fehérborokéhoz hasonló, de vízszintes helyzetű
acéltartályokban erjesztik, oxigén jelenlétében. A kéthárom hétig tartó erjedés során a hőmérsékletet
25-29 fokig maximálják. A kierjedt cefrét ezt
követően alacsony nyomáson préselik. Az így
elkészült borokat különböző kapacitású hordókban
tárolják, használják az új kis hordós érlelést 225, ill.
500 literes hordókban, illetve az ászokhordós érlelést
50-150 hektoliteres öreg tölgyfa hordókban. A hordós
érlelés kb. két évig tart. A tételeket ezt követően
egalizálják, azaz egy közös tartályba kerülnek.
Vörösboraik szűrés nélkül, hagyományos
tojásfehérjés derítés után kerülnek palackba, amit
könnyebb borok esetén hat hónapos, testes borok
esetén két-három éves palackérlelés követ.
A Feketeleányka, Kékfrankos mellett világfajták,
Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon és Cabernet
Franc is színesíti a választékukat. Zászlósboruk
a Kadarka, amiből régen a bécsi udvar által kedvelt
híres aszút készítették. Ültetvényeik között
a Ménes-Gyorok határában található
kadarkaültetvényük a legöregebb, kb. 60 éves.
Az ugyanitt található teraszos művelésű Kékfrankos
40 éves. A többi telepítés átlagos életkora tíz év.
A régi telepítéseknél felújított középmagas kordont,
az új telepítéseknél alacsony kordont használnak.
Jó hangulatban telt a borászat bemutatója, sajnos
az esős időjárás miatt a pincészetnél található
szőlészetet nem tudtuk megtekinteni, csak rálátással
csodálhattuk meg ezt a különösen szép, gondozott
szőlőskertet.
Az esti disznótoros vacsora mellé a jó hangulat
érdekében kedvükre fogyaszthattak a vendégek
a borkóstoló során bemutatott Balla Vörösből és
Fehérből. Azt hiszem, valamennyien sok
tapasztalattal és szép emlékekkel lettünk
gazdagabbak.
Köszönjük a szíves vendéglátást Balla Gézának és
feleségének, Ildikónak, valamint csapatának, akik
nélkül ez a hétvége nem alakult volna ilyen
kellemesen. Öröm volt ilyen kötetlen és felszabadult
formában együtt lenni, és a borászat rejtelmeit
közelebbről megismerni, megtapasztalni.
Telek Anna
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Zsinagógák Szlovákiában

Rituális
történelem
Van Weöres Sándornak egy szép verssora, mely így szól:
„Mit málló kőre nem bízol, mintázd meg levegőből…” Ilyen
meggondolásból születnek a könyvek is: sokszorosítva
megőrizni az öröklétnek valamit, ami ki van téve az idő,
az időjárás és a történelem viszontagságainak. A Kornétás
Kiadó jóvoltából a szlovákiai zsinagógák most megkapták
ezt a biztonsági öröklétet, ráadásul a könyv eljuttatja hírüket
szerte a világba, s a szöveg meg a látvány sokszorosítva
hívogathatja az érdeklődőket és az emlékezőket.
Pusztay Sándor „Zsinagógák Szlovákiában” című szép
kivitelű, gazdagon illusztrált kötete jóval több, mint
vallási célú épületek, emlékművek bemutatása. Ha
egyenként olvassuk a harminc szócikket, akkor
bedekker, ha egyben olvassuk, akkor történelem.
Méghozzá egy egyedülállóan
különös történet – néma
kövekben elbeszélve. Miről
beszélnek ezek a néma kövek?
A magyarországi majd szlovákiai
zsidóság sorsáról, történtéről. Egy
százéves fölemelkedési, majd
virágzó korszakról, egy tragikus
cezúráról, majd egy lassú
hanyatlást követő rehabilitációs
történetről. A virágzó korszak
1840-től 1944-ig tart, a második
a háború végétől máig.
A zsinagógák építési
időpontjai is mutatják, hogy
az 1840. évi 29-es törvény még
nem hozta el a zsidóságnak a rég
várt teljes egyenjogúságot. Csak
a szabad lakhatás jogáról rendelkezett, gyárak
állításáról, kereskedésről, telekszerzésről – a városokban
is. Igaz, csak azok számára, akik „itteni lakásra
törvényes úton engedelmet nyertek”. A betelepülőkre –
úgy lászik – már akkor is nagyon figyeltek. Korábban
a szabad királyi városoknak joguk volt kitiltani
a zsidókat a városból. Ezt a jogukat a törvény elvette –
kivéve a bányavárosokat, ezért ott a zsinagógák is
később épültek.
Ezek az imaházak s a bennük lévő rituális helyek,
tárgyak tehát nemcsak vallásról, annak irányzatairól
szólnak, hanem egy nép sok szenvedés és megaláztatás
utáni hazára találásáról, gyarapodásáról, végül teljes
emancipációjáról. Ami még 1848-ban sem történt meg,
az áprilisi törvények róluk nem intézkedtek. Pedig
a zsidóság ennek reményében vett részt
[24] BORLOVAGOK

a szabadságharcban, méghozzá teljes szívvel. A teljes
egyenjogúságot a 1867. évi emancipációs törvény
hozta meg. A nagy tudós, Komoróczy Géza szerint:
„A magyar történelem igazi nagy fordulópontja
a XIX. században – a közfelfogással és a megmegújuló kiegyezéskritikával ellentétben – 1867. volt:
Ausztria és Magyarország kiegyezése és a zsidók
emancipációja. Ekkor tudott érvényre jutni a nemesi
liberalizmus polgárosítás-koncepciója.” Ez
teljesítette ki a 48-as törvényeket: az arányos és
egyenlő közteherviselést, a jobbágyfelszabadítást és
az ősiség eltörlését. Ezek együtt teremtették meg
a polgári fejlődés alapjait, s azt a hatalmas gazdasági
és kulturális föllendülést, melynek a Monarchiában
a németség mellett a zsidóság volt a legfőbb kovásza.
Az emancipációs törvényt leginkább szorgalmazó
Eötvös József és Deák Ferenc tehát nemcsak
a zsidóságnak tett nagy szolgálatot, hanem az egész
ország fejlődésének, melynek aztán az első
világháború véget vetett. A legtöbb zsinagóga
szlovák földön is ebben az időben épült: 1867 után és
1914 előtt.
Erről a történelemről beszélnek az épületek,
a fölépítésük évszáma, a nagyságuk, a díszítettségük
– és persze a vallásfelekezet sorsának alakulásáról is.
Az emancipáció után néhány évvel történt
szakadásról, a zsidó felekezetek három részre
bomlásáról, hiszen az épületek jellegét,
berendezését, a rituális helyek, tárgyak, tóraasztalok
elhelyezkedését mind meghatározta, hogy
a gyülekezet az ortodox, a neológ vagy a status quo
ante irányzathoz tartozott-e.
Egy népcsoport ott épít magának házat, gyárat,
üzletet, ahol élni és megélni akar. Templomot,
iskolát azonban csak ott, ahol otthon érzi magát.
Ezek a zsinagógák az észak-magyarországi zsidóság
honfoglalásának szép és megható bizonyítékai,
minthogy legtöbbjük a XIX. század második felében,
sőt leginkább utolsó harmadában épült, építészetileg
nem a legszerencsésebb korban. Már túl vagyunk
az egységes, nagy stíluskorszakokon, elmúlt
a román, a gótika, a reneszánsz, a barokk és

A liptószentmiklósi zsinagóga

Könyvajánló

A felújított losonci zsinagóga

a klasszicizmus ideje. Ez a századvég a historizáló
építészeté, az eklektikáé, a romantikáé, aztán
a szecesszióé, és még sokféle útkereső neo irányzaté,
aztán a szecesszióé, meg az átvett stílusoké, mint
például a mór stíl, amely talán a legjobban rányomta
bélyegét a Kárpát-medence zsinagógaépítészetére.
A zsinagógák így is szépek. Azoknak az embereknek
a hitéről és életigenléséről szólnak, akik építtették, és
látogatták. Ha nőtt a hitközség, bővítették, ha leégett
a ház, újraépítették – szebbre, nagyobbra. Életről,
gyarapodásról, bizakodásról beszélnek ezek az épületek,
és a könyvet lapozva borzasztó érzés azt látni, hogy
nagy részükből kihalt az eleven, szerves élet, méghozzá
egy pillanat alatt. S ha újra élet költözött beléjük,
az más élet. Szükségszerű, de más.
Ezeket a gyülekezeti helyeket 1943–44-ben egyszerre
hagyták el a híveik. Nem önszántukból, tudjuk jól, és
nagyon kevesen tértek vissza. Az épületek többsége
híveit és funkcióját vesztette. Én nem tudok olyan
távolságtartóan tárgyszerű lenni, mint a kötet írója és
fotográfusa. Neki sem lehetett könnyű. De tudjuk jól,
ilyen esetben a visszafogottság a legnagyobb erő,
a némaság a legbeszédesebb. Ebben a témában már
mindent elmondtak, megrendülve, sírva, átkozódva, de
el kell mondani pőrén, csupaszon, hozzáadott indulat
nélkül, ahogy ez a könyv is teszi. A megrendülésnek, s
az ítéletnek az olvasóban kell megszületnie. Ezt segíti
a szövegben is, képben is szűkszavú szerző-fotográfus,
aki árvának ábrázolja ezeket az épületeket. A képeken
szinte sehol nincsenek emberek. Nincs körülöttük
mozgás, nincs város, nincs élet. Hiába élnek új életet,
mint koncert-, kiállítóterem vagy könyvtár. Hiába
tapsolnak, nevetnek, táncolnak bennük az emberek akár
naponta. A mai élet mögött ott van kitörölhetetlenül
a régi élet és a régi halál.
A bravúros szépségű címlapfotón látható pici stomfai
zsinagóga oszlopfőiről óhatatlanul a világszép cordobai
nagymecset lélegzetelállító oszlopcsarnoka jut az ember
eszébe. Más kor, más lépték, más kultúra, más vallás, de
ugyanaz a minőség és ugyanaz az emberi törekvés és
vágy fogalmazódik meg benne. A képek sok mindent

megmutatnak. Az épületek változatosságát és
állandóságát. Az építészeti stílusok kavalkádját, s
például a karzatok öntöttvas oszlopainak különös
állandóságát. Igaz, a vas építészeti felhasználásának
virágkorában vagyunk, lásd Eiffel-torony, Nyugati
pályaudvar.
Természetesen alakította az épületek mai képét
az új funkciók rendkívül széles köre:
a koncertteremtől az egyetemi laborig, a menháztól
a kávéházig, a könyvtártól a sörfőzdéig, sőt
fitneszközpontig. Szomorú, de szükségszerű. Egy
épületnek funkció kell, különben meghal. Utánahal
híveinek, mint hű kutya a gazdájának. De nem
szabad, hogy az imaházak a híveik után haljanak.
Bármilyen funkcióval, de életben kell maradniuk,
hogy őrizzék egykori építőik, közösségeik
emlékezetét.
Szále László

Kóser pálinkák
A zsidó hagyományoknak megfelelően a kóser pálinkák előállításának egész folyamatát az Ortodox
Unió által kijelölt vallási felügyelő (rabbi) ellenőrzi.
A tisztasági követelményeket eredetileg Mózes 2.
könyve szabályozza. A szabályozás legfontosabb
előírása a tisztaság. Csak egészséges gyümölcsöket
lehet a főzéshez felhasználni. A feldolgozás nem
történhet olyan helyen, ahol bármiféle szennyeződés előfordulhat. Ügyelni kell arra, hogy semmilyen természetes vagy mesterséges szennyeződés
– állati vagy egyéb szemét – ne kerüljön a cefrébe.
A tisztasági előírások következetes betartása biztosítja többek között azt, hogy a szilvából, sárgabarackból, körtéből készült kóser pálinkák megőrzik a gyümölcsök eredeti ízvilágát, aromáját. Talán
ezért népszerűek a pálinkafogyasztók körében.

Mint azt szerkesztőségünknek Somlói Kolos,
a Gyulai Pálinka Manufaktúra kereskedelmi igazgatója elmondta: a tisztasági szabályok betartását
a kijelölt rabbi a pálinkafeldolgozás egész folyamata során végigkíséri.
(www.gyulaipalinka.hu)
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10 000 Ft-ot meghaladó könyvvásárlás

Pusztay Sándor

Pusztay Sándor

Szalontai Kriszta

Mesélő kövek

Magyar Hegyisport és
Zsinagógák Szlovákiában Turista Enciklopédia

– 77 vár és várkastély Szlovákiában

– Zsinagógák, zsidó temetők, emlékhelyek

A bemutatott várak, várkastélyok, királyi és főúri
erősségek, a hozzájuk kapcsolódó legendák és
hadtörténeti érdekességek múltbeli örökségünk
szerves részei.
272 oldal

A könyv harminc város harminckét zsinagógáját
mutatja be, amelyek ma már alig működnek az
istentisztelet helyeként, legnagyobb részük szépen felújítva kulturális célokat szolgál.
208 oldal

3500 szócikket tartalmazó igényes szakmunka,
amely különböző jelentősebb események, avatások, kilátók, emlékhelyek, személyiségek kapcsán a hegyisport témakörén belül a barlangászatot, a sísportot és a hegyvidéki klubokat mutatja be.
488 oldal

Ár: 4800 Ft helyett 2400 Ft

Ár: 4500 Ft helyett 2250 Ft

Ár: 5990 helyett 3000 Ft

Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Barna Béla – Pusztay Sándor

Barna Béla

Luckerbauer Éva – Pusztay Sándor

Nagy Árpád

Tematikus utak Szlovákiában

Grúzia és a Kaukázus

Keletstájer túrakalauz

Magas-Tátra

– Túrakalauz

– 55 élménytúra

– Túrakalauz

A könyv szerzője gyakorló túravezető, aki az elmúlt években több hónapot töltött a kaukázusi
országban. Könyve bemutatja az ország megannyi táját, azok látnivalóit.
168 oldal

A színes fotókkal illusztrált túrakalauz a személygépkocsival, kerékpárral közlekedőknek, illetve
a gyalogos turistáknak egyaránt gazdag, részletes programajánlatot ad.
162 oldal

Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Ár: 3150 Ft helyett 1600 Ft

Ár: 3150 Ft helyett 1600 Ft

A népszerű túrakalauz-sorozat bővített kötetét a
legújabb adatok alapján állította össze a szerző,
amelyet hegymászók és turisták egyaránt használhatnak.
336 oldal
Ár: 3300 Ft helyett 1600 Ft

Nagy Árpád

Kerekes György

Romantikstrasse – Bécstől
Salzburgig –Túrakalauz

Sárkányhajósport
1+21 évkönyv

Kőfalvi György Alex

Igló és a Szlovák Paradicsom

A nemzetközi versenyeken kiemelkedően szereplő Magyar Sárkányhajó Szövetség több mint
két évtizedes tevékenységét mutatja be a gazdag fotóanyaggal illusztrált kötet.

Az örmény szakácskönyv szerzője családi receptek összegyűjtésével mutatja be ennek a
csodálatos országnak a tipikus ételeit, amelyek
jól érzékeltetik ennek a távoli kaukázusi országnak a sokszínű ízvilágát.
256 oldal

– Túrakalauz
A szerzők azokat a túraútvonalakat veszik sorra,
amelyek korra és nemre való tekintet nélkül a
legkülönbözőbb társadalmi rétegek, turisták érdeklődésére tarthatnak számot: zarándok-, vártörténeti, bor-, sör-, télisport- stb. túrák.
168 oldal

– Túrakalauz
A magyarok körében igen kedvelt turisztikai és idegenforgalmi szempontból, hazánkból rövid idő alatt
elérhető, rendkívül változatos, természeti adottságokkal rendelkező terület a Szlovák Paradicsom.
A túrák idális kiindulópontja a látványos Igló.
186 oldal

Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Közel 30 történelmi helyszín helyezkedik el az út mentén, mintegy gyöngyfüzérként, jelölve „a történelmi
hangulat érzéki útját”. A változatos táj, a sokszínű kultúra, a kiemelkedő gasztronómia marasztalja az osztrák „Romantikus út”-ra a túrázni vágyókat.
192 oldal
Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

232 oldal
Ár: 6000 Ft helyett 3000 Ft

Gyógynövények és
tanösvények
Hazánk gyógynövénykincse – Házipatika a természetből. Érdemes megismerkednünk azokkal
a gyógyító erejű növényekkel is, melyek hazánkban könnyen fellelhetők, begyűjthetők.
248 oldal

Ízes Örményország

Ár: 4500 Ft helyett 2250 Ft

Akciós ajánlatunkban szereplő könyveink megvásárolhatók/megrendelhetők a kiadóban!
Személyesen: 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D, nyitva: hétfő–csütörtök 8–16 óra, péntek 8–15 óra
Megrendelés levélben: a kiadó címén, telefonon: +36 1 359-1964 vagy emailben: titkarsag@kornetas.hu

esetén további értékes ajándékot adunk!

Czanik Csaba Árpád

Stella Maris

Bárkányi Mária

Csizmadia Éva

A gyermek

Egyiptom aranya

A háromarcú nő

Színház a világ

A történetben szereplő kilenc nagy értékű, titkos
könyv vándorlása a különböző országokban,
azok sokrétű információtartalma, kalandos eseményeinek sora indokolja, hogy ott legyen a
könyv minden könyvespolcon.
576 oldal

Nem csupán misztikus, hanem igaz történet egy
illegális megfigyelésről és manipulálásról, üldözésről és az üldözők leleplezéséről. A Kairóban
játszódó kalandokat különböző ősi misztikus „jelenések” teszik kiszámíthatatlanná.
392 oldal

Egy Marbellában élő magyar nő különleges története, akit Marrakeshbe hurcolnak, ahol megsebesül. A kalandos történet Párizsban folytatódik.
488 oldal

A kötetben tizenhét novella olvasható, amely színészlegendákkal színpadi, filmes alakításokkal ismertet
meg, bepillantást ad a színészek magánéletébe, hogy
ők is lehetnek szerelmesek vagy hűtlenek, „dominánsak” vagy éppen megalkuvók, szomorúak, piacra, étterembe, kórházba járnak, egyszóval részesei a bennünket körülvevő világnak.
160 oldal

Ár: 4200 Ft helyett 2100 Ft

Ár: 3150 Ft helyett 1600 Ft

Ár: 3200 helyett 1600 Ft

Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Szalontai Kriszta

Szirtes I. János

Huba Csaba

Győri János

Kertpedagógia

Dunamenti kémek

Kiválasztottak

Nevelés a kertben – kertészet az oktatásban
A könyv címe, az angolszász terminológiában „garden
based education”, vagyis „kertre alapozott oktatás”
néven szerepel. A kertpedagógia célja a természet és
a táplálékot adó növények megismertetése, a kertészeti
munkafolyamatok bemutatása és begyakoroltatása.
208 oldal

Az izgalmat kedvelő olvasók számára a fordulatos mű, jóformán észrevétlenül, de érzékletesen
mutatja be a magyar hírszerzés kulisszatitkait.

A magyar katonai repülés
kronológiája (1945–2008)

352 oldal

A kötetben két különálló, tartalmilag összekapcsolható történetfüzér olvasható. Hiába vet fel a
pénz, hiába tied a legdrágább orvos a világon,
úgyis meghalsz, mert meg kell halnod, ha eljátszottad szerepedet vagy az óra lejár benned.
312 oldal

Ár: 3800 Ft helyett 1900 Ft

Ár: 2490 Ft helyett 1200 Ft

Ár: 2600 Ft helyett 1300 Ft

Ár: 9000 Ft helyett 4500 Ft

Blazsek Attila – Sárhidai Gyula

Csonkaréti Károly

Csonkaréti Károly

Dr. Csonkaréti Károly

Világtengerek farkasai

Elpuskázott kiugrás

Magyar Fátum (1914-1921)

Az 1776-ban sorra került első harci tengeralattjáró-bevetéssel kezdődött ennek a különleges
harceszköznek a pályafutása. A kötet a tengeralattjárók 1939 és 1945 közötti történetét dolgozza
fel, és bemutatja a második világháború hadviselő
országainak valamennyi tengeralattjáró-típusát.
280 oldal

A kötet a Zala őrnaszád magával ragadó történetét
dolgozza fel. A mű visszapillant a Horthy-kormány
kiugrásának előkészítésére, tárgyalja a folyamőrezred helyzetét a kiugráskor. Ismerteti az egyes
őrnaszádok harcait, az aknaharc sajátosságait, valamint a folyamőrezred utolsó harcbavetését.
318 oldal

Magyar királyi
folyamerők (1939–1945)

Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Ár: 4000 Ft helyett 2000 Ft

A gazdag képanyaggal illusztrált kötet a második
világháborút megelőzően a honvéd folyamerőknél létrehozott új haderőnem megismertetésével, állományának, fegyverzetének, úszóegységeinek bemutatásával foglalkozik.
120 oldal

Ár: 4200 Ft helyett 2100 Ft

A gazdagon illusztrált könyvben a katonai és polgári repülés története olvasható, a nem kevés
nyilvánosságra hozott titkos vagy cenzúrázott
katonai adattal forrás értékű korrajz.
448 oldal

A könyv egy tartalékos főhadnagy visszaemlékezésén keresztül mutatja be az őszirózsás forradalomtól kezdődően a trianoni békediktátumon
át a hadtörténeti eseményeket.
256 oldal

Ár: 2900 Ft helyett 1500 Ft

Minden beérkezett megrendelésből 500 Ft-tal A Jövő Háza Alapítvány támogatási céljait segíti.
Kedvezményes ajánlatunk a készlet erejéig vagy szeptember 10-ig érvényes.

A megrendelések postán történő kézbesítéséhez utánvételi díjat számolunk fel.

Kitekintés

A bor őshazája:
Kahétia, Grúzia
Utazásaim során Silva Gogoladze odaadta a házát
Mzetamze faluban, csak úgy, Roza Shukvani egy hatalmas
tortát sütött születésnapomra, és férje, Vitia Chartolani
mindig egy jó pohár grúz borral kínált. Többször volt úgy,
hogy a repülőtéren az útlevélkezelő is egy üveg grúz bort
nyomott minden érkező kezébe – ez jut eszembe elsőnek,
ha a grúz vendégszeretet szóba kerül –, és azóta már sok
torta sült, sok üveg bort kaptam a határon, ugyanis
a nyárelőt több éven át mindig Grúziában, a Kaukázusban
töltöttem.
Mzetamze, Mesztia és Usguli utcáitól és XII.
századi kőtornyaitól több mint tíz óra az út
a grúz főváros, Tbiliszi fényárban úszó
üveghídjáig. A Kaukázus eldugott völgyei között
fekvő falvak és a főváros közötti távolság
azonban előnyére is válik az Grúziának:
a világvégi idillt és a nagyvárosi nyüzsgést is
megtalálhatjuk itt, amellett, hogy természetileg
is igen változatos az ország, vannak hegyek és
tengerek és régi történetek is. Az egyik ilyen
legenda szerint a Teremtő elfelejtett a grúzoknak
hazát adni, ezért az öregkorára félretett darabka

földet bocsátotta rendelkezésükre. Válogatott
földabrosz volt ez: a Fekete-tenger szubtrópusi
tengerpartjától az égbetörő hegycsúcsokig,
a zöldellő alföldektől a szőlődombokon át
mindent megkaptak a grúzok.
Nos, szőlődombok: a legtöbb Kelet-Grúziában,
Kahéti (Kahétia) tartományban van belőlük, ez
az ország elsőszámú bortermelő vidéke. Sagarejo
városától keletre tíz kilométerre, az 5-ös főút
mellett az út bal oldalán az egykori Manavi vár
magas falai tűnnek a szemünkbe. A falu híres
bora a Manavis Mtsvane – a mtsvane egy grúz
fehér szőlő, amely a Kahéti borvidékre jellemző.
Szintén Kahétiben, Szignatitól északra
az Alazani-völgyet láthatjuk. A völgy a grúz
szőlőtermesztés és bortermelés központja.
A tudósok szerint Grúzia a szőlő egyik
őshazája, a régészeti kutatások kimutatták, hogy
a szőlészetet és borászatot ezen a vidéken már
a Kr. e V–IV. évezredben is jól ismerték, nagyon
sok ősi agyagedényt találtak. Sőt, sokan azt
állítják, hogy a borkészítés hagyományos
módszere a grúz vidékről terjedt el az ókori
Mezopotámia, Egyiptom és Hellász felé.
A nyelvészeti kutatások is alátámasztják
a régészek feltételezését, ugyanis a bor grúz
elnevezése (ghvino, gvino) került át a latinba,
s onnan oly sok nyelvbe (wine, Wein, vino stb.).
Az ősi borkészítési eljárás szerint a szőlő levét
méhviasszal lezárt agyagedényekben, kvevrikben
a földbe ásták, hogy ott állandó alacsony
hőmérsékleten végbemenjen az erjedés. Ezt
a grúz cserépedényben történő erjesztést nevezik

Grúziában még a kereszt is szőlő: Szent Nino keresztje, melyet maga kötött össze szőlővenyigéből (Mcheta)
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kvevri technológiának, mely biztosítja
a mikrooxidációt a borkészítés során, azonban
nem befolyásolja az ízt. Az eljárást, a kvevris
borkészítést az UNESCO 2013-ban a világörökség
részéve nyilvánította.
Az ezeréves grúz templomok díszítése
szőlőlevél, és a grúz ábécé betűi is tekergős
szőlőszárakat, a kacsokat utánozzák. Szinte
egyetlen olyan ásatás sem volt, amelynek során
ne találtak volna földbe ásott hatalmas bortároló
edényeket, kvevriket. Grúziának 400-féle szőlője
van, a legjobbak az Alazani-völgyben teremnek.
Kelet-Grúziából, Gurdzsaniból Telaviba utazva
a 42-es úton elhaladunk a híres vörösbor hazája,
Mukuzani mellett. A talán legszélesebb körben
ismert grúz kék szőlő a saperavi, mellyel főleg itt,
Kahéti borvidékein találkozhatunk, de Grúziaszerte elterjedt. A saperavi szőlő boraiból

Kvevrik, agyag bortárolók egy grúz szabadtéri múzeumban

Fagyi mindenféle grúz borból (Mchatea)

Borkóstoló (Mchatea)

Grúz étkek

amforában is készítenek hosszú palackos
érlelésre alkalmas vörösborokat, de rozé és édes
bor előállítására is megfelelő. A saperavi
legfontosabb alrégiói: Mukuzani, Ahaseni,
Hasimi, Kindzmarauli, Napareuli, Hvareli és
Kondoli.
Mukuzanitól 18 kilométer a Kisziszhevi
(Kisiskhevi) folyó partjára települt Cinandali

(Tsinandali). Itt van Grúzia legnagyobb
szőlőgazdasága. A terület bora a cinandali, mely
két fehér szőlő, a rkatitelit és a mtsvane
házasításával készül. A 8600 lakosú Kvareli a
nagy író és költő, Ilja Csavcsavadze (1837–1907)
szülővárosa. Hvareli környékének híres félédes
vörösbora a kindzmarauli.
Hosszan lehetne még sorolni a nagyszerű
borvidékeket Kelet-Grúziában vagy az egész
országban, de terjedelmi okok miatt nem
tesszük. A borászatok száma egyre nő, és bárhol
az országban találunk már jó minőségű
borkóstolókat is, főleg Tbilisziben, a fővárosban.
A főváros jellegzetessége a monumentális Grúzia
Anyja szobor. Az 1958-ban emelt
alumíniumszobor az egyik kezében kardot tart
az ellenségei ellen, másik kezével pedig kupából
bort ad a barátoknak és szövetségeseknek.
Legyünk mi is a grúzok és a grúz borok barátai,
s fogadjuk el Grúzia Anya invitálását a világ
legősibb borára!
Barna Béla
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Boretikett

A bor felszolgálása
A borospincében fektetve tárolt palackot lehetőleg rázás
nélkül kell felvinni a fogyasztás helyszínére, mert
az nem tesz jót semmilyen bortípusnak. Egy idős, érlelt
bornak természetes üledéke képződik. Ez nem hiba, de
a vendég nem kívánja az üledéket elfogyasztani, ezért
célszerű a palackot szinte változatlan helyzetben
felszolgálni. Ehhez kis kosarak (dekantáló/töltögető
kosár) állnak rendelkezésre, amelyekben a palack
majdnem fekvő helyzetben
szállítható, tehető az asztalra.
Egy idős borospalackot nem
szabad megtörölni, mert
a patinája fokozza a korával járó
misztikumot. Egy aránylag fiatal
bor palackján levő por inkább
csak a pince tisztátalanságára
utal, így azt tisztítva kell
az asztalra tenni.
A pincér vagy sommeliere
bemutatja a bort. Beszél
a termőhelyről, fajtáról,
hagyományokról, technológiáról, évjáratról és az adott
ital különlegességeiről, közben címkéjét megmutatja.
Ha a dugót fólia, fémkupak vagy viasz takarja, akkor
azt a palack szája alatt legalább három-öt milliméterrel
körbevágja egy erre a célra szolgáló késsel (italoskés)
vagy kupakvágó célszerszámmal, így a dugó ízlésesen
feltárható, és később a bor nem kerül érintkezésbe
a csomagolóanyaggal. Egyes kupakokon ezt
megkönnyítő nyitószalag van. Ezután megtörli egy
tiszta fehér kendővel a dugó felszínét és környékét.
A dugóhúzó behajtásánál vigyázni kell arra, hogy
a spirálja ne fúrja át a dugót, mert esetleg annak egy
darabja beleeshet a borba. Persze egyes dugóhúzók
működési elve miatt ez nem tartható be
maradéktalanul. A legtöbb
dugóhúzó csavaros vagy
emelős rendszerrel lehetővé
teszi a dugó erőlködés nélküli
húzását. Amikor a dugó már
majdnem kiszabadult
a palackból, akkor a pukkanó
hang elkerülése érdekében
kézzel célszerű befejezni
a műveletet.
A pincér a palack száját
újra megtörli egy kendővel,
majd a dugó hengeres
oldalával az esetleg ottmaradt
kendőszöszöket eltávolítja. Ha
mégis került dugószemcse a palackba, akkor azt egy
határozott mozdulattal, kevés bort kilöttyintve
a „dugópohárba” távolítja el. Ezután megszagolja
a dugót, mert már a dugó rossz szaga is utalhat arra,
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hogy a bor hibás. Ebben az esetben diszkréten
megkóstolja a bort, és szükség esetén egy másik
palackot hoz ugyanabból a tételből. Ha a dugó
rendben van, akkor ellenőrzésre átadja a rendelő
személynek, aki bólintással helybenhagyhatja
a döntést.
Idős, üledékes bort ekkor szükség szerint
dekantál a pincér. Egy speciális alakú edénybe
(dekanter vagy karaffe) gyertyaláng felett önti át
a bort csobogás nélkül. A gyertyaláng fényében
ellenőrzi, hogy a palackból ne kerüljön át az üledék.
Ehhez a palack nyakát takaró csomagolóanyagot
teljesen el kell távolítania. A további töltéseket
a dekanterből végzi.
Először a rendelő személy poharába tölt egy
kóstolásra elegendő mennyiséget, amit az elbírál,
hogy felszolgálható-e. A bírálat alatt a pincér
diszkréten várakozik, akár több percet is. A rendelő
személy bólintással engedélyezheti a bor töltését
az asztaltársaság többi tagjának is. Kis asztaltársaság
esetén először a díszvendég, majd az idősebb,
a fiatalabb hölgyek, idősebb, fiatalabb férfiak és végül
a rendelést leadó személy poharába kell tölteni.
Nagyobb társaság esetén a rendelő személytől
valamilyen irányban (általában jobbra haladva) sorba
kell kitölteni az italt, így körbeérve az ő poharába
töltenek utoljára.
A töltést mindig az adott személy széke mögül
jobb kézzel, jobbról kell elvégezni. A pincér
folyamatosan ügyel arra, hogy a címke jól látható
legyen.
Az üveg testét úgy kell megfogni, hogy
a mutatóujj az üveg szája felé mutatva simuljon
a palackra. Töltéskor a palack ne ütődjön
a pohárhoz. A palack elemelésekor a pincér egy
csavaró mozdulattal „megtekeri” azt, így az utolsó
csepp nem cseppen le, hanem elfut a palack száján.
Szoktak még fehér kendőből a palack nyakára
„gallért” tenni, hogy az esetleg lefolyó cseppeket
felitassa, vagy a pincér a bal kezében lévő fehér
kendővel időnként megtörli az üveg nyakát. Gyakori,
hogy összecsavarható műanyag vagy
alumíniumkiöntőt helyeznek az üveg szájába, mely
ugyancsak a cseppet akadályozza meg.
Nem vendéglátóhelyen a házigazda látja el
a pincér és a rendelő személy szerepét is, így
a süteményekkel ellentétben a bort ő kóstolja meg
először. Nem engedheti meg magának, hogy hibás
bort szolgáljon fel vendégeinek. Dekantálni nemcsak
üledékes, hanem szellőztetésre szoruló bor esetén is
célszerű.
Bondor László

Borteszt

Győri bormustra
kitűnő borokkal
A magazinunk nyár eleji számában olvasható bortesztet
Győrben az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa
Győri Legációjának felújított pincéjében tartottuk, ahol
különösen ügyeltünk a vírusveszélyes helyzet miatt
a megfelelő távolságtartásra.
A mustrára Tagai István, a konzulátus elnöke saját
pincéjéből biztosította a borokat, így senki nem
tudhatta, hogy milyen nemes nedűk kerülnek
értékelésre.
A kínálatban csak magyar borok követték
egymást, amelyek több hazai pincészet minőségét
tükrözték, de az ajánlatba bekerültek a környék
pincészeteinek borai is. A kóstoláson a „hazai”
legáció tagjai vettek részt.
A bortesztet a hazai és nemzetközi versenyeken
elfogadott százpontos értékelés alapján végezték
a bírálók. A tízféle bort tartalmazó tesztelésen Kánai
Bálint, Horváth Ottó, Mikóczi Tamás, Szilasi Tamás,
Szarka István és dr. Czipf Csongor vettek részt.
A tesztelés vakon történt, tehát a résztvevők nem
látták a palackokat, mivel azok egységes
textilzsákban voltak elhelyezve, így az üvegekről vagy
címkékről nem láthatták, hogy milyen bort
kóstolnak. A felszolgálást és a mustra levezetését
Pusztay Sándor főszerkesztő vállalta magára.
A kóstolás során a következő eredmények születtek.

Kánai Bálint:
Illatok és ízek rendben voltak

Egri Csillag – 2011
SIKE PINCÉSZET
Száraz fehérbor
Olaszrizling, Szürkebarát, Cserszegi
Fűszeres, Chardonnay, Leányka
házasításából megszületett kitűnő
fehérbor, amely magán viseli a környék
jellegzetességeit. Közepes testű, lágy
selymes bor, melyet kellemes
savtartalom, könnyed ízvilág jellemez.
Ár: 1900 Ft
Pontszám: 90,0
Értékelése: aranyérem
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Neszmélyi Sárga Muskotály – 2018
KŐSZIKLÁS PINCÉSZET,
DUNASZENTMIKLÓS
Száraz fehérbor
Elegáns, harmonikus savszerkezetének
köszönhetően üde, dinamikus, fiatalos
fehérbor, melyben a muskotály kellemes
ízvilága intenzív bájjal, parfümösséggel
jelentkezik. Illata a bodzavirággal, egressel,
citromfűvel olyan, mint egy nyári kert.
Ár: 1970 Ft
Pontszám: 90,8
Értékelése: aranyérem

HHHHH

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI [31]

Borteszt
Nagy-Somlói Olaszrizling –
2015
KANCELLÁR BIRTOK
Száraz fehérbor
Fahordóban érlelt, koncentrált ízek
jellemzik. Illata a tájra jellemzően mézes,
citromfüves, kamillás, fehérborsos,
ásványos. Sima savgerinc, sós, kinines.
Ár: 3500 Ft
Pontszám: 91,3
Értékelése: aranyérem
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PÉCSINGER SZŐLŐBIRTOK
Száraz rosébor
A Pannonhalmi borvidék lankáiról származó
merlot rosé, acéltartályban, alacsony
hőmérsékleten, reduktív technológiával
erjesztették. A bor megőrizte friss gyümölcsösségét
és üde illatát a palackban is. Rózsaszín, málnával,
banánnal, ribizlivel kevert ízvilág, új boroknál ritka
tüzesség, teltebb stílus jellemzi.
Ár: 1490 Ft
Pontszám: 88,1
Értékelése: aranyérem
HHHHH

Sauska Cuvée 13 – 2016
SAUSKA PINCÉSZET, VILLÁNY
Száraz vörösbor
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah
és Merlot házasítása. Friss, bíborvörös.
Illatában málna és ribizli, kortyában meggy
és cseresznye érződik. Kerek, jó testű
arányos bor, hosszú, tisztán gyümölcsös
lecsengéssel.

HHHHH

Etalon Cuvée –2016
BODRI PINCÉSZET, SZEKSZÁRD
Száraz vörösbor
Négy kitűnő borász (Takler, Eszterbauer,
Mészáros és Bodri) összefogásával
Kékfrankos, Merlot, Cabernet Sauvignon és
Cabernet Franc házasításával született bor,
amelynek alapja az egymás iránti tisztelet és
az összefogás. A kitűnő testes, rubin színű
bor odaillik minden ünnepi asztalra.
Ár: 3600 Ft
Pontszám:94,1
Értékelése: nagyarany érem HHHHH
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MÁTRAI PINCÉSZET
Száraz vörösbor
A meleg, buja, kissé avaros illatú, hideg,
száraz érzet a szokásos mátrai éllel. Nagyon
érdekes egyveleg, fűszeres, gyümölcsös és
karamellás-szamócás. Lágy tanninok,
közepes lecsengés.
Ár: 2490 Ft
Pontszám: 91,0
Értékelése: aranyérem
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Nyavalyás – 2016

Rézi Rosé – 2019

Ár: 8750 Ft
Pontszám: 89,2
Értékelése: aranyérem

Benedek Pinot Noir – 2013

TÁRKÁNYBOR KFT.
Száraz vörösbor
A mély, rubinvörös színű cuvée Merlot, Pino
noir és Kékfrankos házasításából született.
Karakteres, amelyben megjelennek az érett
szeder, a meggy, a málna és általában a piros
gyümölcsökre jellemző aromák. A lendületes,
elegáns savakban érezni a Kadarka
játékosságát, a Merlot bársonyosságát és
a Pino noir teljességre törekvését.
Ár: 5090 Ft
Pontszám: 88,9
Értékelése: aranyérem
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Villányi Balázs Cuvée – 2013
GÜNCZER TAMÁS PINCÉSZET
Száraz vörösbor
Villányi Cabernet Franc és Cabernet Sauvignon
házasításából született bor, amelyet Varga Balázs
kísérletezett ki. A tőketerheléssel szüretelt szőlőt
feldolgozás után huszonnégy hónapig barrique
hordóban érlelték. Túláradó illatában a hordós
érlelés bájai a csokoládé, a kávé ízével kiegészülve
túlérett gyümölcsjegyeket hordoznak.
Ár: 5000 Ft
Pontszám: 92,2
Értékelése: aranyérem
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Prestige – 2017
PÉCSINGER SZŐLŐBIRTOK
Száraz vörösbor
A tölgyfa hordóban érlelt bor illatában
a piros gyümölcsök, az aszalt szilva,
a vanília jegyei fedezhetők fel. A mély,
rubinvörös színű Merlot ízében kellemes
tanninszerkezetű, lekerekedett savakkal
rendelkezik.
Ár: 5500 Ft
Pontszám: 94,2
Értékelése: nagyarany érem HHHHH

Horváth Ottó:
Jó borok, jó társaság

Szilasi Tamás:
Sajnos kevés rozét kóstolhattunk

Dr. Czipf Csongor: A fehérborok
sima savgerinccel rendelkeztek

Tagai István által a bormustrára összeállított
válogatásból kiderült, hogy a tesztelésre
összeválogatott borok kitűnő minőséget
képviselnek. A felvonultatott tíz bor közül kettő
nagyarany, nyolc arany díjat kapott a hozzáértő,
gyakorlott értékelőktől.
Pusztay Sándor

Borteszt

Mikóczi Tamás:
Kitűnő volt a válogatás

Szarka István:
A vörösborok kiemelkedtek

A bormustra vakteszt volt, ami azt jelenti, hogy a kóstolók
semmit sem láttak a palackokból – a címkéket, kapszulákat sem –, mivel azokat egy összehúzott nyakú szövetzacskóból kínálták, töltötték a poharakba. A tesztelők ugyan
a borlovagrend tagjaiból kerültek ki, azonban valamenynyien különböző – mérnök, cégvezető, turisztikai szakértő, egykori tanár – civil foglalkozásokat képviseltek.

A teszt nyitott és ingyenes, bármely borászat, borkereskedés, küldhet mintát a „mustrára”. Éttermek, szállodák,
borpincék „kihelyezett” tesztelését is vállaljuk. A teszt
eredményét azonban mindenki csak a megjelent magazinban ismerheti meg.
(Információ a titkarsag@kornetas.hu címen)
IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI [33]

(Bor)hírek

Támogatási tervek a szőlő
és bor ágazatban
Az elmúlt több mint három hónap a járvány
jegyében telt, amely a szőlészetek, borászatok
életében is jelentős problémákat okozott.
A vendéglátással foglakozó ágazat – és a hozzá
tartozó beszállítói kör – nagy károkat szenvedett el,
hiszen a zárva tartás miatt a megrendelések
drasztikusan visszaestek vagy adott
esetben meg is szűntek.
A kijárási korlátozások tehát
a borturizmust is sújtották,
a kormány ezért úgy döntött,
segítséget nyújt az ágazatban
dolgozóknak: június végéig
mentesültek a munkáltatók – köztük
a bor- és szőlőtermelők –
a munkavállalóik munkabérei utáni
közterhek megfizetése alól.
A különböző szakmai körökben
lezajlott beszélgetések alapján
körvonalazódott, hogy szükséges egy
krízislepárlási (az 1308/2013/EU
rendelet 216. cikke szerint), valamint
a zöldszüreti önkéntes terméskivonási program.
Elképzelhető, hogy a krízislepárlásnál a bor
alkoholtartalma szerint differenciálják a támogatást.
Ez azt jelenti, hogy nem egységesen, forint/liter
alapon határozzuk meg a támogatást, hanem az
alkoholtartalom függvényében. Minél magasabb az

alkoholtartalom, annál magasabb lesz a támogatási
összeg is. A támogatás mértéke a tavalyi 60
forint/liter helyett jelentősen magasabb lehet.
Ezáltal megszabadulhatnak a bajba jutott
pincészetek azoktól a készletektől, amelyeket nem
tudtak értékesíteni.
Egy korábbi lehetőség tapasztalatai alapján
a zöldszüreti támogatás is szóba kerülhet, ami
az éretlen szőlőfürtök teljes eltávolítását, ezáltal
pedig az érintett terület terméshozamának akár
nullára való csökkentését jelenti. A zöldszüreti
támogatással azoknak próbálnak segítséget nyújtani,
akik az adott bormennyiséget nem tudják eladni,
vagy nem rendelkeznek szőlőtermelőként
felvásárlási szerződéssel.
A tervek szerint a gazdaságvédelmi program
keretében azon borászatok, családi gazdaságok
részére is terveznek támogatást nyújtani, amelyek
jellemzően saját vagy családtag által megtermelt
szőlővel dolgoznak, és a vendéglátói szektorba
szállítanak.
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére és
kertészeti üzemek korszerűsítésre is újabb
támogatási lehetőségek meghirdetése tervezett.
A támogatásokat szabályozó rendeletek és
pályázati felhívások a nyári és őszi hónapokban
lesznek elérhetők.
Kodák József

Borterápia
Stockholmtól északnyugatra mintegy 120
kilométerre található Sätra Brunn, Svédország egyik
legrégebbi gyógyfürdőjével rendelkező települése.
Az 1700-as évek óta gyógyító forrásvizek olyan
hírnevet hoztak a falunak, hogy sok nemes ember
építtetett saját házat a környéken. A Sätra Brunn
fürdőházban kiválóan lehet pihenni, olvasni és
fürdeni, miközben a háttérben nyugtató zene szól.
A hely klasszikus masszázs, arc- és testkezelései
mellett a vinoterápiás kezelései is híresek. Szőlőből,
borból, törkölyből készült krémeket, pakolásokat és
masszázsolajokat alkalmaznak, amelyek fokozottan
táplálják és fiatalítják a bőrt. A borról ugyanis úgy
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tartják, hogy külsőleg hidratál, tonizál, fokozza
a hajszálerek aktivitását, gyümölcssavai halványítják
a foltokat, és véd a sejtek idő előtti öregedése ellen.
Egy pohár bor pedig alkalmanként elfogyasztva
képes csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek
kockázatát.
n

Munkavédelmi
termékek
forgalmazása

Teljes körű
mosodai
szolgáltatás

Bértextília

9025 Győr, Achim András u. 11.
www.tadaknett.hu l +36 30 969-4053

Kozárd,
a Cserhátalja ékessége
Pihentető szállásról és kikapcsolódásról a sok szép
vendégház (Aranykorona, Csipke, Levendula, Vadvirág, Palóc Ízek, a 2021-re elkészülő Mária Zarándokház és a jurtafarm) gondoskodik. A vallási emlékhelyek, a pásztói múzeumok, Bujákon a Glatz
Oszkár-festmények kiállítása, Kozárdon pedig folyamatosan változó tárlatok egész évben várjak
a látogatókat. A hosszú múltra visszatekintő palóc
ételek gasztronómiai sokszínűsége csábító attrakciói a térségnek.
Kozárdtól délre, Ecsegen a római katolikus templom tornya XV. századi gótikus építmény, alsó
szintjén faragott kövekből készült csúcsívekkel.
A falu határában gyönyörű tavaszi hérics mező található. Északon, Alsótoldon a Toldi-legenda ele-

venedik meg időről időre. Nyugat felé Bujákon
a Szent-Györgyi Albert emlékház, Kisbágyonban a
Magyar-Afrikai Vadászmúzeum látogatható. Keleten a Mátra csúcsai és erdei, na meg a Mátraalji
borvidék kellemes borai hívogatnak. A Salgótarján
felé vezető 21. főút mentén Tar határában találjuk
a Kőrösi Csoma Emlékparkot és a buddhista sztúpát. Majd 10 km-rel továbbmenve érjük el Mátraverebély-Szentkúton a csodálatos nemzeti kegyhelyet. A Kelet-Cserhát, kozárdi központtal több
napra is marasztaló kellemes pihenő- és kirándulóhely.
Kontakt: hajas@cserhatalja.eu
Tel: +36-30-2104308
www.kozard.hu

