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Ötödik évfolyamát élte meg jelen számunk
megjelenésével a Borlovagok magazin, amelynek
indulásakor magunk is csak reménykedtünk abban,
hogy nem tiszavirág-életű lesz lapkiadási
kezdeményezésünk. Ma már eljutottunk odáig, hogy
az Európai Borlovagrendhez tartozó konzulátusok
országaiban a sikerre sokan odafigyeltek. Különösen
azért, mert az eisenstadti Szenátus „Das Weinblatt”
című, kis terjedelmű információs lapján kívül nem
jelenik meg máshol a Borlovagokhoz hasonló
magazin. 

Húsz szám, benne háromszázötven
érdekes, informatív, fotókkal ellátott
cikk, beszámoló, riport, publicisztika,
boros hír és megannyi programajánló.
Még leírni is jóleső érzés. Magazinunkat
nemcsak a borlovagrend tagjai olvassák,
hanem előfizetőink és vásárlóink
jóvoltából híreink eljutnak az ország
legtávolabbi pontjaira is. Sőt, Szlovákia,
Erdély vagy Ausztria magyarlakta
területein is nemcsak szívesen forgatják
a magazin lapszámait, hanem örömmel
veszik, ha beszámolunk az ottani boros
és lovagi eseményekről.

A Borlovagok magazin sikerén
felbuzdulva határoztuk el, hogy

kiadunk egy Évkönyvet is, amely nem csupán
az Európai Borlovagrend szervezeti felépítését
mutatja be, hanem a Hungária Konzulátus vezetőit,
teljes tagságát is. Mindemellett néhány összefoglaló
írás és az elmúlt évek eseményeit bemutató fotó is
bekerült a könyvbe. Abba az Évkönyvbe, amelyből
megtudható, hogy a Hungária Konzulátus 2014. évi
megalakulása óta szerves része a nemzetközi
borlovagi közösségnek.

Az Eisenstadtból – Kismartonból – irányított
Európai Borlovagrendnek jelenleg 27 országban több
mint 5500 tagja van, és a Szent György Lovagrend
1273-ból, illetve az átalakulások során 1333-ból és
1468-ból származó hagyományain alapul, amelyeket
következetesen képvisel. A borlovagrend Hungária
Konzulátusa Magyarország egyik olyan jól működő
civil szervezete, amelynek az országot átfogó hat
legációjában több mint háromszáz tagja van. Ebben
az Évkönyvben az olvasók megismerhetik azokat
a lovagrendi tagokat, akik szívesen töltik egymással
szabadidejüket, miközben a borlovagrend által

kitűzött nemes célok megvalósításának
szolgálatában állnak.

Aki tüzetesen végignézi a könyvben szereplő
életrajzokat, meggyőződhet arról, nem csupán
borszerető emberek bemutatkozásáról van szó,
hanem sok esetben olyan ismert és elismert
személyekről olvashatunk, akiknek szakmai,
tudományos, kulturális, társadalmi, közösségi
munkájuk követendő példaként szolgálhat egy-egy
város, régió, megye és különböző területek szűkebb
vagy tágabb közössége számára.

A magazin és az Évkönyv szerkesztőjeként mi
mást ajánlhatnék, fogadják olyan szeretettel és
kíváncsisággal a kiadványokat, amilyen jó szándékkal
összeállítottuk azokat.

Pusztay Sándor
főszerkesztő
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Lectori Salutem!

A Borlovagrend hírvivői
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(Bor)literatúra

Pilinszky János Budapesten született 1921. november
27-én, és itt hunyt el 1981. május 27-én. Középiskolai
tanulmányait 1931 és 1939 között végezte a budapesti
Piarista Gimnáziumban. Érettségi után a Pázmány
Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi

Karára iratkozott be, ám
fél év után az egyetem
Bölcsészettudományi
Karán folytatta
tanulmányait,
művészettörténeti, magyar,
valamint olasz irodalmi és
nyelvészeti előadásokat
hallgatott. 1944 májusában
kapta meg egyetemi
végbizonyítványát;
a diploma megszerzésére
már nem jutott ideje –
ősszel behívták katonának,
s alakulatával
(karpaszományos
tüzérként) rövidesen
Ausztriába, majd
Németországba került.
Harcokban nem vett részt,
a háború után egy ENSZ
által létesített, amerikai
fennhatóságú táborba
került. 1945 novemberében
tért vissza Budapestre.

Diákkora óta írt
verseket, az első (Anyám
címmel) 1938-ban jelent
meg az Életben, ám ezt
követően is csak ritkán
publikált. 1942.

szeptember és 1943. április között az Élet című
katolikus hetilapban megjelent ismertetéseinek java
részét P. J. monogrammal jegyezte. Első verseskötete
1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel.
A koalíciós években egyaránt tartozott a Válasz és
az Újhold köréhez, ez utóbbi néhány számának
szerkesztője is volt. 1947 novemberétől 1948. február
végéig ösztöndíjjal Svájcban és Rómában
tartózkodott.

A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső
korrektoraként dolgozott, 1951-től 1956 júliusáig
nem publikálhatott. 1955 októberében házasságot
kötött Márkus Annával, azonban a következő évben

Víziók 
vörösborral

elváltak. 1956 decemberétől 1957 októberéig
a Magvető Kiadó felelős szerkesztője. 1957
novemberétől haláláig az Új Ember munkatársa volt.

Második verseskötete, a Harmadnapon csak 1959
szeptemberében jelenhetett meg; az irodalmi
nyilvánosságban a hatvanas évek végéig elvétve
szerepelt, irodalompolitikai megítélése lassan
enyhült. A hatvanas évek elejétől gyakran hívták
külföldi szereplésekre (1963: Párizs; 1965:
Lengyelország, Svájc, Bécs; 1966: Jugoszlávia; 1967:
Bécs, Párizs, London, Róma, Belgrád; 1968: Párizs;
1969: London, Gdansk), idegen nyelvű köteteinek
fordítási előmunkálatai is ebben az időben
kezdődtek meg.

1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete,
a Nagyvárosi ikonok, s ettől kezdve – ha lassan és
megkésve is – a hazai irodalmi élet egyik
legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon
tartani. Külföldi szereplései is megszaporodtak,
minden évben hosszabb-rövidebb időt töltött
Párizsban. 1970 októberében Poignyban, egy
nemzetközi konferencián ismerkedett meg Jutta
Scherrer német származású, Párizsban élő szlavista
tanárnővel, akivel a kapcsolata 1976 elejéig tartott. Új
költői korszaka szintén erre az időszakra esik: 1972-
ben jelent meg a Szálkák, 1974-ben (négy
színdarabbal együtt) a Végkifejlet, majd 1976-ban
az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-
tól nem írt több verset, egyre inkább a széppróza
foglalkoztatta. 1977-ben adta közre „Egy párbeszéd
regénye” alcímmel a Beszélgetések Sheryl Suttonnalt.
Haláláig dolgozott az Önéletrajzaim munkacímet
viselő regényén, amelynek csupán három nagyobb
fejezete készült el.

1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid
Ficheux-vel, akivel 1980 júniusában egyházi esküvőt
kötött. Utolsó évei nagy részét Velemben és
Székesfehérváron töltötte. Művei jelentős hányada
csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve.

Munkásságát ritkán jutalmazták. Első kötetéért
1947-ben Baumgarten-díjat kapott. A következő
elismerést, a József Attila-díj első fokozatát
huszonhárom évvel később, 1971-ben kapta meg.
1974-ben megválasztották a Bajor Szépművészeti
Akadémia levelező tagjának. 1980-ban költői
életművéért Kossuth-díjjal tüntették ki. 1962 őszétől
volt tagja a Magyar Írószövetségnek.

Szinte nem meglepő, hogy az önpusztító
életmódnak hódolt. Láncdohányos volt, ivott (a
vörösbort kedvelte), gyógyszereket szedett, mellé
pedig literszámra fogyasztotta a kávét. Sajnos
a mesterséges élvezeti források nélkül nem tudott
létezni, mivel a természetes harmónia nem adatott
meg neki. Küzdött a megőrülés ellen is, félt álmaitól
és a napi vízióktól, sőt, a hallucinációktól. Állapota
gyakran átment a szélsőséges kedélyállapot
depressziós formájába. 

Dr. Sztancs György

Pilinszky János (1921–1981)



Eredetvédelem
Kínában
Megállapodást írt alá az Európai Unió és Kína azzal
a céllal, hogy száz európai földrajzi árujelzőnek
(a termék földrajzi származásának feltüntetésére
használt földrajzi jelzés és eredetmegjelölés)
Kínában, illetve száz kínai földrajzi árujelzőnek
az unióban védelmet biztosítson azok jogtalan
használatával és a termékutánzatokkal szemben.

Janusz Wojciechowski mezőgazdaságért és
vidékfejlesztésért felelős biztos azt mondta,
a megállapodás lehetővé teszi, hogy a fogyasztók
az eredeti minőségű termékeket vásárolhassák.

A Kínában oltalom alá helyezett földrajzi
árujelzők uniós jegyzéke olyan termékeket
tartalmaz, mint a spanyol cava, a francia champagne,
a görög feta vagy az ír viszki, a müncheni sör,
az ouzo, a lengyel vodka, a portói, a pármai sonka és
a spanyol manchego birkasajt. A földrajzi árujelzővel
védett kínai termékek között pedig egyebek mellett
a pihszieni babpép, az ancsi fehér tea, a pancsin rizs
és az ancsiui gyömbér szerepel.

Az uniós bizottság tájékoztatása szerint az elmúlt
években az uniós agrár-élelmiszeripari termékek
exportját vizsgálva Kína volt a harmadik
legjelentősebb célország. A kivitel értéke elérte
a 14,5 milliárd eurót (mintegy 5000 milliárd forint).
A földrajzi árujelzők oltalma alatt álló termékek,
köztük borok, számos mezőgazdasági termék és
szeszes italok értéküket tekintve a teljes kivitel
mintegy kilenc százalékát teszik ki.

A megállapodás aláírását az Európai Parlament,
majd pedig az Európai Unió Tanácsa jóváhagyása
követi, és várhatóan 2021 elején lép hatályba.
A hatálybalépést követő négy év elteltével
a megállapodás mindkét fél részéről további 175
földrajzi árujelzővel bővül.                                     n
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Hírek

Pilinszky János
Őszi csendélet 
(részlet)

Kint nyugtalanul és hidegen váltakoznak nappalok és éj-
szakák, ellenségesen egymás sarkába marva. A levegő
tiszta és üveges, valami nyers tisztaság szorult tágas üre-
geibe. Hallgatagon, kifosztva ellenőrzik egymás félelmét
a magányos fák, mint megrabolt szülők, kik nem mernek
tudni, hallani elveszett gyermekük sorsáról. Gyászolnak
és hiú reménykedéssel csalják magukat. Igen, a gyümöl-
csök eltűntek a nyárral, s ki tudja, mi lett a sorsuk? Talán
zsúfolt városi piacok csarnokaiban szoronganak, mint
a vágóhíd bárdja előtt összeverődő kis borjak? De erre jobb
nem is gondolni. Ők a gyümölcstársadalom elesettjei, sze-
gények rokonai, kik menedékházakba szorulva tengetik el-
árvult életüket. Ne beszéljünk róluk, aludjon csak a lelki-
ismeretünk!

Nem ilyen nemes, de egyszerűbb és meghatóbb a pap-
rika, a szakállas kukorica, a repeső paradicsom sorsa. Pa-
rasztsors az övék, egyszerűbb az életük és alkonyuk is.
Nem foglalkoznak annyit magukkal, nekünk sem olyan
kedvesek, szűk helyen is megférnek egymással. Egyenesen
föl kell fedeznünk szerény szépségüket, formátlan testük
esendő kedvességét. Félszegek, de azért jól érzik magukat
a védett pincében, mint a falusiak, ha vendégségben van-
nak. Ha az almák szelídek, és kényesek a körték, a kuko-
ricát és a paprikát az esetlen jóság, valami bujkáló, humo-
ros mosoly jellemzi, s még halálukban, a kés alatt is enge-
delmesek. A gazda javát akarják.

Nem így a must és a virág. A virág éppúgy haldokol, igé-
nyes fejezetekben, mint az emberek. A szoba levegője pil-
lanatra még szebb, még színesebb, mint a kertben volt, ki-
bomlik, mint halála előtt a tüdőbeteg lány, de éjjel fázik,
és kirázza a köhögés. Figyeli magát, néha túlzottan hiszé-
keny, máskor meg egy-egy pillanatra tökéletesen elereszti
magát. Gőgös és segélyt kérő, megható és kiszámíthatat-
lan. Tanulhatna a paprikától.

A szőlő vagy a must meg egyenesen halhatatlan. Halála
csak átváltozás, így adta vérét népéért a hajdani barbár tör-
zsek fejedelme, hogy ereje alattvalóiban éljen tovább.
A szőlőből must lesz, és a mustból bor. A szőlő ereje ve-
lünk marad, halálával kellett bevennie az időtlenséget. Ha
körülnézel a pincében, vajon gondolsz arra, hogy isteneket
őrzöl hordóidba zárva? Minden borospince a halhatatlan-
ság szigete.

Gyümölcsök és virágok, boroshordók és józan vetemé-
nyek: mintha emberi sorsokról lenne szó. Megadással
élnek kedvünk és étvágyunk árnyékában, mint pogányok
a párkák kezében. Hasonlatosak hozzánk. Különösen így
ősszel, életük magaslatán és haláluk tövében. Megraboltuk
velük a nyarat, de ők nem tiltakoztak a szöktetés ellen, va-
lami titkos sorsközösség felénk húzza a szívüket. Bejöttek
utánunk a házba, nincs bennük semmi ellenségeskedés,
csöndesek és példaadóak.

Mi lesz velük, ha rájuk szabadít az éhség? Mi lesz
a csendélettel? Az, ami tavaly és tavalyelőtt. Szép lassan,
egyik napról a másikra fölesszük az ősz költészetét.       n
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Rendtörténeti találkozó és vándorkiállítás

barlangjaiban élő remetéket, hogy közösséget alkotva
Istennek szentelt életet éljenek. A rend
védőszentjéül a III. században élt Remete Szent Pált
választotta. Boldog Özséb 1270. január 20-án
elhunyt, és halála után itt temették el. A rend tagjai
1341-től kötelezően fehér ruházatot hordtak
az addigi szürke helyett, megkülönböztetve magukat
a többi remetétől, ezért szokták „fehér barát”-ként
említeni őket.

A kezdetben egyszerű épületet a XIII. század
végén átépítették, a kornak megfelelő, gótikus
templomot emeltek, ennek északi oldalához
csatlakozott a négyszögletes udvart körülvevő
kolostorépület. 

A pálosok 1934-ben térhettek vissza
szülőföldjükre, és kezdhették meg újból – majd 150
év kényszerű szünet után – a magyarság szolgálatát,
azonban a második világháború után újra üldözni
kezdték őket. A rendszerváltozás után Árva Vince
atya élesztette fel, és hozta újból működésbe
Márianosztrán a pálosságot és Budapesten
a Sziklatemplomot.

A „Pálosan szép az élet” játékos változata
a magyar szólásnak (Párosan szép az élet). A szólás
arra utal, hogy az embernek házasságban, párba
kötve (párosan) nagyobb a lehetősége a boldogságra,
egyszersmind a jövőbe vetett bizalmat is hordozza. 

Amint arról magazinunk előző számában már
beszámoltunk, a országot körbejáró autóbuszban
berendezett kiállítás koncepciója rejtetten,
az elbeszélés „szövetébe” ágyazottan jeleníti meg,
hogy „pálosnak, s általában szerzetesnek,
szerzetespapnak lenni teljes élet, amely nem
a bezárkózás, hanem a kiteljesedés útja – hétköznapi
és teológiai értelemben is a boldogságra vezető
modern életforma.”

Telek Anna Mária

Pálosan szép az élet
Az Európai Borlovagrend képviselőit a magyar pálos rend
hívta meg – rendalapítójuk, esztergomi Boldog Özséb
tisztelete alkalmából – az első pálos szerzetesek által épített,
Szent Kereszt tiszteletére emelt klastrompusztai pálos
templom és kolostor romjainál tartandó ünnepi búcsú
szentmisére 2020. szeptember 12-én.

A szentmisét Puskás Antal tartományfőnök
celebrálta. Beszédében többek között felidézte
a Szent Pál Első Remete Szerzeteseinek Rendje
megalakulásának és fennállásának történetét,
valamint a jelenlegi helyzetben is a szeretetre,
a megbékélésre és az összetartásra szólította fel
a híveket.

A szentmise után Kesztölc központjában baráti
beszélgetéssel telt a délután. Ennek során Husza
György borlovag, a Budapesti Legáció legátja,
az Európai Borlovagrend képviseletében
megköszönte a polgármester asszony és a pálos rend
meghívását. Beszédében tovább erősítette Boldog
Özséb legendáját Márai Sándort idézve: „Ember
módra élsz: ha igazságosan élsz. Ha minden
cselekedeted és szavad alján a szándék van: nem
ártani az embereknek. Boldog Özséb legendája
a fentieket igazolja. Isten és emberek iránti szeretete
vezette arra, hogy megalapítsa Első Remete Szent
Pál testvéreinek rendjét, ezzel is segítve
embertársain. Példája követendő: éljünk mi is úgy,
ahogy Ő élt, ne ártsunk embertársainknak.”

A klastrompusztai Szent Kereszt kolostor a pálos
szerzetesrend első kolostora, és egyúttal központja
1256-tól 1304-ig. A pálos rend mint az egyetlen
magyar alapítású férfi szerzetesrend közel 800 éve
tölt be meghatározó szerepet nemzetünk
történelmében, kultúrájában, szellemi és lelki
életében. Boldog Özséb esztergomi kanonok
alapította néhány társával 1250-ben, majd később egy
látomás nyomán maga köré gyűjtötte a Pilis

Szentmise az egykori templom helyén

A borlovagrend képviselői Klastrompusztán
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Családunk már az 1950-es évek óta foglalkozik a kőfara-
gással. Elsőként feleségem édesapja, Nagy Sándor kőfa-
ragó mester kezdett el dolgozni az építőipar e szegleté-
ben. Ekkor még főleg a műkőből készült temetői munkák
és épületmunkák alkották feladatainak nagy részét. Édes-
apjától az 1980-as évek elején fia, Nagy Zoltán kőfaragó
mester vette át a stafétabotot. A Károlyi Kőfaragó vállal-
kozást 1979 februárjában Nagycenken indította Károlyi
Gyula kőfaragó mester, aki mai napig irányítja a céget. Ezt
megelőzően 1974-től a cég alapításáig apósánál dolgozva
tanulta és szerette meg a szakmát.

„1997-ben Sopronban egy nagyobb, modernebb mű-
helyt építettünk, és itt folytattuk tevékenységünket. Gé-
peket vásároltunk, és saját magunk kezdtük feldolgozni
a nemes köveket: gránitot, márványt, mészkövet. Az évek
múlásával a műkő gyártása nagymértékben csökkent,
majd elmaradt. Az új, modern kőfeldolgozás szakembe-
reket igényelt, s a mai napig négy szakképzett munkatárs-
sal végezzük a kőipari munkákat: fiaimmal, Károlyi Sza-
bolcs kőfaragóval és Károlyi Balázs Gyula kőfaragó, infor-
matikus mérnökkel, Holpár Balázs kőfaragó mesterrel,
 valamint Ivancsics Sándor kőfaragóval. A burkolási munk-
áknál Dénes Zoltánnal és fiaival dolgozunk együtt.

A helyi megrendelések folyamatosan növekedtek, és
az ausztriai megrendelők is egyre több munkával bízzák
meg cégünket. Az üzletfilozófiánk az, hogy a megrende-
lőket maximálisan kiszolgáljuk, mind minőségben, mind

határidőben, korrekt árban. Elsődleges feladatunknak te-
kintjük az építtetők és kivitelezők, valamint közvetlenül
a lakosság részére jó minőségű, egyre szélesebb és színe-
sebb termékválaszték biztosítását. Ennek érdekében
 nagyon jó partneri kapcsolatot alakítottunk ki nemzetközi
és hazai szinten. Az olasz Ca’ d’Oro cégtől kezdetek óta
vásároljuk az első osztályú nemes köveket. Ezeknek a ter-
mészetes köveknek és a modern gépek, szakemberek
munkájának köszönhetően kiváló minőségű, nagy méret-
pontosságú, igényesen megmunkált termékeket adunk ki
a kezünk alól: konyhai munkalapokat, fürdőszobai bútor-
lapokat, kandalló-, padló-, teraszburkolatokat, külső,
belső lépcsőket, lábazatelemeket, párkányokat, könyök-
lőket, küszöböket. A felsorolt termékeinken kívül meg-
találhatók a különböző kövekből készített kül- és beltéri
borosüveg- és virágtartók, mozaikok, faragványok. Emel-
lett vállalkozásunk síremlékek, emléktáblák, szobrok ké-
szítését, felújítását is vállalja. A telephelyre látogató ér-
deklődő szakmai segítséget, tanácsot kap a termékekkel
kapcsolatosan (tisztítás, ápolás, tulajdonság).”

Károlyi Gyula a civil életben 1995 óta a Sopron és vi-
déke Ipartestület elnöke, az Ipartestületek Országos Szö-
vetsége alelnöke volt 2007–2011 között – jelenleg országos
elnökségi tag 1990 óta, valamint az Európai Borlovagrend
Soproni Legátusának legátja. Tevékenységét, munkássá-
gát több szakmai elismeréssel is jutalmazták, Sopron
város pedig Flandorffer Ignác-díjjal tüntette ki.

K Á R O L Y I  K Ő I P A R

TERVEZÉS – TANÁCSADÁS – KIVITELEZÉS 
GRÁNIT – MÁRVÁNY 

síremlékek – lépcsők – kandallók 

9400 Sopron, Győri u. 50/E.
Tel: +36 99 510-819

e-mail: karolyistone@gmail.com
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Silvanus-oltár Eisenstadtban

A Silvanus, az ősi erdők és növényzet istene
tiszteletére készült szent követ a 20. század elején
egy római villában, az Eisenstadt közelében lévő
Gölbesackeren találták. A kő a severusi korból
(Septimus Severus), Kr. u. 200-ból származik, és
a következő felirat olvasható rajta: „Silvanus
domestricusnak szentelve Euticia örömmel
teljesítette fogadalmát az övéiért.” (Silvanus

nemcsak az erdőket védi,
hanem a ház táját,
a szomszédságban fekvő
ültetvényeket, kerteket is.)

A római villát Wolf Sándor
kezdeményezésére 1903-ban
tárták fel. Az uradalom
udvarának főépülete egy
kastélyszerű építmény, egy
oszlopcsarnokkal ellátott villa
négyzet alakú alaprajzzal,
30x40 méteres alapterülettel.
A padlózatot részben
mozaikokkal borították,
a terméskőből készült falakat
freskókkal díszítették. Néhány
termet padlófűtéssel láttak el,
a tetőt cseréppel fedték.

Vallástörténetileg
különösen érdekes egy kis
dombormű, mely a Mithrász-
kultuszt idézi, hasonlóképpen
egy márványasztal darabjai és
egy ezüstkanál, melyeket
a korai kereszténységgel lehet
összefüggésbe hozni. A római

iskolai oktatásról egy fali tégla tanúskodik az ábécé
belekarcolt betűivel. A külföldről származó terra
sigillata edénykészlet (vörös mázas, domború
díszítésű, égetett edényfajta), érmék, olajlámpások
és üvegedények sejtetik azt a fényűzést, amely
a villalakók életkörülményeit jellemezte. 
Az olyan vasszerszámok, mint a lapát 
és a szőlőkertben használt kapa, 
tanúskodnak a mindennapi munkáról 
a szántóföldön 
és a szőlőskertben.

A római isten, Silvanus először Cato
„A földművelésről” (De agri cultura) című
könyvében került említésre, a hozzá intézett
leggyakoribb áldozatok átfogó ismertetésével
együtt. A Kr. e. 2. évszázad első feléből származó
idősebb Cato műve számít a latin irodalom
legrégebbi egységesen megőrzött prózai
írásművének. A későbbiekben Silvanus gyakorta
szerepel olyan római íróknál, mint Plinius, Cicero
és Vergilius, sőt Vergilius későbbi magyarázóinál. 

Mint a mezőgazdaság istene Silvanus
a növénytermesztés és az állatállomány felelőse,
de a szőlőtermesztéssel is összefüggésbe hozható.
Mars megtestesítőjeként az újszülött gyermekek
számára veszélyt jelentett, nők nem áldozhattak
neki. Korábban Pánhoz (gör.), majd Fannuszhoz
(lat.), az erdő istenéhez is hasonlították, így
válhatott Silvanus az erdők istenévé.

A tömjén és a bor jellemző áldozati adományok
közé tartoztak a házi istentiszteletek alkalmával.
Paraszti ünnepek alkalmával egyes ételek
fogyasztásakor tiszta bort áldoztak egy vagy több
természetistennek (közéjük tartozott Silvanus is),
ezt kultikus feltételek írták pontosan elő.
Az áldozati bor mennyisége mindig az adott
alkalomtól függött. Az italáldozat (libatio)
a hódolat bevett formája volt a császárkultusz
idején. Így az őskeresztényeket is arra
kényszerítették, hogy a császár arcképe előtt
tömjént és bort áldozzanak.

Dr. Margarete Kaus

Áldozati bor



Az olaszok buborékos itala az utóbbi években egyre
népszerűbb, nemcsak hazájában, hanem külföldön is.
A prosecco értékesítési mutatója egész évben szinte
az egekben van, és a sikere töretlen. De mit is
érdemes tudni erről a közkedvelt italról?

2013-ban a prosecco globális értékesítése
megelőzte a champagne eladásait. A különleges
francia pezsgőből 304 millió, míg a proseccóból 307
millió palackkal fogyott a világpiacon az olasz
habzóborok és pezsgők felügyelőbizottsága szerint.
A válságot követően a prosecco egyik alternatívája
lett a champagne-nak, mert ár-érték arányban
kedvező termék az olasz buborékos ital, és minősége
is egyre feljebb tart a prémium kategóriában.

Hol készítik?

A proseccót Északkelet-Olaszországban, Friuli-
Venezia-Giulia és Veneto tartományokban állítják
elő, két körülhatárolt régióban:

Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG: a magasabb minőségű területek tartoznak
ide. Velencétől 50 kilométerre, északnyugatra
helyezkednek el ezek az ültetvények. Jellemzően
meszes talaj található itt. A domboldalak

meredeksége miatt gyakran teraszosan alakítják ki
a parcellákat.

Az egész régió 13 ezer hektár, amelyből 5200
hektár a magasabb minőségű terület. A legdrágább
prosecco alapanyagát a Conegliano-Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG területekről, a Cartizze
ültetvényekről szüretelik. Ez mindösszesen 107
hektárnyi szőlő. A mikroklímában és
talajösszetételben rejlik a terület különlegessége.
Csupán 140 „szerencsés” borász gazdálkodik ezeken
az ültetvényeken.

Milyen szőlőből készítik?

A prosecco túlnyomórészt glera szőlőből készül,
a DOCG kategóriában minimálisan 85 százalékban
kell ezt a fajtát tartalmaznia. Ezen kívül
házasíthatják a helyi verdiso, perera és bianchetta,
vagy a nemzetközi pinot noir és chardonnay
fajtákkal. A glera szőlőfajta egy Trieszt közelében
található faluból származik, Proseccóból. Innen ered
a buborékos ital neve.

Hogyan kerül buborék a proseccóba?

A proseccót kétféle módon lehet elkészíteni:
az alapbort tartályban (charmat) vagy palackban
(methodo classico) erjesztik újra. Az előző
az olcsóbb megoldás, széles körben elterjedt
a régióban. Ám a Conegliano-Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG területek gyakrabban
alkalmazzák a hagyományos pezsgőkészítési eljárást.
Ebben az esetben a palackban történik meg
a másoderjesztés hozzáadott élesztő és a cukor
segítségével.

Honnan tudjuk, hogy proseccót iszunk?

Ha proseccót rendelünk, és úgy csapolják, mint
a sört, biztosak lehetünk benne, hogy az ital nem
eredetvédett. 2009 óta él a törvény, hogy kizárólag
palackban lehet értékesíteni, ha hordóba töltik,
akkor más néven, frizzanténak kell hívni.

Bondor László
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A népszerű 
prosecco
A prosecco története visszanyúlik egészen a római korig,
amikor ismertté vált a glera szőlőfajta, amelyet Prosecco
falu határában termesztettek. A glera egyik gyökere a ribolla
gialla szőlőfajta, amelynek boráról a 16. században azt
tartották, hogy tovább él, aki issza.

Aperol Spritz
A jól ismert Aperol Spritz egy pro-
secco alapú koktél. Észak-Olaszor-
szágban és Velence környékén ez
az egyik legkedveltebb ital, a dél-
utáni beszélgetések ideális kísé-
rője. Lássuk, mi a koktél receptje:

50 ml Aperol
75 ml prosecco
egy spricc szódavíz
egy szelet narancs
2-3 jégkocka

Világhódító buborékos ital
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Bor és barátság

A Dunakanyar települései közül talán Szentendre
az a város, amelynek története az őskorig nyúlik
vissza. A belváros copf stílusú palotájában bronz- és
vaskori leletek mesélnek arról, hogy ezen
a környéken már a rómaiak előtt avarok is éltek.

Az első írásos említés a honfoglalás
után 1009-ből származik, később
az Árpád-házi királyok idejében
udvarhelyként szolgált, többször
átépítették, majd a 18. században
nyerte el végső formáját. Ekkor
kezdődött el a szerbek betelepülése,
ezt követően a 19. században
a magyar, német lakosság
ideköltözésével alakult ki a mai
soknemzetiségű város. 1929-ben
alakult meg itt a Művésztelep,
amelyet számtalan galéria, múzeum
követett, megteremtve azt
a kulturális központot, amely
jellemzi Szentendrét.

Ebben a miliőben beszélgetünk Fohl Ferenc
festőművésszel és alkotótársával, Farkas Csabával,
akik mindketten az Európai Borlovagrend tagjai is.

– Évek óta itt a város szélén, a Skanzen közelében
levő családi házban élünk – kezdte a beszélgetést
Farkas Csaba. – Közösségi, vendégszerető ember vagyok,
így gyakran hívom meg barátaimat, ismerőseimet egy
kerti partira. Fohl Feri a szomszédságomban lakik,
ezért természetes volt, hogy évekkel ezelőtt őt is
áthívtam egy-egy ilyen összejövetelre. 

Később már a névnapok, a születésnapok
alkalmából ezek a találkozások olyan gyakorivá
lettek, hogy családiassá, barátsággá vált
az kapcsolatunk. Ebben az időben ismertem meg
festményeit, hiszen a családi házában található
galériáját szívesen mutatja meg az érdeklődőknek.
Tetszettek a festmények, megragadott jó néhány kép
szellemisége is. Szókimondó, de nem sértő
embernek tartanak, és az elmúlt évek során őszintén
elmondtam képeiről a véleményemet,
gondolataimat, a bennem keltett érzéseket. Ezekből
lettek azután mély és tartalmas beszélgetések,
melyek utat nyitottak egy közös alkotásnak.

Nem szoktam hivalkodni, hogy költőnek
nevezzem magam, de mintegy harminc éve írok
verseket. Feri egyik kiállításának megnyitójára –
az egyik festménye annyira megfogott –, írtam egy
verset. Amikor a megnyitón felolvasásra került,
nagyon jólesett látni a meghatódottságát.

– Eredetileg a Budapesti Műszaki Egyetemre jártál.
A járműgépészettel foglalkozó szakember hogyan válik
ismert festővé?

Fohl Ferenc: Már az egyetemen
az építészmérnöki kar rajzi tanszékének vezetője –
a szavait használva – felismerte bennem
az „őstehetséget”, és magántanítványává fogadott.
Később a Pest megyei Diósdon éltem, ahol
csatlakoztam a művelődési ház képzőművészeti
csoportjához, akikkel rendszeresen részt vettem
kollektív kiállításokon. Amikor már több mint
száz zsűrizett képem volt, Hann Ferenc
művészettörténész adott biztatást a folytatáshoz.
Harminc éve ismerem Ruttka Ferenc

Festészet 
és költészet
Beszélgetés Fohl Ferenccel és Farkas Csabával

Farkas Csaba és Fohl Ferenc

Mária mennybemenetele



festőművészt, és többször találkoztam Szász
Endrével is, akik technikai tanácsokat is adtak. 

Itt Szentendrén 1992-ben, a XV. Országos Képző-
és Iparművészeti Kiállítás Pest megyei bemutatóján
két festményem díjazott lett, és bekerültek
az országos tárlat anyagába. Azóta is folyamatosan
festek, ma már ez teszi teljessé életemet. Akik
ismerik a festményeimet, jól látják, hogy megjelenik
rajtuk a szürrealitás, azon belül az abszurditás.

– Teológiát, nyelvészetet tanultál, tanári diplomád van,
programozással foglalkoztál, a befektetések világával is
kapcsolatba kerültél. Hogyan kapcsolódik mindez
a költészethez?

Farkas Csaba: A versek szeretete és a költészetben
élni, életforma. Meghatározza
a gondolkodásmódodat, kicsit olyan, mint a hit,
veled él, bármivel foglalkozol életed során. Más,
mint a próza, nincs annyi időd megértetni
az érzéseidet. Itt találtam meg a festészettel a közös
hangot. A festészet és a költészet más eszköztárral
dolgozik, de azonos eredményre jut.

Feri képei megihlettek, és az általa feldolgozott
témákat szavakba öntöttem, melyek a bennem
kialakult érzéseket tükrözik. Közös albumunk ötlete
ezen alapul.

Azok az emberek például, akik Feri korábbi
kiállításán megnézték a Kiterítettek című festményt,
és a kiállításon meghallgatták hozzá a verset, azt
követően másként néztek a képre. 

– Karácsony előtt jelent meg közös könyvetek, amelynek
címe: Abszurditás. Ebben a könyvben, pontosabban
versekkel illusztrált albumban huszonhét festmény és
a festmények alapján született versek különös találkozása
látható. A könyv sugallja egy galéria megnyitását. Hogyan
álltok ennek a tervnek a megvalósításával?

Fohl Ferenc: Egy önálló galéria megnyitása hosszú
évek óta foglalkoztat. Már 2008-ban
megalapítottuk Ruttka Ferenccel a FohlArt –
Ruttka és barátai múzeumot, amelyik virtuális
múzeummá vált, és a gyűjtemény nagyrészt
raktárban vár jobb sorsára.

Egyik alkalommal a Magyar Művészeti Akadémia
egykori elnöke, Fekete György volt nálam. A képeimről
való beszélgetés közben elmondtam neki galérianyitási
tervünket, amiről a következő volt a véleménye.
„Egy galéria létrehozása több mint százmillió forintba
kerül, és évente megközelítően ugyan ennyi pénz kell
a működtetéséhez. Látva a képeidet, a feladatod, hogy
te, az álmok festője, fessél!”

Farkas Csaba: Aki ismer, jól tudja, hogy
természetemből adódóan szeretek népszerűsíteni
hozzám közelálló művészeket, művészeti ágakat.
A festészet különösen közel áll hozzám. Az elmúlt
években három kiállítást szerveztem, amelyben Fohl
Ferenc, Ruttka Ferenc, Kovács Mária Fikusz
alkotásait mutattuk be, és amelyeket az Európai
Borlovagrend is felvett a programjai közé. Fontosnak
tartom, hogy egy-egy ilyen rendezvényen
a kultúrának teret adva jöjjenek össze az emberek,
ahol egyben ismerkednek, beszélgetnek.

Mindezek a programok és az ezzel kapcsolatos
munkánk már az általunk megálmodott
kulturmisszió része, ahol különféle stílusú
művészek találkozhatnak, illetve mutathatják be,
népszerűsíthetik alkotásaikat. Jó példa erre
a borlovagrenddel együttműködő győri Kantharosz
Alapítvány, ahol exkluzív borok licitálását kötik
össze nagyszabású koncertekkel, ahol
művészetpártoló és borszerető emberek
találkozhatnak, miközben a befolyt pénzből
rászoruló embereken segítenek.

Ameddig nincs önálló galériánk, addig
kiadványokkal – és ehhez tartozik az említett
Abszurditás című album –, találkozókkal, művészek
alkotásainak kiállításokon történő bemutatásával
működtetjük ezt a missziót. 

– Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor
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Kiterítettek

Barátságunkra!
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Harmonikus „házasság”

Az étkezések igazi élvezetét az ételek és a borok
harmonikus házassága, ízeik egymást kiegészítő,
tökéletesítő eggyé fonódása teszi teljessé. Étel és bor
közötti harmónia abban az esetben valósulhat meg, ha
egy időben találkoznak a szájban. Azaz: egy adag étel
elfogyasztása során három-négy falat mellé nyugodtan
kortyoljunk a borból, hiszen csakis így derülhet ki, hogy
harmonizálnak egymással, vagy éppen ellenkezőleg,
az egyik elnyomja a másikat. 

Mihez nem érdemes bort fogyasztani?

A chili, az erős paprika, az ecet, a csokoládé,
a tojássárgája, a majonéz, a bors, illetve az intenzív ízű
fűszerek, a paradicsom, az erős mustár annyira elveszik
nyelvünk ízlelőbimbóinak érzékelő képességét, hogy
teljesen mindegy, mit iszunk, annak ízéből semmit nem
fogunk érezni (ezek az ún. „borgyilkosok”).

Mit ne fogyasszunk aperitifként?

Egy ünnepi ebéd vagy vacsora előtt felkészíteni, nem
pedig lefárasztani célszerű nyelvünket, hogy az ételeket
és a borokat teljes szépségükben élvezhessük.
A pálinkák, borpárlatok, likőrök túlságosan meggyötrik
nyelvünket, akár fél órán keresztül negatívan
befolyásolhatják ízérzékelő képességünket. Hagyjuk
ezeket az italokat étkezés utánra, hiszen digestifként
fogyasztva elősegítik a gyors és könnyű emésztést.

Mit fogyasszunk aperitifként? 

Sokféle italt fogyaszthatunk aperitifként, de
a legkifinomultabb választás a bor és a pezsgő. A lényeg,
hogy bármelyiket is válasszuk, legyen könnyű, száraz,
élénk savtartalmú és fiatal. A pezsgők közül egy
palackos érlelésű brut pezsgő, ha borban gondolkodunk,
egy fiatal, reduktív illatos fehérbor (pl. Irsai Olivér,
száraz Tramini) kitűnő kísérő lesz.

Milyen borokat kínáljunk levesekhez?

Általában nem szoktunk bort fogyasztani levesekhez,
ám kivételek itt is léteznek: zöldségfélékből készített
krémlevesekhez fogyasszunk könnyű, száraz, növényi
jellegű illattal és ízzel rendelkező bort. A legjobb
választás egy Sauvignon Blanc. 

A magyaros konyha néhány egytálételnek is beillő
tartalmas levesének (halászlé, bableves, gulyásleves)
meghatározó fűszere a paprika. Jól illik hozzájuk egy
száraz, fűszeres jellegű Kékfrankos vagy Szekszárdi
Kadarka. 

Milyen borokat válasszunk halételekhez?

Halételek esetében is a fűszerezés, a készítési mód
és a mártás dönti el nemcsak a bor típusát, de
a színét is. A hagyomány szerint a halételekhez
a világon mindenütt fehérbort isznak. Szinte

az összes száraz fehérbor alkalmas arra, hogy
halételt kísérjen. Füstölt lazac? Egy barrique hordós
érlelésű Chardonnay telitalálat!

Azonban a vörösborról sem szabad
megfeledkeznünk, mint potenciális halborról. Jó
példa a harcsapaprikás vagy a rác ponty, mindkét
fogás nagyszerű társra talál egy Egri Kékfrankosban. 

Milyen borokat fogyasszunk szárnyasokhoz?

A fehér húsú szárnyasoknál is a borválasztást illetően
mindig a fűszerezés, a mártás a döntő. Ha zöldséggel
körítjük, válasszunk mellé Sauvignon Blanc-t vagy
Zöld Veltelinit. Ha gyümölcsös a körítés vagy keleti
fűszerezésű (curry, gyömbér stb.), jó választás lehet
egy száraz vagy félszáraz Tramini, Sárga muskotály,
Muscat Ottonel. Ha meghatározó fűszer
a pirospaprika, egy könnyű Kadarka, Kékfrankos,
Merlot csodát tehet. 

Barna húsú szárnyasok esetében (kacsa, liba)
a kísérő lehet egy Soproni Kékfrankos, egy Villányi
Prtugieser, esetleg egy Szekszárdi Kadarka vagy
Merlot is. 

Ételek és borok 
Az életben rangos helyet foglalnak el a gasztronómiai
élvezetek, a fehér asztal örömei. Az ételek élvezetét
a szakszerű elkészítésen kívül még befolyásolja a helyesen
vagy helytelenül megválasztott ital is. Az asztali örömöket
a borok teszik teljessé. 



Milyen bort fogyasszunk libamájból készített
ételekhez?

Gyümölcsös körítésű grillezett libamájhoz, valamint
libamájpástétomhoz fogyasszunk 5-6 puttonyos
Tokaji Aszút. Tört burgonyával és sült hagymával
körített grillezett libamájhoz, rántott libamájhoz,
valamint füstölt libamájhoz az ideális kísérő vörösbor
száraz, alkoholtartalma magas, tannintartalma
alacsony, kellő intenzitású fűszeres animalitást
mutat illatban és ízben. Ez a bor a Pinot Noir.

Milyen bort válasszunk különleges, egyedi ízű
húsfélékhez?

Ide tartozik a kacsa, a bárány, a birka, és
természetesen a vadhúsok is. A válasz: Pinot Noir-t.

Milyen borokat fogyasszunk sertéshúsból készített
ételekhez?

A bor színét mindig az étel fűszerezése, a mártás,
a ragu dönti el. Egy brassói aprópecsenyéhez
válasszunk egy karakteres Somlói Olaszrizlinget vagy
Hárslevelűt, ugyanakkor egy sertéspörkölthöz jó
választás a Kékfrankos, az Egri Bikavér. 

Milyen borokat kínáljunk marhahúsos ételekhez?

Egyértelműen vöröset, hogy milyet, azt mindig
a készítési mód dönti el. Főtt, illetve párolt
marhahúshoz könnyű, alacsony tannintartalmú
vörösbort válasszunk (Pinot Noire, Kadarka, Merlot).
Angolosra sütött marhahúshoz (bélszín, hátszín),
angolos borjú- és bárányhúshoz kínáljunk fiatal,
gazdag tannintartalmú vörösbort (Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc). 

Milyen borokat fogyasszunk a desszertekhez?

Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a bor legyen
az édesebb, ellenkező esetben a desszert elnyomja,
nem hagyja érvényesülni a bort. Az édességek,

sütemények és desszertek mellé az édes fehérborok
illenek, ezek közül a legjobb választás a Tokaji
Szamorodni, vagy torták és cukrászsütemények
mellé kínáljunk Tokaji Aszút. 

Halas Csaba

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI [15]

Könyvjelző

Noé galambja 
Megjavul-e az emberiség a járvány után?

(Szerk.: Kondorosi Ferenc – Sereg András)

Megjavul-e az emberiség a járvány után? Miért, elromlott?
Megromlott? Vagy romlásnak indult? A Jelenések
Könyvétől Nostradamus jóslatain keresztül egészen
Az ember tragédiája alkotójáig folytathatnánk a sort, és
idézhetnénk tudósokat, prófétákat, költőket, önjelölt
hírnököket, akik a világvégét jövendölték, félelmetes
természeti és kozmikus katasztrófákat, iszonyatos

betegségeket prognosztizáltak. 
Nem gondoljuk, hogy a 21.

század korai alkonyával kellene
ijesztgetni az olvasót.
Mindenesetre adódik a kérdés:
lehet-e bűnös az emberiség? S ha
igen, büntetést érdemel-e? Mózes
I. könyve szerint Isten
az erőszakossága miatt
megbüntette az akkori
emberiséget, s a kiválasztottak –
az igaznak talált Noé és családja,
valamint a bárkára menekített
állatok – kivételével elpusztította
az élővilágot. A második útjáról
a bárkáról kibocsátott galamb
a békét jelképező olajággal tért

vissza. Az Úr pedig megígérte, hogy nem bocsát többé
vízözönt a Földre. Az emberek azonban egyre inkább
a világ elpusztításán munkálkodnak, s ebben újabb és
újabb sikereket érnek el. Itt az ideje, hogy a fenyegető
körülményeket az egyének s a társadalmak békéjéért,
biztonságáért felelős államok és vezetőik felismerjék,
hatásukat elhárítsák, vagy legalább enyhítsék. 

Korunkban semmivel nem pótolható felelőssége van
az államok vezetőinek: bölcsességük vagy belátásuk,
együttműködési készségük sorsdöntő lehet. Tárgyalni kell,
ugyanakkor erőt is kell mutatni. Egyszerre kell szövetséget
kötni és elhatárolódni. Folyamatosan választani kell jó és
rossz között. Ebben lehet támasz a stabil értékrend,
az érzelmi háttér, a vallásos hit és a szabad akaratból
fakadó felelősségtudat. A világ nem menthetetlen! – Erről
tanúskodnak a kötet szerzői: Beer Miklós nyugalmazott
váci megyéspüspök, Haller József, Kelemen Gábor,
Kondorosi Ferenc és Muhoray Árpád professzorok,
valamint Horváth László kultúrakutató, Petrétei Dávid
rendőr őrnagy és Sereg Szabolcs politológus. A Bíbor
Kiadónál megjelent könyvhöz Janza Frigyes egyetemi tanár,
ny. r. vezérőrnagy, a BM oktatási főszemlélője írt előszót.

(A kötet megjelenését Etler Péter, dr. Mészáros Sándor 
és Szalkai Tibor lovagrendi tagok támogatták.)



„Szeretném a nagyi ízeit visszahozni, és
a székelyföldi konyhát nemzetközi szintre emelni” –
mondta Varga Szidónia, az új székely étterem
ügyvezető tulajdonosa, aki Székelyudvarhelyről
származik. Szidónia a főzés szerelmese,
gasztronómiai tudását Magyarországon
a Konyhafőnök című televíziós főzőműsorban is
bemutatta.

A hagyományos székely ízek
Réti Sebestyén séf keze nyomán itt
a legmodernebb
konyhatechnológiával találkoznak.
Réti Sebestyén korábban a Déryné
Bistro, a Food Boutique és a Nad’or
Boutique Bistro konyháját vezette.
Dolgozott Franciaországban,
Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön is.

Az új étteremben kóstolhatunk
erdélyi kukoricalisztből készült puliszkát,
csorbalevest, lókodi oldalast, helyben készült
zakuszkát eredeti miccsel, fátyol szalonnával bevont
töltött paprikát kápia paprikából. Gondoltak
a vegetáriánusokra is, akik ehetnek
például böjtös töltött káposztát
vagy tekerőpataki füstölt sajttal
készült tejfölös rakott
burgonyát. Desszertnek

szilvás gombócot vagy éppen
eperfagylalttal tálalt kürtőskalácsot

is választhatunk. 
Az alapanyagok egy része Erdélyből,

székelyföldi kistermelőktől érkezik,
csakúgy, mint a különleges zöldségpárlatok

és minőségi borok. A sajtótájékoztatón
a hétfogásos menüsor mellé Balla Géza borait
kínálták. A borokat Kemenczei Andrea, az üzlet
vezetője válogatta, aki korábban az Andante
Borpatikában dolgozott. Így aztán biztosak lehetünk
benne, hogy az ízletes ételek mellé hozzáillőket ajánl
a Kárpát-medence borai közül.

A jelenlegi helyzetben az étterem házhoz szállítja
a finom falatokat.

B. Mezei Éva
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A nagyi ízei 
újragondolva

Székely gourmet étterem Budapesten

Ősi receptek és a modern konyhatechnológia ötvözésével
újragondolt, különleges magyar, erdélyi és székely gourmet
fogásokat kínál Budapest legújabb étterme, a SZÉK
Restaurant & Bar.

Vacsora még a járvány előtt
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Dr. Piros Zsuzsi és vitéz Béres István találkozása

A Kossuth-díjas, most 91 éves Béres János tanár
furulyaleckéin már 51 éve nevelkedik a világ. Kodály
Zoltánnal együtt dolgozták ki a Kodály-módszer
gyakorlati tanítását. Béres István már gyermekként
ráeszmélt, jobb, ha nem tudják, kinek a fia, mert
a zeneiskolákban mindig többet követeltek tőle,
mint a többiektől. Sokáig tanult zongorázni, végül
klarinétosként találta meg a hangszerét: 16 évesen
már a ma 70. évadát ünneplő Vass Lajos Szimfonikus
Zenekar klarinétosa volt.

Vitéz Béres István és dr. Piros Zsuzsanna már 18
éve házasok, ők még a régi részben álmodták meg és
építették fel házukat. Pilisborosjenő a béke szigete is
lehetne, az óváros őrzi csendjét és hagyományait, de
épül már a „modern Dorf”, így nevezik az újonnan
jöttek, vagyis a betelepedők városrészét.

István szerint Zsuzsival az útjaik már többször
keresztezték egymást, mégsem ismerkedtek meg.
„Egészen addig – vette át a szót Zsuzsi –, amíg
a kórusban a szűk hely miatt a kottámat István fején
nem támasztottam meg.” A számos hazai és európai
fellépés mellett sikerült nemzetközi fesztiválon is
részt venniük, a kórussal felléptek Kínában,
Mexikóban és Ausztráliában.

István folyamatosan karbantartja, bővíti a házat.
Zsuzsa sem unatkozik, a járvány mindent
megváltoztatott, és még nagyobb terheket rakott
a vállára. Mint mesélte, március 15-én az országos
tiszti főorvos felfüggesztette a fogorvosok
működését. Váratlan volt, nem tudták, mire

készüljenek. Az első héten mindenkit értesített,
lemondta a betegeket. Az első néhány nap nagyon
nehéz volt, nehéz volt beszerezni a szükséges
védekezési eszközöket. „Egy kicsi tartaléka
mindenkinek volt, és ha anyagilag nehezen is, de
átvészelték a kollégák” – mesélte Zsuzsi. Két-három
hetente új védekezési protokollt kaptak, másfél-két
órával megnyúltak a rendelési idők.

Közösen kirándulnak, Zsuzsi szeretett síelni,
István is csatlakozott hozzá. Zsuzsi pedig elment
vadászni a férjével. De amikor egy vaddisznó
puskavégre került, a lesen ülve inkább eltüsszentette
magát, vagy köhögött, hogy megmentse az állatot.
Számos történtet mesélnek a közös vadászatokról, jó

A zene és a bor szeretete is
összeköt
A belvárosból mintegy húsz perc alatt értünk ki
Pilisborosjenőre, ebbe a kedves zsákfaluba. Útközben Béres
Istvánnal arról beszélgettünk, milyen volt gyermekként
megélni, hogy a híres Béres János fia. 

Büszkék a borlovagrendhez tartozásukra



élményeket idéznek. A lényeg, hogy Zsuzsi mégse
akar vadászni, sajnálja az állatokat.

A borlovagrendbe 2005-ben Sárospatakon léptek
be. Egyszerre, az úgynevezett Béres-klán, mert heten
voltak. István nagybátyja, Béres Ferenc Sárospatakon
volt diák, így azt kérték, hogy egyszerre léphessenek
be. A borlovagrendhez való tartozás és a bor
szeretete számos baráttal gazdagította őket.
A kapcsolat legszorosabban két párral alakult ki,
sorolja is Zsuzsi: Kálmán Bandival és Gulyás
Zsuzsival, Rutz Béla marsallal és feleségével,
Klárival.

Az állandóan szépülő házban külön helye van
a trófeáknak, Zsuzsi könyveinek és a cicáknak.
Az előszobában a falon egy térkép jelzi hol, merre
jártak a világban együtt és külön is. Nagyon sok
helyen voltak együtt a kórussal is. Szabadidejükben
sokat olvasnak, Istvánnal együtt nagyon szeretik
a történelmi és családregényeket. István még énekel,
és együtt szépítik a házat, ahol mindig van mit tenni.
Mindketten nagyon szívesen járnak a boros
rendezvényekre, jól érzik magukat. Igazi társasági
életet élnek. Ahogy idejük engedi, részt vesznek
a lovagi rendezvényeken.

Szalad az idő, Zsuzsit várják a betegek, már csak
egy gyors kérdés: kinek mi a kedvenc bora?
Zsuzsinak a cserszegi fűszeres és Sike Tamás rozéi…
István pedig a legszívesebben tokaji aszút iszik, nem
véletlenül, hiszen arról a vidékről származik.

Bódi Ágnes
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Dr. Piros Zsuzsi keresztviselő rendi dáma
Az Európai Borlovagrend tagja, a Danubia Le-
gáció Budaörsi Lovagi Székének vezetője.
Számtalan munkája mellett a gyermekfogászati
és általános szakfogorvosi, a fogszabályozási
szakvizsgát is letette, valamint az európai uniós
követelményekhez igazított konzerválás-fog-
pótlástan szakvizsgát is abszolválta. A Magyar
Orvosi Kamara alapító tagjai közé tartozik,
2011 óta a Fogorvosi Tagozat titkári teendőit
látja el. Évekig a Budapesti Bartók Kórusban
énekelt, ott ismerkedett meg férjével.            n

Vitéz Béres István borlovag
Közel negyven évet építőanyag-kereskedőként
dolgozott, majd a Magyar Honvédségtől vonult
nyugdíjba 2019-ben, de még most is ott dolgo-
zik fegyveres vagyonőrként Csobánkán.
A Történelmi Vitézi Rendbe 2002-ben vették
fel. Az Európai Borlovagrend tagja 2005 óta,
majd alapító tagja lett a Hungária Konzulátus-
nak. Nagy szenvedélye a kórusmuzsika, sokszor
kapott meghívást különböző kórusokba, majd
1998-tól a Budapesti Bartók Kórus állandó tagja
lett. Annak megszűnése óta a Belvárosi kórus-
ban énekel.                                                   n

Lovagi élet

István a borlovagrend első kardhordozója
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Lovagi élet

Csütörtökön a megérkezések egyénileg történtek, és
volt, aki már kora délután a környék
nevezetességeinek a megtekintésével kezdte
a hétvégét. A társaság zöme a Villányban található
Ludvig Panzióban lakott, ahol szívélyesen fogadtak,
és a panzió barátságos nagy terasza kitűnő helyet
adott a borkóstolóknak és a hangulatos
beszélgetéseknek.

A Villány–Siklós borút a borturizmus első hazai
bástyája, a kulturált borfogyasztás iskolája. Az erre
járók a villányi borokkal minőségi szolgáltatások
révén kerülhetnek kapcsolatba. Megismerkedhetnek
a hagyományokkal, a vidéki léttel, egyedi élményeket
szerezhetnek, baráti kapcsolatokat építhetnek, és
aktívan kikapcsolódhatnak. A táj értékéhez
tartoznak a palkonyai, villánykövesdi, villányi,
nagyharsányi, kisharsányi műemlék pincesorok,
a siklósi körzet szórt dűlő pincéi, présházai, melyek
több száz éve nagy technológiai jelentőséggel bírtak,
ma a vendégvárás legfontosabb helyszínei.

Első programként a Vinatus Pincészethez
indultunk, ahova Villány főutcáján impozáns
történelmi pincesoron sétálva jutottunk el. Kovács
László tulajdonos 2009-ben alapította a pincét,
amivel a család régi álmát valósította meg. A Vinatus
nevet azért adta a pincészetnek, mert ez Villány régi
latin elnevezése. 

A borvacsora előtt egy kis további séta
megtételével megtekinthettük a Polgár Pincészet
bogyózójában folyó munkálatokat. Raffael Péter
főborász elmesélte a szőlő útját a bogyózóba
érkezését követően a macerálástól kezdve
a csömöszölésen át a tartályokba kerülésig. Majd egy
kis előzetesként fiatal, 2019-es évjáratú „bébi” Syrah,
Cabernet Franc és Merlot borok kóstolására is
lehetőségünk nyílt. 

A 2012-ben megnyílt Vinatus Pince Fogadó
tökéletes helyszínt biztosított a borvacsora
elfogyasztásához. Husza György borlovag
köszöntötte a társaságot kellemes kikapcsolódást
kívánva az estéhez és a másnapi programokhoz.
A köszöntő bor elfogyasztásával indult a vacsora:
kakaslevesből, vegyes tálból és végül túrós
palacsintából állt tejszínes eperöntettel. Jovánovics
László sommelier a következő borokat ismertette és
kóstoltatta: Sauvignon Blanc 2019, Syrah Rose 2019,
Portugieser 2019, Villányi Franc 2016, Syrah 2016,
Saliva 2015, VINATUS Crassus 2012. 

A bőséges és finom vacsora és a kitűnő borok
elfogyasztása után még a pincesoron a szállásra
visszatérőben lehetőség adódott további
kóstolgatásra és baráti beszélgetésre, amit
a fáradhatatlanabbak még a panzió teraszán is
folytattak. 

Másnap a kötetlen délelőttöt követően indult
a társaság a Jammertal Borászati Élményközpontba.
Polgár Kata, a ház vezetője 2019-es Kékfrankos Rozé

Villányi bortúra 
Az Európai Borlovagrend Budapesti Legációból Husza
György borlovag rendtársunk Villányba, a történelmi
borvidékre szervezett 2020. szeptember közepén kétnapos
borkóstolót.

Borkóstoló előtt



köszöntő bor kíséretében kalauzolt minket végig
a élményközpontban, és mesélte el annak történetét. 

A Jammertal Borászati Élményközpont
a gyönyörű Jammertal dűlő lábánál épült 2006-ban,
talán Közép-Európa legnagyobb és legigényesebb
borkóstoló centruma. A pincészettel föld alatti
folyosó köti össze, amit – tekintettel a folyó szüretre
– nem tudtunk megnézni. A központ egyik
legfontosabb eleme a mintegy 90 ezer palackot
befogadni képes bortrezor, ami módot ad arra, hogy
a bortrezorkör tagjai – bármely törzsvásárló azzá
válhat – megvásárolt boraikat évekig optimális
körülmények között tárolják. Főborászuk, Kövesdi
Zsófia jelentős nemzetközi vörösbor-készítési

tapasztalatokkal rendelkezik.
A pincészet mindig az adott
szőlőfajtához és évjárathoz legjobban
illő erjesztési módszert alkalmazza.
12-28 hónapos kishordós, majd
további 6-12 hónapos palackos
érlelés során fejlődnek optimális
körülmények között a borászat
tételei, mielőtt piacra kerülnének.
Nagyon érdekes volt látni a hordók
tárolására kialakított rendszert,
amely lehetővé teszi, hogy
a hordókat megfelelő időközönként
forgatással mozgassák.

Az élményközpont megtekintése után a hatalmas,
mégis intim hangulatot árasztó lovagteremben
került sor az ebédre (marhaesszencia leves, fűszeres
sertésszűz mustáros burgonyapürével és
ceruzababbal, tiramisu). Tagai István prokonzul
köszöntője után Wunderlich Pink Panther 2019
Kékfrankos Rozéval koccintottunk az ebéd
bevezetéseként. A borkóstolót Bicskei Gábor
tartotta, bemutatva a borászat egyes márkáit: Blue
Sky 2012, Cassiopeia CF*CIH Grand selection 2013,
Cassiopeia CS*RUKBAH Grand selection 2013, Koh-
I- Noor M Ultimate selection 2011.

Az esti program Wunderlich „Lojzi” Alajos
présházába invitált, ahova szervezetten taxival jutott
fel a társaság. Felérve csodálatos látvány tárul elénk
a présházat körül vevő szőlőskertek soraival. 

Wunderlich Alajos is rögös utat járt végig addig,
amíg az ország egyik legismertebb és legkedveltebb
borásza lett. Sokáig dolgozott, míg 1982-ben
Villányba költözött, és új területeket vett magának,
mint később kiderült, igen jó érzékkel. Azok a dűlők
ugyanis, amelyeket megvásárolt, jobban védettek
a fagytól, mint a többi környékbeli domboldal, így
nem kellett a kemény telektől tartania.
Természetesen a kezdetektől termeszti a Villányi
borvidék meghatározó fajtáját, a cabernet franc-t, de
a portugieser és a cabernet sauvignon sem hiányzik
a kínálatból. Azt mondja, hogy nevet világfajtákkal
lehet szerezni ebben a szakmában, de persze a hazai
nemesítések is megtalálhatók a szőlőfajtái között.
Így például híres a kadarkája, és készít fehérbort is
királyleánykából és rajnai rizlingből.

Bár Villány az ország első számú gasztronómiai
szenzációja továbbra is, maga Lojzi odafönn az 1914-
ben épült présházban, kemencében sült malacot
készített nekünk salátaágyon, körettel. A vacsorához
ötféle Wunderlich bort kóstoltunk: Villányi
Királyleányka 2019, Rosé 2019, Portugieser 2019,
Cabernet Sauvignon 2015, Cabernet Franc 2014. 

Bortúránk Wunderlich Alajosnál ért véget, aki
színes, közvetlen, egyszerű ember, akivel jó érzés
volt beszélgetni. A présház ma az egyik leghitelesebb
bortúraállomás, igazi vendégfogadó hely Villányban. 

Telek Anna Mária
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Wunderlich „Lojzi”, Tagai István 
és dr. Kálmán Sándor
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A szőlőnemesítő Korpás család

szerepe van természetesen az új szlovák
szőlőfajtáknak is.

Csehországnak és Szlovákiának is szerencséje van,
ami a szőlőnemesítőket illeti. Korpás András közel
50 éve él, dolgozik és „nemesít” szőlőt a Kürti
borvidékhez tartozó Fűrön. A csehországi Lednicén
tanult kertészetet, ahol a professzora Vilém Kraus
(a modern szőlészet és borászat megteremtője
Csehszlovákiában) volt, aki megfertőzte őt
a szőlőnemesítés tudományával. Ezt a munkát
folytatta Dorota Pospíšilová, aki meghatározó
személyiség volt a szőlőnemesítés terén, és akinek
sikeres új fajtái iránt élénk érdeklődés mutatkozott –
és ez a mai napig is igaz – szinte az egész világból.
Talán a 2014-es Concours Mondial de Bruxelles
versenyen elért eredménye – egy Cuveé Dorota
Pospíšilová új fajtáiból (Hron, Váh, Rimava, Rudava)
– keltette a legnagyobb világszenzációt. Ezeknek
a fajtáknak a létrejötténél ott bábáskodott Korpás
András is.

Ahogy a világon legtöbb helyen, a szőlészet-
borászat számos problémával küzd Szlovákiában is.
Az eredeti kutatóközpontok szinte teljesen
megszűntek, alig maradtak experimentális
munkahelyek, melyek nem lehetnek a hosszú távú
kuntatómunka alapjai. Dorota Pospíšilová 60 év
aktív munka után megérdemelt nyugdíjba vonult, így
a szőlőnemesítéssel Szlovákiában csak id. és
ifj. Korpás András, apa és fia foglalkozik a fűri
szőlőjükben, követve a francia Bouchet vagy az olasz
Pirovan család hagyományait.

A szőlész elárulta, hogy egy fajta születése
hosszadalmas, komplikált, és nagyon türelmes

A változatosság
gyönyörködtet
Szlovákia egyre magasabbra kúszik az európai
„bortérképen”, erről árulkodnak az elmúlt nyolc-tíz évben
elért borversenyek eredményei, természetesen
a legmagasabb szinten is.

Szlovákia Európa legészakabbi régiójában terül el,
ahol még lehet melegkedvelő szőlőt termeszteni.
Amíg a fehérborszőlő-fajták számára az északi
fekvés gyönyörű fehér borokat eredményez, friss
savakkal és gazdag íz-, valamint illatvilággal, addig
a vörösbor tekintetében nem tudnak versenyezni
a déli országok napsütötte borvidékeivel.

De nézzük, mi változott az elmúlt 30 évben
Szlovákiában a szőlőnemesítés terén! Nyugodtan
kijelenhetjük, hogy szőlész, illetve borász
generációváltás is történt, melynek köszönhetően
a fiatalabbak már bátrabban fogtak neki
a változtatásoknak. Rengeteg iskolázott borász lépett
az „amatőr” apa vagy nagyapa nyomdokaiba keresve
az újat, az európait, bevezetni az új és elismert
borkészítési technológiákat, létrehozni valami
eredetit, amit még a piac nem ismer. Ehhez
az igyekezethez még a természet is hozzásegített
a klímaváltozással, hisz a szőlőtermesztés kitolódott
Szlovákia legészakabbi régióiba is, de ugyanúgy nagy

Korpás András: egy új szőlőfajta 
megszületése hosszadalmas



munkát igényel: „Először is kiválasztják
az anyanövényt. Ennek virágairól eltávolítják
a porzót, hogy önporzás ne jöjjön létre.
A kiválasztott apai fajtából kiszedik a pollent, és
ezzel, természetesen kézzel, beporozzák
az anyanövény virágát. Ebből a kötésből termés lesz,
melynek magjait a következő évben elültetik. Egy új
fajta létrehozása 20-30 évig is eltarthat. Nyugodtan
kijelenthetjük tehát, hogy egy új szőlőfajta
kinemesítése szinte egy életre szóló munka.”

Jelenleg Korpásék szőlészetükben mintegy
1800 genotípussal foglalkoznak, nagy figyelmet
szentelnek az asztali vagy csemegeszőlőnek is. Ez
utóbbi iránt nagy érdeklődés mutatkozik az olasz
szőlőnemesítők részéről is. Korpás András és fia
nagyon büszkék az általuk kinemesített fajtákra,
melyek már most nagyon ígéretesek:

Hossa – sauvignon és irsai olivér keresztezésével
jött létre, nevét a híres hokilegendáról, Marián
Hossáról kapta.

Rizling Rituál – piros tramini és olaszrizling
keresztezésével, fűszeres jellegű olaszrizling.

Lavina – Egy nagyon ígéretes vörös szőlőfajta,
2008-tól dolgoznak rajta, de még legalább három-
négy év szükséges ahhoz, hogy új fajtát
ismerhessünk meg. Az új szlovák fajta, a dunaj
az alapja, melyet merlot, cabernet sauvignon és
cabernet franc fajtákkal próbáltak keresztezni.

„Azért adtuk a Lavina nevet ennek az új fajtának,
mert úgy érezzük, hogy ízében telt, hosszú,
komplex, egyedülálló, és lehengerli majd a többi
piros szőlőfajtát. Állandóan keressük az újat, de
ugyanúgy a régit is, a szőlő ükapját, ükanyját, hogy
minél eredetibb fajtákhoz jussunk el, és megtaláljuk
az őseink által ismert, használt ellenálló fajtákat
az adott területre jellemző, kedvező termesztési és
egyéb tulajdonságokkal. Munkánk címere
az eredetiség, és teljes mértékben osztjuk Cicero
üzenetét: varietas delectat, vagyis a változatosság
gyönyörködtet.”

Bartalos Gyula

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? 

Alkotóelemek
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 boroknak olyan díszítő ízeket is
tartalmazniuk kell, amelyek úgymond felékesítik
a savak és alkohol alkotta gerincet. Az ezeket
a hatásokat kiváltó vegyületeket nevezi a szaknyelv
aromatikának. Amikor bort kóstolunk, ezeknek
az alkotóelemeknek az összehasonlító és leíró
vizsgálatát végezzük.

Alkoholok
A borból izolálható vegyületek „felelősek”
az ízekért. A kóstolás során az ízeket azonosítjuk.
A borok típustól függő 8–20 százalékos etil-alkohol
tartalma az erjedés során keletkezik, amikor
az élesztők a cukrot alkohollá erjesztik. Nagyon
csekély mértékben metil-alkoholt is találunk
a borokban, ez a szőlőszem pektintartalmából
(valójában a szőlőmagból) keletkezik. Az erjedés
során háromértékű alkohol, vagyis glicerin is
képződik a cukorból. A különböző alkoholok adják
a bor tüzességét, és a cukrokkal együtt alakítják ki
az édességét, bársonyosságát, testességét és
viszkozitását.

Analógia
A borkóstolás során a bíráló személy az érzékelt
ingerek leírására összehasonlítási alapot keres.
Az analógia módszerét alkalmazza, vagyis az érzetet
egy olyan anyagi valósághoz kapcsolja, amelyet
a környezetében is ismernek. Nyugodtan állíthatjuk
egy borról, hogy „kerek”, holott a szó szemantikailag
nem tartozik az ízlelés terminológiájába, jelen
esetben a bor teljességét fejezi ki. Amikor egy borról
azt mondjuk például, hogy rózsaillatú, azt azért
tehetjük, mert az érzékelt illatok egy korábbi
rózsaillatról elraktározott emlékünkkel
azonosíthatóak.

Bondor Lászl
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Kitekintő

A két Korpás András Fürön
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Borkultúra

Poharak
Mindig válasszunk a bor típusához illő poharat, mert
így nemcsak jobban mutat, de az illatok és az ízek is
jobban érződnek kóstolás közben. A pohár típusa

még a bor szellőzése miatt is fontos: a pohár
formájától függően változhat, hogy milyen felületen
érintkezik a levegővel, és milyen gyorsan veszi át
a szoba hőmérsékletét.

A bor töltése
Lehetőleg a vendégünk előtt bontsuk ki az üveget.

Ne töltsük tele a poharat! A megfelelő szint
a pohár legöblösebb, legszélesebb része.

Először a saját poharunkba töltsünk egy kicsit,
majd a legfontosabb vendég következik. Ezután
az óramutató járásával megegyező irányba haladjunk.
Mindig a vendég jobb oldaláról töltsünk.

Ha fogyni látjuk vendégünk poharában a bort,
nyugodtan rátölthetünk.

Megfelelő hőmérséklet
A fehérbort általában 8–14 fokosan, vörösbort
szobahőmérsékleten (18 Celsius-fok) ajánlott inni.
Ezt persze otthoni körülmények között nehéz
ellenőrizni, hacsak nincs speciális mérőeszközünk.
Ha egy általános szabályt szeretnénk megjegyezni,
az legyen a következő: a fehérbort jól lehűtve,
a vöröset pedig szobahőmérsékleten igyuk!

Természetesen a pezsgőt, proseccót, gyöngyöző
borokat a fehérboroknál jobban kell hűteni.

A poharat mindig a száránál fogjuk, soha ne
markoljuk meg! Ez nemcsak a bor hőmérséklete
miatt fontos (felmelegítenénk a kezünkkel), hanem
a koccintás miatt is. A száránál fogva ugyanis sokkal
szebben csengenek az összekoccanó poharak.

Mindig nézzünk egymás szemébe a koccintásnál!
Ne koccintsunk keresztbe!

Vegyük szemügyre a bor színét, állagát! Óvatosan
körkörösen forgassuk meg a pohárban! A fény felé
tartva vagy fehér háttér előtt nézzük meg
a tisztaságát, fényességét, így láthatjuk esetleges
hibáját.

Szagoljunk bele: mit érzünk? Élénk, citrusos vagy
inkább paprikás, meggyes, animális illatot? Az illat
nagyon fontos lehet a kóstolás során, hiszen ez
a legmeghatározóbb élmény a bor ízlelése előtt.

A testes vörösborokat érdemes fogyasztás előtt
szellőztetni, vagyis dekantálni. A bor lélegeztetése
során a csersav felszabadul, és életre kelnek
a gyümölcsös, virágos aromák. Ebből fakadóan
a vörösbor illata a felbontás után egyre intenzívebb lesz.

Lehetőleg mindig ugyanarról az oldalról igyunk,
hogy ne legyen mindenhol maszatos a pohár.

Ételek és borok párosítása
Előételekhez általában száraz fehérbort kínáljunk,
de ez nagyban függ az előétel jellegétől. Ha ez
libamáj, aszút vagy késői szüretelésű bort ajánljunk.

Fehér húshoz száraz fehérbort vagy könnyű
vöröset, a halakhoz száraz vagy félszáraz fehérbort,
a vörös húshoz nehéz, testes vörösbort fogyasszunk.

Desszertekhez desszertbor, likőrbor, aszú, késői
szüretelésű bor, jégbor ajánlott.

Persze minden ízlés dolga. Szigorú szabályok,
előírások erre nincsenek.

Vannak szinte mindenhez fogyasztható borok.
Ilyen a rosé, a manapság divatos prosecco és
a habzóborok.

Bondor László

Boretikett
Összegyűjtöttük azokat a boros élethelyzeteket, amelyekbe
bárki bármikor belecsöppenhet. Bizony kellemetlen lehet, ha
nem tudunk bizonyos alapszabályokat, és jól mutathat, ha
tisztában vagyunk az illemmel. Mindenki más célból issza
a bort, és mindenki mást szeret, de a következő tippek
sokak számára hasznosak lehetnek.



„Az első szüret augusztus 21-én kezdődött, ekkor
mindig az irsai olivér fajtát szüreteljük. Az időjárás
nem volt kegyes hozzánk, ezért hamarabb kellett
a fürtöket feldolgoznunk. Reduktív eljárással nagyon
szép zöldesfehér színű, bodza-muskotály illatú,
szőlő ízű lett borunk. 

Az első kékfrankosunkat szeptember 12-én
szüreteltük 19MM°-el, jó savakkal, 12.6 százalékos
alkohollal. Meggyes-cseresznyés illatú, jó
savösszetételű, hordós tétel lesz belőle. Szeptember
19-én pinot noirt szüreteltünk magas alkohollal
(13.8%), közepes színnel, málnás-gombás illattal,
lágy savakkal. Szeptember 22-én a várva várt merlot
rozénk közel fél hektáron 20MM°-el szintén reduktív
eljárással, 12.6 százalékos alkohollal, kevés maradék
cukorral készült. Szép lazac szín, szamócás illat és
íz, népszerű lesz. Szeptember 29-én merlot-t
szüreteltünk 20,6MM°-el, fahordós lefejtésű, 13.9
százalékos alkohollal, jó savakkal. Szeptember 30-án
a shirazunk (20,8MM°, Rahnisch dűlő, kádas
erjesztés, 14.2 százalékos alkohol, jó savak)
fahordóba került. Sötétlila szín, szedres-áfonyás illat
és zamat, lágy bársonyos finom tannin jellemzi, szép
tétel. A Steiner dűlőből október 6-án 13.6 százalékos

alkohollal prémium kékfrankost szüreteltünk:
meggyes-cseresznyés íz és zamat, jó tanninokkal. 

Október 8-án a cabernet franc-unk a Rothe Peter
dűlőben, 20,6MM° 13.8 százalék alkohollal fahordóba
került, nagy bor lesz belőle. Az október 16-án
szedett zöld veltelini 20MM°-el még erjed. Október
20-án a cabernet sauvignon (22MM°) kevés lett, sok
volt a vadkár. Még nem szüreteltük le a zöld veltelni
egy részét, késői szüretnek, illetve töppedtnek
készül december elején. Elmondható, hogy a tavaszi
hideg időjárás ellenére kiváló minőségű, közepes
mennyiségű termést szüreteltünk le.”

Zoli számos díjat bezsebelt már mind külföldi,
mind hazai borversenyeken (országosan és helyileg
is) az elmúlt években. Mi, borkedvelők izgatottan
várjuk mind a primőr borokat, mind a később
készülő vörösborokat. 

Dr. Sztancs György

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI [25]

Borkóstoló

Klasszikus, 
kézműves

Az Iváncsics Pincészet

A közel öt és fél hektáron gazdálkodó Iváncsics Zoltán és
családja második generációs borászfamília, a Fertő-parton
Balf és Fertőrákos évszázados déli kitettségű nevesített
dűlőin termelnek szőlőt. A borász a 2020. évi szüreti
tapasztalatait osztotta meg velünk.
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Hevesi Ernő Ferenc

Michael Jackson Enigma
Az emberré válás művészete
A szerző maga is nagy Michael Jackson-rajongó,
és többéves, rendkívül alapos és minden rész-
letre kiterjedő kutatás és adatgyűjtés után írta
meg művét. Könyvével az volt a célja, hogy kö-
zelebbről megismerhessük korunk egyik legna-
gyobb alkotóművészét.
456 oldal
Ár: 4900 Ft helyett 4000 Ft

Pusztay Sándor

Zsinagógák Szlovákiában 
Zsinagógák, zsidó temetők, emlékhelyek
A könyv harminc város, harminckét zsinagógáját
mutatja be, amelyek közül ma már alig működ-
nek az istentisztelet helyeként, legnagyobb ré-
szük szépen felújítva kulturális célokat szolgál. 
208 oldal

Ár: 4500 Ft helyett 2500 Ft

Czanik Csaba Árpád

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

Ár: 4200 Ft helyett 2100 Ft

Kőfalvi György Alex

Ízes Örményország
Az örmény szakácskönyv szerzője családi re-
ceptek összegyűjtésével mutatja be ennek
a csodálatos országnak a tipikus ételeit, jól ér-
zékeltetve ennek a távoli kaukázusi országnak
a sokszínű ízvilágát.
256 oldal

Ár: 4500 Ft helyett 2300 Ft

Luckerbauer Éva 
Pusztay Sándor

Keletstájer túrakalauz 
A színes fotókkal illusztrált túrakalauz a személy-
gépkocsival, kerékpárral közlekedőknek, illetve
a gyalogos turistáknak egyaránt gazdag, részle-
tes programajánlatot ad.
162 oldal

Ár: 3150 Ft helyett 1500 Ft

Barna Béla – Pusztay Sándor

Tematikus utak Szlovákiában
Túrakalauz
A szerzők azokat a túraútvonalakat veszik sorra,
amelyek korra és nemre való tekintet nélkül,
a legkülönbözőbb társadalmi rétegek, turisták ér-
deklődésére tarthatnak számot: zarándokutak,
vártörténeti, bor-, sör- stb. túrák.
168 oldal

Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Pusztay Sándor
Kövekbe zárt történelem
Várak és várkastélyok Szlovákiában
A jelen állapotot tükröző, több mint háromszáz
fotóval illusztrált könyv 120 várat és várkastélyt
mutat be az egykori Felső-Magyarország végvári
rendszeréből. Irodalmi, történelmi, hadtörténeti
feldolgozásában különleges, mert hasonló kötet
évtizedek óta nem jelent meg.
280 oldal

Ár: 4500 Ft helyett 3000 Ft

Nagy Árpád

Igló és a Szlovák Paradicsom 
Túrakalauz
Túrakalauzunk fő célja a terület túraútvonalainak
és városi látnivalóinak bemutatása, a lenyűgöző
hegyvidék felfedezése, a turistacélpontok tervez-
hetőségének elősegítése.
186 oldal

Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Dr. Farkas Sándor
Nagy hegyeknek ormán 
Erdély peremén
Túrakalauz
A szerző szenvedélyes természetjáróként több
ezer kilométert gyalogolt hazánk és Európa tú-
raösvényein. Külföldi útjai elsősorban a magas
hegyekbe – így az Alpokba, a Magas-Tátrába,
a Balkán hegységeibe és Erdélybe vezettek. 
156 oldal
Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Nagy Árpád

Magas-Tátra
Túrakalauz (bővített)
A népszerű túrakalauz sorozat bővített kötetét
a  legújabb adatok alapján állította össze
a szerző, amelyet hegymászók és turisták egya-
ránt használhatnak.
338 oldal

Ár: 3300 Ft helyett 2000 Ft

Morvay Kendra

Angyallány
A könyv tisztelgés a magyar életmentők előtt.
Egy magyar orvoscsoport volt a legelső az or-
vostudományban, akik a magas szintű ápolás és
összefogás eredményeként egy kismama szer-
veivel további négy embernek adott esélyt a gyó-
gyuláshoz.
160 oldal

Ár: 2500 Ft helyett 1500 Ft

Szalontai Kriszta
Gyógynövények 
és tanösvények
Hazánk gyógynövénykincse 
Házipatika a természetből. Érdemes megismer-
kednünk azokkal a gyógyító erejű növényekkel
is, melyek hazánkban könnyen fellelhetők, be-
gyűjthetők.
246 oldal

Ár: 3000 Ft helyett 2000 Ft

10 000 Ft-ot meghaladó könyvvásárlás 



Minden beérkezett megrendelésből 500 Ft-tal A Jövő Háza Alapítvány támogatási céljait segíti.
Kedvezményes ajánlatunk a készlet erejéig vagy 2021. január 31-ig érvényes.

A megrendelések postán történő kézbesítéséhez utánvételi díjat számolunk fel. 

Barna Béla – Pusztay Sándor

A Kis- és a Nagy-Fátra
Túrakalauz
A magyarok körében népszerű hegyvidék bemu-
tatását tartalmazó könyvben Zsolna, Árva, Turóc
és Liptó vidékén „barangolhatnak” az olvasók,
ahol a természeti szépségek mellett gyalogos és
kerékpárutakkal, síterepekkel is találkozhatunk.
144 oldal

Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Magyar Hegyisport és 
Turista Enciklopédia
3500 szócikket tartalmazó igényes szakmunka
a különböző jelentősebb események, avatások,
kilátók, emlékhelyek, személyiségek mellett be-
mutatja a hegyi sportok témakörén belül a bar-
langászatot, a sísportot és megannyi hegyvidéki
klubot.
488 oldal

Ár: 5990 Ft helyett 3000 Ft

Elvarázsolt madarak 
Örmény népmesék
A jelentős keresztény múlttal büszkélkedő nép
fantasztikus népmeséivel találkozhatunk a kötet-
ben. Az eredeti örmény rajzokkal illusztrált
könyvben királyok és királynők, valamint szám-
talan emberi tulajdonsággal felruházott állatfi-
gura jelenik meg. 
144 oldal

Ár: 2500 Ft helyett 1500 Ft

Barna Béla

Grúzia és a Kaukázus
Túrakalauz
A könyv szerzője gyakorló túravezető, aki az el-
múlt években több hónapot töltött a kaukázusi
országban. Könyve bemutatja az ország meg-
annyi táját, azok látnivalóit.
168 oldal

Ár: 3150 Ft helyett 1600 Ft

Sárkányhajósport 
1+21 évkönyv
A nemzetközi versenyeken kiemelkedően sze-
replő Magyar Sárkányhajó Szövetség több mint
két évtizedes tevékenységét mutatja be a gaz-
dag fotóanyaggal illusztrált kötet. 

232 oldal

Ár: 6000 Ft helyett 3000 Ft

Stella Maris

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

Ár: 3150 Ft helyett 1600 Ft

Bárkányi Mária

A háromarcú nő
Egy Marbellában élő magyar nő különleges tör-
ténete, akit Marrakeshbe hurcolnak, ahol meg-
sebesül. A kalandos történet Párizsban folytató-
dik.

488 oldal

Ár: 3200 Ft helyett 1600 Ft

Szalontai Kriszta

Kertpedagógia
Nevelés a kertben – kertészet az oktatásban
A kertpedagógia célja a természet és a táplálé-
kot adó növények megismertetése, a kertészeti
munkafolyamatok bemutatása és begyakorolta-
tása. 
208 oldal

Ár: 3800 Ft helyett 1900 Ft

Szirtes I. János

Dunamenti kémek
Az izgalmat kedvelő olvasók számára a fordula-
tos mű jóformán észrevétlenül, de érzékletesen
mutatja be a magyar hírszerzés kulisszatitkait.

352 oldal

Ár: 2490 Ft helyett 1200 Ft

Csonkaréti Károly

Elpuskázott kiugrás
A kötet feldolgozza a Zala őrnaszád magával ra-
gadó történetét. A mű visszapillant a Horthy-kor-
mány kiugrásának előkészítésére, tárgyalja a folya-
mőrezred helyzetét a kiugráskor. Ismerteti az egyes
őrnaszádok harcait, az aknaharc sajátosságait, va-
lamint a folyamőrezred utolsó harcbavetését.
318 oldal

Ár: 4000 Ft helyett 2000 Ft

Csonkaréti Károly

Magyar Királyi Folyamerők
(1939–1945)
A gazdag képanyaggal illusztrált kötet a második
világháborút megelőzően a honvéd folyamerők-
nél létrehozott új haderőnem megismertetésé-
vel, állományának, fegyverzetének, úszóegysé-
geinek bemutatásával foglalkozik.
120 oldal

Ár: 4200 Ft helyett 2100 Ft

Barna Béla

Eger és környéke
Túrakalauz
A kötetben Egert és annak környékét, a Bükk, a
Mátra, a Tisza-tó vidékét mutatja be a szerző. 
Eger évek óta a leglátogatottabb magyar váro-
sok listájának élén áll, és a turisták innen kirán-
dulják be a környéket.  
240 oldal

Ár: 3500 Ft helyett 2800 Ft

 esetén további értékes ajándékot adunk!



[28] BORLOVAGOK

(Bor)mustra

Hosszú évszázadok óta a vörösborok a legkedveltebb
borfajták közé tartoznak. Nem csupán a borkedvelő
társaságok „beszélgetős” borai ezek, hanem legnemesebb
fajtáik az ünnepi asztalok elmaradhatatlan italai.

Magazinunk jelen számának bortesztjét – a pandémia
második hullámának megjelenése előtt – Sopronban
tartottuk, amelyre magyar és szlovák pincészetek
küldték el vörösboraikat. A felvonultatott italok között
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Shiraz, Dunaj,
Kékfrankos, Merlot és Pinot Noir borokkal találkoztunk. 

Tekintettel arra, hogy valamennyi borfajtából több
nevezés is érkezett, írásunk egyes borainak
értékelésekor külön-külön nem írjuk meg
a jellegzetességeket, hanem a következő oldalon
általános ismertető jegyekkel mutatjuk be azokat.

A mustrára a soproni dr. Sztancs György borlovag és
Bartalos Gyula dunaszerdahelyi borlovag, valamint Tagai
István, az Európai Borlovagrend Hungária
Konzulátusának vezetője gyűjtötte össze a borokat.
A helyszínen senki nem tudhatta, hogy milyen nemes
nedűk kerülnek értékelésre.

A bortesztet a hazai és nemzetközi versenyeken
elfogadott százpontos értékelés alapján végezték
a bírálók. A harminchét féle – harmincegy magyar és
hat szlovák – bort tartalmazó tesztelésen Károlyi Gyula
borlovag, dr. Sztancs György borlovag, Zach Zoltán borlovag,
Boros Tibor bortanácsos, Werdnich Ernő bortanácsos, Nagy
Zsolt borbíró és Dívós István borlovag vett részt felkészült
szakemberként. (A képen balról jobbra.)

A tesztelés vakon történt, tehát a résztvevők nem
látták a palackokat, mivel azok egységes textilzsákban

Vörös 
kiválóságok

voltak elhelyezve, így az üvegekről vagy címkékről
nem tudták megállapítani, hogy milyen bort
kóstolnak. A felszolgálást és a mustra levezetését
Pusztay Sándor főszerkesztő vállalta magára.
A kóstolásra, tesztelésre felszolgált borok a Soproni,
az Egri, a Pannonhalmi és a Felvidéki borvidékekről
származtak. A kóstolás során a következő
eredmények születtek.

Soproni 
Shiraz – 2018
IVÁNCSICS PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 93,5
Értékelése: nagyarany érem

HR Cabernet 
Sauvignon – 2016
HR WINERY, Gbelce (Köbölkút)
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13%
Pontszám: 93,3
Értékelése: nagyarany érem

Soproni Cabernet 
Sauvignon – 2018
BRUCKNER PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 14,5%
Pontszám: 93,2
Értékelése: nagyarany érem

Pannonhalmi 
Prestige – 2017 (Merlot)
PÉCSINGER SZŐLŐBIRTOK 
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 91,8
Értékelése: aranyérem

Pinot Noir – 2016
TÖLTL PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 91,6
Értékelése: aranyérem



A kóstolt borok jellemzői
Cabernet Sauvignon
Közkedveltsége a bor struktúrájának és határozott karakterének
köszönhető, amelyet magas sav- és bársonyos tannintartalom jel-
lemez. A legtöbb borvidéken a rubin vörös szín, a fűszeres zamat,
a komplex íz- és illatjegyek, az intenzív gyümölcsösség – málna,
meggy, fekete ribizli, szeder – a jellemzője. Egyensúlyba helyező
tulajdonsága miatt gyakran használják házasításoknál.

Cabernet Franc
Közepes, „kerek” tanninok jellemzik, amelyek elegáns, kifinomult,
kiegyensúlyozott szerkezetet adnak a bornak. A halvány vörös szín
mellett jellemző ízei a piros bogyós gyümölcsök – málna, eper,
gránátalma, cseresznye, áfonya, fekete ribizli, szilva –, melyek mel-
lett időnként megjelenik a zöldpaprika, az olajbogyó és a gomba
ízvilága is. Tölgyfa hordóban történt tárolás esetén találkozhatunk
a vanília, a kókusz, a babér és a füst illat- és ízvilágával.

Shiraz
Az általános tölgyfa hordós érlelés miatt mély, nagytestű, fűszeres,
dús és finom savakat, magas tanninokat tartalmazó bor. Íz- és il-
latharmóniájában a fekete bogyós gyümölcsök – fekete ribizli,
földi szeder –, a csokoládé, érett, lekváros aromák jellemzik. Egyes
területeken magasabb savak, minerális, animális jegyek is megje-
lennek.

Dunaj
A Szlovákiában igen népszerű, saját nemesítésű szőlőfajta sötét-
vörös színű borokat ad, jellegzetes teltséggel. A bor ízében és aro-
májában a túlérett cseresznye és meggy tónusai jelennek meg, ame-
lyek érdekes csokoládés zamatokkal társulnak. A bor csersavtar-
talma kellemesen lágy, a helyi vörösborkedvelők egyik ínyenc itala.

Kékfrankos
A kékfrankos általában jól alkalmazkodik a különféle természeti
adottságokhoz, ezért több borvidéken is elterjedt. A vörösbor mély
rubinvörös színű, enyhén lilás árnyalattal. Zamata kellemes, ízeit
bársonyos savak és fanyar tanninok egészítik ki. Ez a komplexitás
teszi harmonikus, élvezetes borrá. Gazdag és intenzív illatú,
amelyben megjelenik a málna, a szeder, valamint a piros gyümöl-
csökre jellemző aromák. A kékfrankos nemcsak önmagában,
hanem házasítva is kitűnő tulajdonságokat mutat, Soprontól Ege-
rig különböző cuvée-k alkotóeleme.

Merlot
Magyarországon kedvelt bor, amelytől nagy minőséget csak fahor-
dós érleléssel lehet elvárni.
A méltán népszerű bor hallatlanul gyümölcsös, leginkább az érett
málna, a fekete ribizli, a szilva és a szilvalekvár illat-, és íz jegyei
jellemzik. Két-három évesen kezdenek a borok teltebb, komolyabb
ízjegyeket felvenni, de az igazi, gyümölcsös világ palackos érlelés
során jelentkezik.

Pinot Noir
A vékony héjjal rendelkező szőlőből készült bor szép színe ke-
vésbé intenzív. A megfelelő körülmények között kezelt borban
a málnás, epres jegyek mellett némi vegetális, animális jegyek is
felfedezhetők, melyek között nem ritka a gomba és a vadhús. Savai
frissek, üdék, komplexen kellemesek.

Egri Cabernet 
Sauvignon – 2015
SIKE TAMÁS PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 91,3
Értékelése: aranyérem

Quvartett Cuvée – 2018
(Kékfrankos, Cabernet Sauvignon,
Shiraz, Merlot)
IVÁNCSICS PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 90,8
Értékelése: aranyérem

Soproni Merlot – 2016
TÖLTL PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 14,0%
Pontszám: 90,6
Értékelése: aranyérem

Kékfrankos 
Pontinus – 2018
BRUCKNER PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 90,2
Értékelése: aranyérem

Soproni Merlot – 2018
IVÁNCSICS PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 90,1
Értékelése: aranyérem

Balfi-Présház Krafner
Kékfrankos – 2017
LŐVÉR PINCÉSZET, 
Sop-Vin Kft.
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 90,0
Értékelése: aranyérem
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Missió – 2017
(Kékfrankos)
JANDL PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 88,6
Értékelése: aranyérem

Nyavalyás – 2012
(Merlot, Pinot Noire, Kékfrankos)
TÁRKÁNYBOR KFT.
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 88,5
Értékelése: aranyérem

Soproni 
Pinot Noire – 2018
IVÁNCSICS PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 88,4
Értékelése: aranyérem

Soproni 
Kékfrankos – 2018
LŐVÉR PINCÉSZET, Sop-Vin Kft.
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 12,0%
Pontszám: 88,2
Értékelése: aranyérem

Mistyc – 2018
(Merlot)
STERLIK PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 87,4
Értékelése: ezüstérem

Cabernet Franc – 2014
JANDL PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 87,1
Értékelése: ezüstérem

Soproni 
Kékfrankos – 2017
Steiner dűlő
IVÁNCSICS PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 89,5
Értékelése: aranyérem

Soproni 
Kékfrankos – 2016
STERLIK PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 89,1
Értékelése: aranyérem

Nuance – 2017
(Kékfrankos)
BRUCKNER PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 14,0%
Pontszám: 88,7
Értékelése: aranyérem

Boros Tibor: 
az izgalmas sorban több
kiemelkedő tétel volt

Nagy Zsolt: 
a borok a legszebb 
arcukat mutatták



(Bor)mustra

Bíbor – 2018
(Zweigelt)
HORVÁTH PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 86,8
Értékelése: ezüstérem

Cabernet Franc – 2019
IVÁNCSICS PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 14,0%
Pontszám: 86,7
Értékelése: ezüstérem

„ahegyleve” – 2019
(Kékfrankos)
HORVÁTH PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 86,6
Értékelése: ezüstérem

Soproni Shiraz – 2015
JANDL PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 86,5
Értékelése: ezüstérem

Cabernet 
Sauvignon – 2018
VINO RAJNIC, Pezinok (Bazin) 
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 14,0%
Pontszám: 86,4
Értékelése: ezüstérem

Cabernet 
Sauvignon – 2017
CHATEAU RÚBAN (Für) 
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 86,3
Értékelése: ezüstérem

Dunaj – 
St. George – 2018
DUBOVSZKY–GRANCIC, 
Svaty Jur (Szentgyörgy)
Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 15,0%
Pontszám: 85,9
Értékelése: ezüstérem

Lővér Cabernet 
Sauvignon – 2018
LŐVÉR PINCÉSZET, Sop-Vin Kft.
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 85,4
Értékelése: ezüstérem

Lővér Cuvée – 2016
(Cabernet Sauvignon, Shiraz,
Merlot, Kékfrankos)
LŐVÉR PINCÉSZET, Sop-Vin Kft.
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 85,3
Értékelése: ezüstérem

Soproni Gravita – 2017
(Kékfrankos)
STERLIK PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 85,2
Értékelése: ezüstérem
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Dr. Sztancs György: 
néhány bor ízvilága 
fantasztikus és komplex volt

Dívós István: 
kiegyensúlyozott borok, 
gyakran élvezetes savakkal
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A téli bormustrára összeállított
válogatásból kiderült, hogy a tesztelt
borok jelentős része kitűnő
minőséget képviselt, és nem véletlen,
hogy napjainkban a fogyasztók
kedvelik a jó minőségű, gyümölcsös,
zamatos vörösborokat.
A felvonultatott harminchét magyar
és szlovák bor közül három
nagyarany, tizenöt arany, tizenkilenc
ezüstérmet kapott a hozzáértő,
gyakorlott értékelőktől. 

Összességében megállapítható,
a beküldött és tesztelt borok
megérdemlik, hogy ott legyenek
a borszerető emberek ünnepi
asztalán.

Pusztay Sándor

Dunaj – 2018
PROMITOR VINORUM, Galánta
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 85,0
Értékelése: ezüstérem

Soproni 
Kékfrankos – 2017
STERLIK PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 12,0%
Pontszám: 84,9
Értékelése: ezüstérem

Soproni 
Kékfrankos – 2018
TÖLTL PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 84,8
Értékelése: ezüstérem

Soproni Cabernet 
Sauvignon – 2017
STERLIK PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 12,0%
Pontszám: 84,7
Értékelése: ezüstérem

Anonimus 
Cuvée – 2012
(Merlot, Pino Noire, Kékfrankos)
TÁRKÁNYBOR KFT.
Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 14,5%
Pontszám: 84,6
Értékelése: ezüstérem

Dunaj – 2019
BARTAL CSALÁDI PINCÉSZET,
Somorja
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 15,0%
Pontszám: 84,5
Értékelése: ezüstérem

Éjszaka – 2017
(Kékfrankos)
STERLIK PINCÉSZET
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 11,0%
Pontszám: 84,3
Értékelése: ezüstérem

Werdnich Ernő: 
a legjobbakban ott volt 

a gyümölcsösség és 
az elegancia

Zach Zoltán: 
több nagytestű, szép borral 
találkoztam

Károlyi Gyula: 
élmény volt részt venni ezen 
a „mustrán”



Borteszt
A bormustra vakteszt volt, ami azt jelenti, hogy a kósto-
lók semmit sem láttak a palackokból – a címkéket, kap-
szulákat sem –, mivel azokat egy összehúzott nyakú szö-
vetzacskóból kínálták, töltötték a poharakba. A tesztelők
többsége ugyan a borlovagrend szakmai tudással felvér-
tezett tagjaiból kerültek ki, azonban valamenynyien kü-
lönböző civil foglalkozásokat képviseltek.

A teszt nyitott és ingyenes, bármely borászat, borkereske-
dés, küldhet mintákat a „mustrára”. Éttermek, szállodák,
borpincék „kihelyezett” tesztelését is vállaljuk. A teszt
eredményét azonban mindenki csak a megjelent magazin-
ban ismerheti meg.

(Információ a titkarsag@kornetas.hu címen)

Munkavédelmi
termékek

forgalmazása

Bértextília

Teljes körű 
mosodai 

szolgáltatás

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

Három kategóriában – kis-, közép- és nagybirtok –
díjazta idén is a Bor és Piac Magyarország legszebb
szőlőbirtokait. Mintegy 130 haza borászat regisztrált,
közülük az első körben internetes szavazáson
választották ki kategóriánként a legjobb kilencet,
amelyeket a zsűri felkeresett és értékelt. Vizsgálták
a pincészetet, a technológiát, a tisztaságot,
a szőlőterületet, a birtokot, a bort és a vendéglátási
lehetőségeket is. Íme, a végeredmény:

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka versenyre
rekordmennyiségű, több mint 400 tétellel nevezett
48 pálinkaház, ezek közül 32 szakértő bírálata alapján
választották ki a legjobbat. Az érzékszervi bírálatnak
idén Miskolc adott otthont.

A versenyen 18 champion, 71 arany-, 175 ezüst- és
113 bronzérmet osztottak ki. A legeredményesebb
pálinkafőzde díját ebben az évben is három főzdének
ítélte oda a Pálinka Nemzeti Tanács: az első helyezett
az 1 Csepp Pálinka, a második a Lunczer Pálinkaház,
a harmadik a Zimek Pálinka Manufaktúra lett.

2020 legszebb
szőlőbirtoka

Kisbirtok (max. 10 hektár)
A Dobogó Pincészet nyert a Tokaji borvidékről,
a második Szekszárdról a Tringa Borpince, a harmadik
a Pannonhalmi borvidékről, Nyúlból a Cseri
Pincészet lett.

Középbirtok (10-50 hektár)
Az Eszterbauer Borászat nyert, a Vesztergombi Pince
lett a második, a Hetényi Pincészet pedig
a harmadik, mindhárom borászat szekszárdi.

Nagybirtok (50 hektár felett)
A szekszárdi Bodri Pincészet lett az első, a 2017-ben
egyszer már nyert Koch Borászat Borotáról, a Hajós-
bajai borvidékről a második, és a szekszárdi
Schieber Pincészet a harmadik.                              n

Magyarország 

legjobb pálinkája

Magyarország legjobb tízezer palack felett
elérhető pálinkája 2020-ban a Szicsek Pálinkafőzde
aranyérmes Irsai Olivér szőlőpálinkája lett, a legjobb
pálinka díját pedig a Tolna megyei Brill Pálinkaház
Érlelt Kadarka törkölypálinkája nyerte el. n
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Tudás, ami táplál

Agrofeed Kft., Győr, Dunakapu tér 10., +36 96 550 620 
premix@agrofeed.hu, www.agrofeed.hu

premixek, koncentrátumok, 
takarmányok




