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30 éves múltra visszatekintő családi pincészetünk a történelmi Pannonhalmi Borvidék szép fekvésű
településén, Győrújbaráton található. Tíz hektáron gazdálkodva a hangsúly a borvidéket
tradicionálisan meghatározó fehérborokon van, de többféle rozé és vörösbor is megtalálható széles
fajtaválasztékunkban. Arra törekszünk, hogy olyan borokat készítsünk, amiből biztosan kér még egy
pohárral a borkedvelő.

Látogasson el hozzánk, kóstolja meg borainkat!

• BORKÓSTOLÓK TÉLEN 24, NYÁRON 60 FŐIG

• CSALÁDIAS VENDÉGLÁTÁS

• SZÁLLÁS 10 FŐIG

• RENDELÉSRE HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

ÁCS PINCÉSZET
9081 Győrújbarát, Erzsébet u. 22.

www.acspince.hu
E-mail: info@acspince.hu

Tel.: 30/9273625, 30/2129662
https://www.facebook.com/acspince
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Fizessen elő!

Darabár: 495 Ft
Éves előfizetés: 1600 Ft

Korábbi BORlovagok magazint 600 Ft/évfolyam áron (egy évfolyam/négy
lapszám) vagy számonként 200 Ft/db áron 
vásárolhat vagy rendelhet meg.

Megrendelését elküldheti levélben a Kornétás Kiadó címére, vagy e-mailben (titkarsag@kornetas.hu), de akár

személyesen a kiadóban is vásárolhat, rendelhet. 

Fizetési mód: személyesen (Budapest, 1138 Népfürdő utca 15/D), 

átutalással (Kornétás Kiadó Kft.,OTP Bank Nyrt.: 11713005-20128256).

Lepje meg családtagját, barátait, ismerőseit magazin-előfizetéssel!
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A Borászok Borásza díj
kerek évfordulót
ünnepelt idén:
az elismerést éppen
15 éve alapította
Rókusfalvy Pál etyeki
borász. A június 4-én
este, Etyeken megtartott
díjátadón Bodó Juditot
választották
a tizenötödik Borászok
Borászának.
A rendezvényen dr. Nagy
István agrárminiszter
adta át a díjat Bodó

Juditnak, akit a Kárpát-medence 50 legjobb
borásza választott ki titkos szavazáson. A díjazott
tokaji borász a Bott Pince tulajdonosa.
Elmondása szerint a Felvidékről származnak
férjével, s egyikük sem végzett borász.

A díjat Rókusfalvy Pál azzal a céllal hozta
létre, hogy minden évben elismerjék a Kárpát-
medence legjobb borászának teljesítményét.
Egyedisége és hitelessége abban rejlik, hogy
maguk a díjra jelölt borászok választják meg
a legjobbat évről évre. A Borászok Borásza díjat
gondozó Vinum Praemium Alapítvány
támogatni kívánja a fiatal borászokat is. Így
a testület  A Jövő Borásza díjat és az ezzel
együtt járó egymillió forintos ösztöndíjat
Takács Réka Emesének adományozta.

Ezen túlmenően az alapítvány testületének
tagjai egy különdíjra, a Borászok Barátja
elismerésre is jelölhetnek egy-egy olyan civil
személyiséget, aki megítélésük szerint
az elmúlt időszakban a legtöbbet tette a hazai
bor és borkultúra érdekében. A Borászok
Barátja díjat idén Bányai Gábor Botond,
a borigo.hu és a Borigo magazin főszerkesztője
vehette át. 

Szalontai Kriszta

(Bor)hírek

A Jammertal Borbirtok 2015-ös Cassiopeia Merlot-ja
kapta a legmagasabb pontszámot a Concours
Mondial de Bruxelles 2021 (CMB) nemzetközi
borversenyen vörösbor kategóriában – adta tudtul
a több szőlészeti és borászati céget összefogó villányi
családi holding.

A Jammertal Borbirtok közleményében kiemelték,
hogy az 1994 óta évente megrendezett, idén június
végén Luxembourgban tartott CMB a világ
legnagyobb presztízsű borversenye. A vörösborok
kategóriában, mintegy 7,5 ezer mintából a villányi
Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot 2015 bora
kapta a legmagasabb pontszámot az eseményen,
ezzel elnyerte a Grand Gold Medal Revelation Red
Wine díjat.

A közlemény szerint a világsiker értékét mutatja,
hogy ilyen nyílt kategóriában és a verseny
történetében először kapta magyar vörösbor ezt
a díjat, emellett „hasonló presztízsű nemzetközi
borversenyen sem érte el nyílt kategóriában magyar
vörösbor a legmagasabb kiosztott értékelési
pontszámot”.

Az idei CMB-n 672 francia, 507 spanyol, 389 olasz
és 335 portugál érem született, de a – tízezer tételt
számláló megmérettetés végeredménye „azt mutatja,
hogy a világ legjobb vörösbora magyar lett” –
emelték ki.             n

Villányi vörösbor 
nemzetközi elismerése

Borászok Borásza
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Bodó Judit megköszöni a díjat



A rendszerváltást megelőzően 1989. augusztus 
19-én Fertőrákos-Szentmargitbánya
(St. Margarethen) térségben az osztrák–magyar
kormány szimbolikusan egy ideiglenes

határátkelőt nyitott, ahol a Páneurópai
Pikniknek elnevezett rendezvényen
több mint hatszáz NDK-állampolgár
használta fel a néhány órás
„vasfüggöny”-megnyitást arra, hogy
Magyarország területéről Nyugatra
szökjön. A magyar határőrség nem
avatkozott közbe, néhány hét múlva
pedig megszűnt a határon levő műszaki
zár is, ami ismét több ezer keletnémet
távozását tette lehetővé.

A nyitást követően Németország
kettéosztottsága megszűnt, így indirekt
módon Magyarországnak komoly
szerepe volt a berlini fal – 1989.
novemberi – lebontásában,

Németország újraegyesítésében. 
A civil kezdeményezésű Páneurópai Piknik 
tehát olyan lavinát indított el,
amely felgyorsította a kelet-európai
országok demokratikus
átalakulását. 

Erre az időszakra emlékeztek az Európai
Borlovagrend magyar és osztrák tagjai 2021.
augusztus 19-én az egykori találkozó helyszínén. 

A fanfárok hangjával megnyitott ünnepélyes
rendezvényen Alfred Rákóczi de Tombor-Tintera
magister generalis köszöntője után H. Helmut
Skala konzul mondta el az ünnepet méltató
beszédét, majd Habsburg Károly protektor
az aktuális politikai kérdések köré
csoportosította az Európai Unió tennivalóit.

A rendezvényen – amelynek egyik főszervezője
a lovagrend Soproni Legációja volt – Tagai István
prokonzul vezetésével mintegy tízfős
küldöttséggel képviseltette magát a Hungária
Konzulátus. A megemlékezés végeztével kitűnő
soproni borokkal koccinthattak a jelenlevők.

Pusztay Sándor
főszerkesztő

Lectori Salutem!

Szabadság és szolidaritás
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A magyar delegáció

A megnyitó percei
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(Bor)literatúra

Hamvas Béla 1897. március 23-án született a felvidéki
Eperjesen, evangélikus papi családban. Pozsonyban
nevelkedik, ahová megszületésének évében költözik
át a család. Édesapja az Evangélikus Lyceum magyar–
német szakos tanára, ahol Hamvas Béla 1906-tól
1914-ig középiskoláit végzi. 1915-ben érettségizik, és
tanulótársaihoz hasonlóan nagy lelkesedéssel

önkéntes katonai szolgálatra
jelentkezik. Tiszti iskolai
kiképzést kap. 1916 és 1917 között
szolgálatot teljesít az ukrán és
az orosz fronton. Kétszer
megsebesül, idegösszeomlással
utalják kórházba.

1919-ben családjával
Budapestre költözik (apja
a szlovák hűségesküt megtagadja,
a családot kiutasítják
Pozsonyból). Budapesten
a Pázmány Péter
Tudományegyetem bölcsészeti
karán magyar–német szakos
hallgató (1919–1923). Emellett
a Konzervatórium zeneelméleti
előadásait látogatja, sőt alkalmi
hallgatója az orvostudományi
karnak is. Egyetemi tanulmányai

végeztével újságírói állást vállal a Budapesti
Hírlapnál és a Szózatnál (1923–1926).

Álláshoz jut a Fővárosi Könyvtárban (1927–1948).
Huszonöt különböző irányzatú és érdekeltségű
folyóiratban publikál tanulmányt, esszét, kritikát,
recenziót. Latin és görög nyelvű művek mellett
németül, franciául, valamint angolul is olvas. Első
felesége Angyal Ilona, akivel 1929-ben köt
házasságot, és akitől 1936-ban válik el.

Kerényi Károllyal megalapítják a Sziget-kört
(1935), azt a klasszikus görög hagyományból
merítkező szellemi szövetséget, amelyhez
csatlakozott Szerb Antal, Németh László, Kövendi
Dénes, Dobrovits Aladár, Molnár Antal és mások.
1936-ban megírja a Magyar Hyperiont, első írói
korszaka ars poeticáját.

A folyékony 
szerelem rajongója

1937-ben feleségül veszi Kemény Katalint. 
1940–1944: háromszor kap behívó parancsot
(1942. április–szeptember: orosz frontszolgálat).
A háború alatt is fordít, Lao-ce, Böhme,
Hérakleitosz, Konfuciusz, Énok műveit. Első
esszékötete, A láthatatlan történet 1943-ban
jelenik meg. 1943–1944-ben megírja a Scientia
Sacra című nagyesszét, amely második írói
korszakának megnyitója. A Hamvas házaspár
megéli Budapest megszállását. A lakást
bombatalálat éri (1945), könyvtára, kéziratai
megsemmisülnek.

1945–1947: az orosz megszállás alatt kiéleződő
politikai légkör és a hatósági zaklatások ellenére
élete egyik legtermékenyebb korszaka. 1948-ban
Hamvas Bélát könyvtári állásából felfüggesztik és 
„B-listázzák” – ez a politikailag megbízhatatlanok
belügyminisztériumi kategóriája. A B-listás csak
a legalacsonyabb rendű munkákat vállalhatja.
Minden publikációs és szerkesztői jogától
megfosztják. Közéleti eltiltásáig ugyan több mint
250 szövegét publikálták, életművének nagyobb
részét azonban a névtelenségben írt művek
alkotják.1951-től 1964-ig az Erőműberuházó Vállalat
erőmű-építkezésein (Tiszapalkonya, Inota, Bokod)
vállal munkát mint raktáros, segédmunkás, gondnok.

1959–1966 között megírja Patmosz című
háromkötetes esszégyűjteményét, az életmű
utolsó periódusának főművét. 1964-ben
másodszor nyugdíjazzák. Holott munkái többnyire
csak illegálisan, kézirat formájában terjeszthetők,
továbbra is ír, és írásai egyre népszerűbbé válnak.

1968. november 7-én agyvérzésben meghal.
Felesége Szentendrén helyezteti örök nyugalomra.
1990-ben posztumusz Kossuth-díjat kap.

Dr. Sztancs György

Hamvas Béla (Eperjes, 1897. március 23. – Budapest,
1968. november 7.) posztumusz Kossuth-díjas magyar
író, filozófus, esztéta és könyvtáros, Hamvas József
evangélikus lelkész, tanár, író és hírlapszerkesztő fia.
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Hamvas Béla

Szőlő, bor, 
drágakő, asszony
Sajátságos, hogy a szőlő és a bor nem fedi egymást. A finom
szőlőből nem mindig a legjobb bor készül. Most nincs szó
a chasselas szőlőről, a kommersz, úgynevezett csemegéről,
amely számomra sohasem tudott lényegeset mondani. A nemes
Afuz Aliról, a szőlőskertek királynőjéről, Matthias Jánosnéról,
sőt a muscat otonelről, és valamennyi szőlők királyáról,
a muscat black Hamburgről kívánok beszélni. A muscat otonelt
kivéve bornak szinte egyik sem alkalmas. Az evésre
jelentéktelenebb szőlőkből készül a jó bor. Somlón
megkóstoltam az ősi somlai tőke fürtjét. Úgy szemre szép volt,
csaknem egészen fehéres zöld, nagy, gömbölyű szemű,
áttetszően opálos és üveges, de ízéről semmi különöset
nem tudok mondani. A Földközi-tengeren elég gyakran
tapasztaltam, hogy a jelentéktelen szőlőkből készülnek
a jobb borok. Egyszer valósággal megdöbbentem.
A tőkén alig borsó nagyságú szemekből álló ritkás fürt.
Beteg ez a szőlő, kérdeztem. Megkóstoltam, elég édes
volt, de furcsa, pótkávé ízzel. Héja vastag, és rágós.
A dalmát nagyot nevetett. Bort hozott és megkínált.
Ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy az ivás
mennyivel erotikusabb, mint az evés.

Az ivás a szerelem legközelebbi rokona. A bor olyan volt, mint
a cseppfolyós csók. Most az egyik legszebb bormeditációmról
szeretnék beszélni. A berényi kertek között történt, a pince
mellett, a nagy diófa alatt ültem a kőpadon, és kiláttam a tóra.
Szemben a Badacsony, a Gulács, a révfülöpi dombok és Szigliget.
Forró délután volt. Egész délelőtt fürödtem, aztán ebédeltem, és
kis pihenés után kijöttem ide olvasni. De a könyv mellettem
feküdt érintetlen, és csak bámultam a nyarat. A tőkéken a szőlő
már érlelődött. Ez rizling. Az ott szilváni. Amaz otelló. Burgundi,
mézes fehér, portói, milyen különös, gondoltam akkor, hogy ez
a sok inkognitó jelenés, ez mind Egy, de értéke éppen abban van,
hogy mindegyik csak utánozhatatlanul önmaga, és semmi más.
A szőlők és a borok olyanok, mint a drágakövek. Az egyetlen Egy
jelenései. De mindegyik az Egynek más és más spirituális
esszenciája. Elkezdtem összehasonlítani a smaragdot, a rubint,
a topázt, az ametisztet, a karneolt, a gyémántot a neki megfelelő
borral. Nem tagadom, hogy ebben a tevékenységemben
rendkívüli segítségemre volt a nő. Mint mindig és mindenben,
amikor a spirituális esszenciák határtalan változatosságáról
tűnődtem. A drágakövek sem egyebek, mint asszonyok és
leányok, inkognitó jelenések, szépségüknek csak ezt
az egyetlenegy tulajdonságát, a ragyogó bűvöletet tartották meg.
Ez a varázslatuk. De a varázslatot nem szabad szemfényvesztés
értelmében venni, hanem mint természetes mágiát. Ez bennük
a valóságos lény. Ez az esszencia. Ha tehetném, például
megtenném, hogy egy szép leányból spirituális lényét kivonnám,
és egészen addig tisztítanám, sűríteném, desztillálnám, szűrném,
kristályosítanám, amíg elmúlhatatlan és tömény esszenciáját

megkapnám. Minden szép nőből végül is drágakövet lehetne
készíteni. Vagy bort. De akkor nem kristályosítani kellene,
hanem feloldani. A drágakövet úgy használnám, hogy aranyba
foglalnám, és esszenciáját a szememen keresztül magamba
szívnám. A bort természetesen úgy, hogy meginnám. A Zsoltár
azt mondja: Kóstoljátok meg és lássatok. Persze az lenne
a legjobb, ha a drágakövet, amikor akarom, átváltoztathatnám
nővé, kigyönyörködném magam benne, aztán újra
átváltoztatnám és meginnám, végül ismét drágakő lenne, és sose
fogyna el. Volna zafír és ametiszt és gyöngy és gyémánt és
smaragd és topáz asszonyom és borom.

Mámoranatómiám főtétele: minden mámor gyökere
a szerelem. A bor folyékony szerelem, a drágakő kristályosodott
szerelem, a nő az élő szerelemlény. Ha még hozzáteszem a virágot
és a muzsikát, akkor tudom, hogy ez a szerelem színekben ragyog
és énekel és illatozik és él és megehetem és megihatom.

Az alkimisták azt mondják, hogy a drágakő nem egyéb, mint
az eredeti teremtésben élt tiszta szellemlény, vagyis angyal, de amikor
az ember bűnbe esett, az anyagba magával rántotta. Kővé változott.

Ragyogó tisztaságát azonban mint kő is megtartotta. Ez az elmélet
fedi az én teóriámat arról, hogy a borokban és szőlőkben

tulajdonképpen szellemi olajok laknak, s ezek géniuszok.
Így üldögéltem és meditáltam a berényi kertekben,

s amikor napnyugtakor hazafelé indultam, sikerült
a termékeny délutánt vidám csattanóval befejezni.
Az út mellett nova szőlőtőkét pillantottam meg. Az első
percben meghökkentem. Hát ez ugyan miféle drágakő?

Abban a pillanatban rájöttem, hogy a bor teljes világ, és
mint minden teljes világ, mint például a nő, a gonosznak,

az aljasnak, a sötét pokloknak is helyet ad, és kell adjon.
A nova szőlő és a belőle készült maró, büdös, borszerű folyadék
nem egyéb, mint az ördög ügyefogyott próbálkozása, hogy ő is
bort csináljon. Soha ennél sikertelenebb kísérletet! A nova
a puritánok, a pietisták, a vénkisasszonyok, az agglegények
bora, a kapzsi, a fösvény az irigy, a komisz embereké.

Egészséges ember, ha szagát érzi, az orrát is befogja, s ha
megkóstolja, eszeveszetten köpködni kezd, és addig kiáltozik,
amíg valami rendes itallal száját ki nem öblíti. Mondom,
az ördög megirigyelte a Teremtő borművét, és elhatározta,
hogy ő is bort fog csinálni. Beletette sárga kapzsiságát,
bosszúszomját, mérgét, pimaszságát, grimaszait, gyáva
alattomosságát, komikus nyomorékságát, minden ügyefogyott
olaját, és hihetetlenül bőtermővé tette. A nova tényleg
legalább hússzor annyi szőlőt terem, mint a nemes tőke.
De kinek? A kapzsinak és a fösvénynek, akinek csak az a
fontos, hogy sok-sok-sok legyen.

Engem nem csapsz be, szóltam a szőlőhöz. Tudom, hogy
a borhoz tartozik az is, hogy büdös pokla legyen. Ez vagy te.
A te géniuszod a boszorkány. A te drágaköved a húgykő.
Amikor virágzol, ammóniákszagodra összegyűlnek
a döglegyek. Te vagy az ateista szőlő.

Megindultam hazafelé, és azon tűnődtem, hogy vacsorához
milyen bort fogok inni. Aztán még eszembe jutott valami.
Ez már nem tartozik a szőlőre, mert ezt nem szőlőből
készítik. Ez a hamis bor. Ez a derített, ólomcukros, szirupos
pancs, a legordenárébb merénylet, aminél csak egy iszonyúbb
van, a hamisított, a kifestett, nyafogó, kiállhatatlan, hazug,
alattomos, kéjsóvár, pénzéhes, hisztérikus nőszemély.
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A Magyar Bor Akadémia díjátadásán

A magyarországi borászszakma egyik legrangosabb
elismerését, az Év Bortermelője címet vehette át
Borbély Tamás 2021. július 11-én a városligeti
Gundel étterem báltermében. A díj átadására

dr. Áder János köztársasági
elnök, valamint több
mint kétszáz vendég
jelenlétében került sor.
A szakmai körökben is
jól ismert borász
elismerése azért is
különleges, mert ő
az első, aki a Badacsonyi
borvidékről elnyerte ezt
a rangos kitüntetést, és
egyúttal ő lett az eddigi
legfiatalabb „Az Év
Bortermelője” cím
birtokosa is. 

A Magyar Bor Akadémia a díj átadásához méltó,
nagyszabású gálaebédet és borkóstolót szervezett
a szakma jeles képviselőinek. Valamennyi kitűnő

étel mellé a Borbély családi pincészet borai közül
válogatott dr. Csizmadia András, a Bor-Schola
oktatója, a rendezvény műsorvezetője.

A Gundel étterem kertjében gyülekező
meghívottakat Kőmagas Badacsonyi Rizlinggel
(2017) köszöntötték, ahol a vendégváró falatok és

Az Év Bortermelője
2020

Borbély Tamás és 
Áder János köztársasági elnök

A legendás Gundel-palacsinta

Borbély Tamás átveszi a kitüntető oklevelet



a kötetlen társalgás mellé a korábbi 
„Év Bortermelői”, valamint a 2020. év jelöltjei
kedveskedtek boraikkal.

A bálteremben felszolgált gombachipsszel
ízesített bársonyos vargányakrém leveshez a 2019.
évi Badacsonyi Rózsakő Selectiont kínáltak.
A halfogás tapolcai lazacpisztrángfilé volt, almás
paszternákhabbal, enyhén füstölt pagodakarfiol
és kelbimbó társaságában. Ehhez Badacsonyi
Kéknyelű Selection (2019) dukált.
A pecsenyefogás rózsásra sült borjú java volt,
lestyánnal pirított, keleti illatú tarka
zöldségekkel, újburgonyával, fehérboros
mártással, amelyhez Bács hegy Badacsonyi
Olaszrizling Válogatást (2019) szolgáltak fel.
Mi más lehetett volna az édes fogás, mint
göngyölt Gundel-palacsinta, mazsolával dúsított
barackchutney kíséretében, amelyhez késői
szüretelésű Badacsonyi Olaszrizling (2017) 
került az asztalra.

A nagyszabású rendezvényen az Európai
Borlovagrend Hungária Konzulátusát Tagai
István, dr. Hajas Pál, dr. Mészáros Sándor és
Pusztay Sándor képviselte, míg a korábbi
díjazottak közül Szőllősi Ágnes kapott
meghívást.

Pusztay Sándor

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? 

Extrakttartalom
A borban lévő extrakt, azaz
szárazanyag/vonadékanyag nagyon fontos jellemzője
a borról kialakult összbenyomásunknak. Több
mindenből áll: szerves savakból, ásványi
alkotórészekből, nitrogéntartalmú anyagokból,
polifenolokból, kolloidanyagokból és esetenként
cukorból. Ha az extrakttartalom magas, akkor a bor
testes, azaz telt és gazdag ízű. 

Mineralitás
Azaz ásványos jelleg. Akkor van ilyen egy borban, ha
az illatában és ízében is gipszre, krétára, mészre,
tűzkőre emlékeztető jegyeket vélünk felfedezni,
a lecsengésben pedig enyhe sós ízt érzünk.
Alapvetően a termőhely által és sokkal kevésbé
a szőlőfajta vagy technológia révén alakított
tulajdonság. 

Egyensúly
Mit jelent az, hogy egy bor egyensúlyban van? Nehéz
körülírni, legtöbbször csak érezzük, hogy a bor
a szánkban és lenyelve is kellemes. Az egyensúly
megléte, illetve hiánya a sav, a tannin, a gyümölcs,
az alkohol és a hordójegyek kapcsolatát, illetve
arányát fejezi ki. Ha túl sok az alkohol, akkor például
forróságot fogunk érezni toroktájon. A hordós érlelés
krémessé, vajassá teszi a bort (a túl sok hordótól
teljesen elveszhet a gyümölcsösség), a sok tannintól
keserűvé, a sok savtól fanyarrá válik. Ha az említett
öt elem markánsan, de külön-külön egyik sem
tolakodóan jelenik meg, akkor egyensúlyos borról
beszélhetünk.

Hordós jegyek
A hordós jegyek a hordó használatából származnak.
Az úgynevezett reduktív borokat végig tartályban
készítik, az oxidatív borok azonban fahordóban
(legtöbbször tölgyfában) erjedhetnek és érnek.
Ez azt is jelenti egyben, hogy a szőlőből származó
gyümölcsösség némileg háttérbe szorul,
megjelenhetnek helyette a hordóból, egészen
pontosan a hordó pörköléséből származó jegyek,
elsősorban a krémesség, illetve aroma terén a dió,
a vanília és bizonyos fűszerek.

Bondor László
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Stumpf István a lovagrend vezetőivel

Középen a kitüntetett Borbély Tamás 
és a korábbi díjazott Szőllősi Ági



[10] BORLOVAGOK

Francia borbemutató a budaméri kastélyban

A Kassától tíz kilométerre északkeletre található
Budamér (Budimír) települést 1289-ben említik
először az oklevelek „Villa Bodomer” néven.
Történelmi szempontból egyetlen esemény fűződik
hozzá, 1848. december 11-én Schlik altábornagy
császári csapatai itt győzték le Pulszky Sándor
nemzetőrseregét. Fényes Elek 1851-ben kiadott
geográfiai szótára szerint két kastélya van, a falu
nagyrészt elszlovákosodott.

A napjainkban látható
budaméri kastély a 18. század
második felében épült, és mai
formáját 1812-ben nyerte el,
amikor klasszicista stílusban
átépítették. Az 1960-as évek
óta a szlovák technikai
múzeum működik benne,
amelyben elsősorban
az órakiállítás egyedülálló.

A gondozott kerttel
rendelkező épület gyakran ad
otthont különböző kulturális
és egyéb rendezvényeknek.
Ezek sorában vettem részt
magam is június végén egy
borbemutatón. A nagyszámú

érdeklődőt vonzó borkóstolón két borász
mutatott be az elmúlt évek
terméseiből válogatást. 

A kelet-szlovákiai Matus
Vdovjak Pincészet borai közül
érdekes volt a Dark Side of the
Moon (A Hold Sötét Oldala),
elnevezésű bor, amely egy
többségében Kékfrankos cuvée-

re emlékeztetett, valamint
a hangzatos Winetoo cuvée. 

A nagyobb figyelem
a Szlovákia középső részéről,
Selmecbánya környékéről
származó Papillon Borászatot
kísérte. David Papillon
francia borász ezen
a környéken néhány
hektáros szőlőjében termelt
borokkal igyekszik

meghonosítani a francia borászkodás
hagyományait. Elsőként egy fehér cuveé gyöngyöző
bort (Papillon Bublinky blanc) szolgáltak fel,
amelyet egy illatos Fekete Tramini (Gonepteryx
Tramin Cserveny) és egy ribizli-meggy ízvilágot
hordozó Oups Rosé, valamint a gazdag zamatanyagú
Rajnai Rizlingje követett.

Az egész est különlegességét a hosszú árnyakkal
bevilágított park helyszíne és a háttérben hallható
dzsesszkoncert csak fokozta.

Pusztay Sándor

Bor és dzsessz

David Papillon és felesége bemutatása a kóstolón



A napjainkban nyolcvanöt hektáron saját szőlőt
termelő vállalkozás egy esztendeje vette meg
a Winelife Borászatot, s máris háromszorosára

bővítette a borok értékesítését.
A cégvezető Hajdú Tamást már
a következő generáció tudatos
felkészítése foglalkoztatja, hogy
a lehető legjobb képesítéssel vegyék át
fiai a cég vezetését.

– Tizenöt esztendeje mindössze
negyed hektáron kezdtem szőlőt
művelni, s napjainkban már idehaza
és Ausztriában nyolcszáz hektáron
termelünk mintegy 40-50 borászatnak
bérben szőlőt. Annak érdekében

növeltem ekkorára a területet, hogy a bértermelés
kiterjesztésével folyamatosan tudjak embereimnek
munkát biztosítani – mondta Hajdú Tamás,
a Winelife tulajdonosa, aki a borászattal egy
esztendeje bővítette ki vállalkozását.

– Úgy éreztem, hogy egy jó borászatra van
szükség ahhoz, hogy kiteljesedjen a vertikum, mert
így tud a szőlőnk a lehető legmagasabb értéken
érvényesülni. Régi barátomtól, Linzer Sámueltől,
a kiváló borásztól vettem meg a Winelife-ot, de
továbbra is ő irányítja a borkészítést, aki biztosítéka
a folyamatos fejlődésnek és a magas minőségnek.

Területenként szelektálják,
hogy melyik szőlőből milyen
bor készüljön. Fehérboraik
zöme reduktív borászati
módszerrel készül, de
foglalkoznak hagyományos kis
fahordós borérlelési
eljárásokkal is. Klasszikus
vörösboraik esetében szintén
acéltartályos erjesztést és

érlelést alkalmaznak, a gyümölcsök ízének
megőrzése érdekében. Válogatás vörösboraik
kizárólag tradicionális módon, kézi csömöszöléssel
készülnek, melyeket különböző ideig érlelnek 225,
illetve 500 literes magyar, illetve francia tölgyfa
hordóban.

– Folyamatosan fejlesztjük a fertőrákosi
telephelyünket, s célunk, hogy hamarosan
egyidejűleg kétszáz vendéget tudjunk fogadni. Húsz-
ötven fős termeket alakítunk ki. Hamarosan elkészül
a melegkonyha is, de addig is meg tudjuk oldani
az étkezést. Emellett két panorámaterasz szerepel
terveinkben, ahonnan a vendégek borkóstolás
közben a Fertő tó pazar látványában
gyönyörködhetnek. A magyarok mellett
a környékbeli osztrák településekről is várunk
látogatókat, akiket nem osztrák árakon tartalmas
programokkal szórakoztatunk.

Gyerekeim számára igyekszem a lehető legprofibb
képzést biztosítani, annak érdekében, hogy
felkészülten tudják átvenni a vállalat irányítását,
s még több helyre juttassák el borainkat. Nagyobbik
fiam Fertődön a két tannyelvű, kereskedelmi,
gazdasági ismereteket magas színvonalon oktató
Porpáczy Aladár  Szakközépiskolában elsajátíthatja
a cég vezetéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi
tudnivalókat, s emellett osztrák–magyar érettségit
kap, amely jó alap az egyetemi felvételihez.

A kisebbik fiam pedig most kezdte Budafokon
az országos hírű Soós István Borászati Technikumot,
az itt szerzett ismeretek segítségével még jobb
borokat készíthet, s többfelé juttathatja el azokat.
A magas színvonalú oktatás az egyetlen biztosíték
arra, hogy önállóan tudjanak dolgozni, s egyéniséget
vigyenek a cég jövőjébe.

A jellegzetes címkékkel, a borok kezdőbetűivel
ellátott Winelife borokkal a Spar, a Penny Market,
az Auchan, a Tesco és Sopron reprezentatív helyein
találkozhatunk.

WINELIFE BORÁSZAT
Fertőrákos, Magyarország, 
Fő utca 95. sz. 9421
http://www.winelife.hu/
winelife@winelife.hu
+36 20 330-0075
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Winelife: folyamatos fejlődés, magas minőség

Már felkészül 
a következő generáció
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Avatási szertartás Győrött

Hagyományosan az esemény az Európai
Borlovagrend Győri Legációjának felvonulásával
kezdődött, amelyre meghívták a Magyar Pálinkarend,
a Pannonhalmi Szent Márton Borlovagrend és
a Somlói Borlovag Klub képviselőit is. Már ekkor
megtapasztalhatták a résztvevők, hogy a legáció
borászai milyen minőségű nedűvel dicsekedhetnek.

A csúcspont azonban minden évben a szombati
avatási szertartás, amely a pázmándi mazsorettek,
a téti fúvósok közreműködésével igazi látványosság
a városlakóknak, turistáknak. 

Az idén hosszú kihagyás után végre ismét
találkozhattak az ország távolabbi részeiből érkező
lovagrendi tagok. A legtöbben, huszonnégyen
Szegedről jöttek, de a Budapesti, a Danúbia,
a Soproni és az Esztergomi Legációk is
képviseltették magukat. Közülük többen már egy
nappal előbb Győrbe jöttek, nekik izgalmas
programokat szerveztek a házigazdák. Mint Tagai
István első prokonzultól megtudtuk, Sárai Szabó
Kelemen perjel megmutatta a civilek által ritkán
látott részeit a rendháznak, a csodálatos képekkel,
freskókkal díszített tereket, lépcsőházakat. Bejárták
a gimnáziumot is. Innen a Győri Városi Levéltárba
sétáltak át, ahol Bana József igazgató a 750 éves
fennállását ünneplő Győr történetéről adott
tájékoztatást. A legérdekesebb ezen a helyen
a pincelátogatás volt. Itt azonban nem bort tartottak,
hanem rabokat, a múltban ez volt a városi börtön. Itt
raboskodott a később kivégzett lőcsei fehér asszony
is. Találtak viszont bort a Pannonhalmi Borteraszon,
így stílszerűen borkóstolóval zárult ez az este.

Imádkozzunk és dolgozzunk!

A szertartásnak hagyományosan otthont adó bencés
templomban Sárai Szabó Kelemen perjel atya Nagy
Szent Gergely pápa „Dialógusok” címen Szent
Benedekről írt soraival kezdte beszédét. 

– Mikor így ásás közben mélyebbre jutottak, egy
ércből való bálványszoborra bukkantak. Egy időre
a konyhába dobták be, és ekkor úgy tűnt, hogy tűz
csap fel belőle. A szerzetesek mind azt hitték, hogy
a tűz az egész konyhaépületet elhamvasztja. Ahogy
a nagy zaj közepett vízzel oltani próbálták,
a csődületre odajött Isten embere is. Azt találta,
hogy ő nem látja a tüzet, csak a testvérek szemei;

Borról, hitről, 
barátságról
Nyárzáró hosszú hétvége kezdődött augusztus 26-án
Győrben. A főszereplő a bor, a borlovagok és
a gasztronómia ezen a fesztiválon. 

A különböző lovagrendek készülődése a fesztiválra

A lovagi felvonulást hagyományosan 
mazsorettek és fúvószenekar vezette



azonnal imádságra hajtotta le fejét. Így aztán
szemük helyes használatára vezette vissza
a testvéreket, hisz látta, hogy képzeletbeli tűz
kápráztatja el őket. Erre ők is úgy látták már, hogy
a konyha épülete épségben van, és nem észlelték
többé a lángokat. – Majd így folytatta: – Van, amit
már csak a vezető tud megoldani, amihez már csak
neki van meg a kompetenciája. Milyen nagy szükség
van itt a bölcsességre, a higgadtságra és
a körültekintő eljárásra. Mennyi alázat is kell
az ilyen helyzetekhez: elismerni, hogy egyedül már
nem megy, és segítséget kérni. De még mindig ott
a veszély, hogy a kis csapat nem lép tovább, hanem
belenyugszik a tehetetlenségébe, a feladat
lehetetlenségébe, és nem fedezi fel, hogy lehet még
tovább menni. Fontos momentum, hogy a fizikai
mennyiségből, a súlyos kőből lelki síkra terelődik
a feladat. Imádkozni kell és nem erőlködni csak,
nem erőgépet építeni, hanem valami több kell ehhez
a feladathoz. A bencés „imádkozzál és dolgozzál!”
jelmondat nem csak üres szólam akar lenni, átjárja
a két dolog egymást, hordozza a két dolog egymást.

Megszívlelendő gondolatokat hallhattak
a szertartás résztvevői arról, mennyire gyakran
találkozunk kitalált nehézségekkel, a pletyka,
az irigység, a féligazságok mennyi gondot
okozhatnak. Önmagunkban kell keresnünk
a probléma forrását. Ma, amikor valóban sok
a gyűlölködés, nagyon is aktuális figyelmeztetést
nyújtott, amikor Friedrich Nietzsche aforizmáját
idézte, amely szerint „aki szörnyekkel viaskodik,
vigyázzon, nehogy közben szörny legyen belőle. S ha
sokáig tekintesz az örvénylő mélységbe, a mélység is
beléd tekint”. Végezetül Szent Benedek példáját
ajánlotta a rendtársak figyelmébe: 

– Hajtsuk meg mi is a fejünket, mint Szent
Benedek atyánk tette, és kérjük a kegyelmet, hogy
magunkat és a többieket, életünk részeit és
eseményeit reálisan tudjuk szemlélni! Imádkozzunk
és dolgozzunk Szent Benedek atyánk példájára!
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Lovagi élet

Ács Edinát bordámává fogadják
Felvonúlás a belvárosban

A lovagrend tagjait
Sárai-Szabó Kelemen atya fogadta

Az új belépő dr. Csatlós István



[14] BORLOVAGOK

Lovagi élet

Úton a szeretet és a remény erényeivel

Értekezésében a Szenátus képviseletében dr. Josef
von Jenei címzetes konzul a lovagi barátságról szólt. 

– A lovagi úthoz a feltétel az információ –
jelentette ki. – Ha az ember ettől megszólíttatik,
biztosan vágy keletkezik benne a valahová
tartozáshoz, valami többlethez az életében. A lovagi
úton az ember elfáradhat. Az életben átalakulások és
vizsgák révén időnként túl nehéznek mutatkozik ez
az út. Itt segít bennünket a megélt lovagi barátság,
amellyel támogatni tudjuk kölcsönösen egymást.

Kiváltképp igaz ez akkor, amikor kölcsönös
nagyrabecsülésen alapuló, bizalommal átitatott,
egyenrangúak között szabadon választott társas
kapcsolatról beszélünk, mint amilyen az Európai
Borlovagrendben is él. 

Hasonló gondolatokkal zárta beszédét, mint
az előtte szóló atya. Az életben egymást követő
sérülésekkel kapcsolatban a megbocsátás
fontosságára, a megbékélésre hívta fel a figyelmet.
Arra, hogy ilyenkor elsősorban önmagunknak kell
feltennünk alapvető fontosságú kérdéseket, ki
vagyok, hová tartok, mit tegyek. Mindenki a saját
életéért felelős, a saját boldogságának a kovácsa.
Ehhez jó út a borlovagrendé, hiszen az igazhoz,
széphez és jóhoz vezet a hit, a szeretet és a remény
erényeivel.

A beszédek kitűnő útmutatóul szolgáltak annak
a rendtársnak, aki ezen a napon tett esküt a bencés
templomban. Dr. Csatlós István Bábolnáról érkezett
a Győri Legációba. Mint elmondta, Kárpátaljáról
származik, több mint két évtizede él
Magyarországon. Már több rendezvényen
megtapasztalta, mennyire jó a társaság, és
megköszönte, hogy bizalmat kapott. 

A Győri Legáció tagjai közül többen előléptek
a ranglétrán. Ács Edina bordáma lett.
Bortanácsosként segíti a jövőben a lovagrendi
célokat Szíj Róbert, Csúri Lejel, Németh Krisztián,
Németh Richárd, Szalóky Péter és Szanyó Tamás.
Székelyiné Szőllősi Ágnes pedig bordámaként.

Végezetül Nacsa Józsefné, szakmai munkájáért
szenátusi kitüntetésben részesült.

Az előlépők felsorakozása

Középen Szőllősi Ágnes és Nacsa Józefné a szertartás után



Sűrű programok szeptemberre

A szertartást követően buszra szállt a menet, majd
az Amstel Hattyú fogadóban Karakai Zsolt második
legát köszöntötte a résztvevőket. Tagai István
prokonzul ezt követően szomorúan emlékezett meg

arról a négy soproni rendtársról, akiket
a COVID-járvány ragadott el közülünk.
A jelenlévőket tájékoztatta arról is, milyen sűrű
program várja a lovagrend tagjait
szeptemberben. 11-én avatási szertartás lesz
Sopronban, 19-én vezetőségválasztó közgyűlés
Győrben, majd 25-én Szekszárdon rendkívüli
eseményt rendeznek. Erről Etler Péter budapesti
második legát mondta el a részleteket.
A budapestieknek ugyanis sikerült
megszervezni, hogy lovagi szék alakuljon a nagy
boros múlttal rendelkező tolnai
megyeszékhelyen, ahová mindenkit szeretettel
várnak. Elhangzott végül az is, hogy idén
a Szenátus október 25-re tervezte be az új
lovagok avatását Kismartonban. 

A nap végén fenséges ízekkel tisztelte meg
a lovagi vacsorának helyet adó Amstel Hattyú
fogadó stábja a rendtagokat és vendégeiket.
A jóízű falatok kitűnő borok fogyasztása mellett
az asztaltársaságok kötetlen beszélgetése késő
éjszakáig tartott. A jelenlevők mosolygó
tekintete, az élő zenére táncolók fergeteges
hangulata jelezte, megfogadták a templomban
hallottakat, erősítették a lovagi együvé tartozást
és barátságot. 

Pió Márta
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Lovagi élet

A Danúbia Legáció asztala Borkóstoló a „pincesoron”

A győriek vacsorára várva

A soproniak asztala
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Kiállítás a pálosokról 

A kiállítás három fő egységből áll, amellyel átfogó
képet kívánnak adni az egykor magyar földről induló
szerzetesrend múltjáról, jelenéről és távlatairól.
A kiállított tárgyak között megtalálhatóak a Kárpát-

medencei kolostorok régészeti
leletei, a középkori, pálos
vonatkozású irodalmi
emlékeket őrző hazai és
külföldi kódexek, arany, ezüst
liturgikus tárgyak, kora újkori
nyomtatványok, számos
szobor, festmény és metszet,
amely a rend gazdag
örökségéről tanúskodik.

A kiállítás bevezetőjében
megemlítették Boldog
Özsébet, az esztergomi
kanonokból lett pilisi remetét,
aki közösségivé szervezte
a remeteéletet. 

Hazánkba csak a két világháború között térhettek
vissza Remete Szent Pál fiai, akik Pécsett, az egykori
mecseki remeteséghez közel rendezték be új
központjukat. Kolostort építtettek a Gellért-hegyi
barlang (a mai Sziklatemplom) mellé, valamint
az alföldi Pálosszentkúton is. Ezeket 1950-ben
elveszítették, de a visszatelepülés óta újra

működtetik a kolostorokat, és 2014-ben
megalapították a hargitafürdői kolostort is. A pálos
rend nemzetközi gyarapodását jól jellemzi, hogy ma
négy kontinensen közel félezer szerzetes van jelen. 

A tárlaton többek között megtekinthető Remete
Szent Pál vörös márvány sírköve, Kinizsi Pál

„Magyarország
boldog lesz”
A Magyar Nemzeti Múzeumban Pálosok címmel 2021. július
15-én nyílt kiállítás. Puskás Antal tartományfőnök és
Szentirmay Tamás hivatalvezető, valamint Pető Zsuzsa
régész, muzeológus, aki egyben a kiállítás egyik kurátora is
volt, fogadta és köszöntötte a megjelenteket.



feleségének imádságos könyve, a częstochowai
kolostor műkincsei és kegytárgyai, a barokk kori
pálos írók munkái, valamint a częstochowai Fekete

Madonna-ikon másolata. Látható Báthory István
szablyája, illetve egy festmény az 1526-ban
a fosztogató törököknek áldozatul esett 25 magyar
pálos szerzetesről.

A pálosoknak a kiállítással az volt céljuk, hogy
egyszerre szóljanak a világi és egyházi társadalom
valamennyi csoportjához, a magyar és külföldi
látogatókhoz, valamint alapinformációkkal és
érdekességekkel nyissanak azok felé is, akik előtt
a rend kevéssé ismert.

Köszönet Puskás Antal tartományfőnöknek
a kiállítás megtekintésének lehetőségéért, Pető
Zsuzsa kurátornak odaadó és mélyreható,
történelmi áttekintést nyújtó, élménydús
tárlatvezetéséért, valamint Szentirmay Tamásnak,
aki néhol meghatódottan beszélt a pálosok életéről,
amit a megjelentek nagy figyelemmel hallgattak.
Végezetül a Szentirmay Tamás által idézett Virág
Benedek (1754–1830), a „szent öreg” tabáni remete,
tanár, költő, történetíró, műfordító sírfeliratával
zárjuk: „Születtem. Szerettem hazámat s dolgoztam
érte. Ez az én életem története. Tegyetek ti is így.
Tanítsátok utódaitokat, s akkor Magyarország boldog
lesz.” 

Telek Anna Mária

Zsúfolásig megtelt templomban ünnepelte 2021.
július 27-én pappá szentelésének 60. évfordulóját
Borsos József pálos atya Pálosvörösmarton.

Az ünnepi szentmisén –
többek között – részt vett
Tamás József püspök,
nyugalmazott
gyulafehérvári
segédpüspök, Puskás
Antal tartományfőnök.
A nagyszámú hívők
között jelen voltak
az Európai Borlovagrend
Hungária Konzulátusának
a tagjai is. 

A szentmise elején Dobróka László pálos
konfráter köszöntötte a jubilánst, méltatva
mindazt a szolgálatot, melyet József atya
az elmúlt évtizedekben végzett. A szentbeszédet
Bátor Botond hargitafürdői házfőnök-plébános
mondta. A szentmise a pálosvörösmarti templom
búcsúünnepére tekintettel körmenettel zárult.   n
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Kultúra

Borsos János József atya
gyémántmiséje
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(Bor)kultúra

Amikor az ember borral dolgozik, valóban belefut
olyan boros kifejezésekbe, szókapcsolatokba,
amelyek a mindennapi szókincsébe is – hogy, hogy

nem – szépen
lassan
beépülnek.
Aztán amikor
a borral még
csak most
ismerkedő
barátainak előad
egy boros
sztorit, azt veszi
észre, hogy
a második
mondat
környékén
elkezdenek

kikerekedni a szemeik, a harmadiknál pedig már el
is veszítették érdeklődésüket. Úgyhogy az ember
elhatározza, hogy a következő sztorinál érthetőbben
fogalmaz, és azzal is leáll, hogy az ásványvizet
borospohárból igya (persze pörgetés után).

Tehát ki a borsznob? 

A borsznob kifejezést a bor olyan megszállottjaira
használják, akik számára a borfogyasztás mellékes
élmény a borról való misztikus ismeretek

felhalmozása közben. A borsznob kifejezés
majdhogynem felesleges túlmagyarázás. Olyan,
mintha azt mondanánk, hogy nedves eső.

Először a borsznobok túlmisztifikálják a bort.
Gyakran használnak olyan kifejezéseket, amiket senki
más nem ért. Kizárólag az ár (és a hangzatos címke)
alapján hajlandóak bort venni. Akkor érzik fontosak
magukat, ha a pénztárnál legalább ötjegyű összeget
hagynak ott a prémium márkás bordeaux-ira. 

A világ legdrágább borát készítő Domaine de la
Romanée-Contit egyszerűen DRC-nek hívják.
A csavarzáras bor szerintük nem más, mint az ördög
műve. Szóval nemcsak hogy nem hajlandóak ilyet
venni, de meg sem isszák. Szeretnek kötekedni,
provokatív hangsúllyal visszakérdezni, de
semmiképp sem őszintén érdeklődni – hiszen már
mindent tudnak a borról.

Csakis a kis mennyiségben készülő, kézműves
tételeket nevezik bornak. Ha valami nagyüzemi

A bor és 
a borsznobok
Ugye, sokan voltunk már borkóstolón? Ugye, hallottuk már,
ahogy a szakértő olyan természetességgel beszél a hosszú
lecsengésről, fineszről, meg jól integrált tanninokról, mintha
csak a vasárnapi húsleves összetevőit sorolná? 
De nem merünk visszakérdezni, mert mellettünk mindenki
bőszen bólogat.



(olvasatukban már annak számít, ha évi 3-4000
palacknál több készül belőle), akkor inkább nem is
kérik. Ugyanez vonatkozik a beszerzési forrásokra is,
hiszen nekik derogál szupermarketben bort venni.
Ha nem a világ legeldugottabb borkereskedéséről
vagy magáról a pincészetről van szó, akkor biztosan
felejtős. 

Saját – esetleg névre szóló – köpőedényük van,
amit mindenhová visznek magukkal, de tényleg.
Mindenhová. Rengeteg bor kerül a szájukból
egyenesen a (saját) köpőedénybe vagy a palackból
közvetlenül a lefolyóba. Közben viszont nincs olyan
mennyiség, ami túl sok lenne, amihez túl korán
lenne, vagy ami miatt ne lehetne kocsiba ülni. 

A Facebookon kizárólag borbárokból,
borkóstolókról csekkolnak be, ha nem éppen egy
eldugott elzászi pincészetből jelentkeznek, és
kereskedelmi forgalomban még nem lévő tételekről
posztolnak homályos képeket. A hírfolyamukban
természetesen semmi más nincs, mint borospoharak
és borospalackok fotói. 

Teljesen kiakadnak, ha nem a borhoz leginkább
megfelelő pohárban szolgálják fel a burgundit
(pláne, ha az a pohár nem márkás). A fesztiválokon
ezért totál lenézik a műanyag pohárból fröccsöt
ivókat. Ó, és természetesen minden italt
megpörgetnek a pohárban, a reggeli kávétól kezdve
minden egyes pohár vízig.

Bondor László

– A Neszmélyi borvidéken szeptember első napjaiban
elkezdődött a szüret. Milyen termés várható a 2021-es
évben? – kérdeztük Szőllősi Ágnes ügyvezetőt.

– Az Irsai Olivérrel kezdtük a szüretet, amelyről
tudni kell, hogy ennyire későn még sohasem fogtunk
hozzá – kezdte Szőllősi Ágnes a válaszadást. Úgy

látom, 15–17 mustfokot érünk el.
Miután hűvös volt a tavasz,
a cserszegi, a királylányka, a zenit
és a többi borszőlő minőségéről és
mennyiségéről még nem lehet
tudni pontosan, milyen lesz. Sajnos
a fürtök megálltak most
az érésben, így ilyenkor
folyamatosan nézzük
a paramétereket. Azt is tudni kell,
néhány hónappal ezelőtt, júliusban
nagy jégkár volt a vidékünkön,
amely a mennyiséget
„csappantotta” meg, nagyjából
a szőlő harminc százalékát tépázta
meg a majdnem barack nagyságú
jég. Összességében fura volt ez
az év, hiszen a tavasz is nehezen

indult, majd berobbant egy forrósággal teli pár hét,
és most augusztus 20. után beköszöntött
az évszakhoz képest hideg idő. A hűvös időben
a szőlő nagyon lehűl éjjel, és aztán napközben sem

tud újramelegedni. 
Ugyanakkor elmondható, hogy

nyáron jól fogyott a tavalyi bor,
kiürült a pince. Több partnercégünk
jelezte, hogy nyáron beindultak
a teraszos vendéglátóhelyek,
az otthoni kerti partik

megszaporodtak, és megnőtt
a fogyasztási kedv is.
A Kékszőlőnk és valamennyi
Rozénk teljesen elfogyott.

Ennek ismeretében az idén is jó
alapanyagot tudtunk beszerezni
Sopronból a feldolgozandó
borokhoz. 

Reméljük, nemcsak a szüret
további folytatásához lesz kedvező

az időjárás, hanem a különböző bornapok, boros
rendezvények megtartásához is.

Pusztay Sándor

Megkérdeztük

Szüreti várakozások

SZÖLLŐSI PINCÉSZET
2544 Neszmély, Kásáshegyalja út 6.
Telefon: 36 20 980 9735
www.szollosipinceszet.hu
E-mail: neszmely@szollosipinceszet.hu
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Borkultúra

A bor-étel párosítást napjainkban sokkal
kreatívabban és szabadabban értelmezzük, mit 
10-20 évvel ezelőtt. Mivel mindenkinek más
az ízpreferenciája, így a tökéletességre való törekvés
helyett ma már a struktúrák és textúrák
összehangolásán van a fő hangsúly, hiszen
a legtöbbször többen ülünk az asztalnál. Szerencsére
az ösztönünk is vezet, hiszen a könnyebb ételek
mellé szinte automatikusan nyúlunk a könnyedebb
borok felé, míg egy robusztus sült marhához

automatikusan a testes
vörösbor esik jobban. Emellett
a borra tekinthetünk úgy is,
mint egy fűszerre: ha akarjuk,
kiemelhetünk vele ízeket, ha
akarjuk, magát a bort is
dominánssá, hangsúlyossá
tudjuk tenni a kombinációban.
Egy hajszálvékony sonka éppoly
finom vajas kenyérrel, mint
egy szelet mézédes
sárgadinnyével. Az alábbi
irányvonalak segítségével

a magunk útját járhatjuk, és saját ízlésünkre
alakíthatjuk a bor-étel kombinációt.

Az egyszerű ízvilágú, jó savú reduktív
fehérborokhoz és könnyű vörösborokhoz
a legegyszerűbb az ételeket társítani.

Ha az elkészítés során csak minimális
beavatkozáson megy keresztül az étel (párolás,
gőzölés, főzés), a könnyedebb borokkal harmonizál
jól. Ha grillezünk, pirítunk vagy sütünk, a sokkal
robusztusabb borok is jól működnek, mivel
az elkészítés során plusz ízjegyek társulnak
az ételhez. Amennyiben olajban sütünk, a könnyebb,
de jó savú bor a megfelelő választás, mivel a sütés
során az ételek zsírtartalma megnő.

Bor-étel párosítás

A hidegen szervírozott ételek könnyebb borokat
kívánnak, amelyeket szintén be lehet hűteni.
Választhatunk fehér-, rosé és könnyű vörösbort is.

Minél intenzívebb az étel íze, annál intenzívebb
borokkal működik a párosítás. Mindig
a legintenzívebb ízhez keressük a bort! Savanyú
ízeknél – mint például a citrom, az ecet,
a paradicsom stb. – a bor savainak egyensúlyba kell
kerülniük az étel savaival, ezért intenzív savakkal
rendelkező bort válasszunk, mint például a rajnai
rizling vagy a sauvignon blanc.

Ha édes ételeket eszünk,
a bornak az ételnél édesebbnek

kell lennie, mivel az édesség
mellett a bor szárazabbnak
tűnik. Kivételt képeznek ez
alól az étcsokoládés ízek,
amelyekhez a tanninos,
nagy testű vörösborok is

passzolnak.

Ha egy semleges étel mellé kínálunk
gyümölcsszószt vagy valamilyen édes mártást, a bor
gyümölcsösségének harmonizálnia kell a mártás
vagy a szósz ízeivel. A füstös ízek karakteres bort
kívánnak, olyanokat, amelyek harmonizálnak
a füstösség intenzitásával. Még egy kevés
maradékcukor is jól működhet ezekkel az ételekkel.

A testes, nagy vörösborok gazdag és nehéz
ételekhez passzolnak. Ez lehet egy nehezebb vadhús
vagy sült marha. A vastag, édes borok határozott
savakkal jól kombinálhatók zsíros ételekkel. Ennek
klasszikus példája a tokaji aszú–libamáj páros.

Bondor László



Lovagi tanácskozás
a Tisza partján
Az EBHKE Szegedi Legációjának tisztújító
közgyűlésére 2021. július 15-én a Holt-Tisza-parti
vendéglőben került sor, ahol több barátunk és
családjuk is megjelent. 

Nacsa József legát megnyitója
után dr. Korom-Vellás Zsuzsanna –
mint a jelölőbizottság elnöke –
a különböző tisztségviselőkre tett
személyi javaslatokat követően
ismertette a szavazás menetét.

A legáció jelenlevő 27 tagja
szavazata alapján a következő
eredmények születtek: első legát
Nacsa József borlovag, második legát
Szabó Kálmán borlovag, marsall
Szabó Dávid borlovag, titkár dr.
Korom-Vellás Zsuzsanna bordáma.

A konzulátus tisztújító
közgyűlésére küldöttnek
választották dr. Poczik Miklósné és
dr. Korom-Vellás Zsuzsanna

bordámákat, valamint Kibédi Ádám borlovagot.
Pótküldött lett Szabóné Tóth Hilda bordáma és
Lipták Tibor borbíró.

Az ülés további részében elfogadásra került
a Szegedi Legáció 2021. évi programja.
Megtárgyaltuk, hogy 24 fővel veszünk részt
az augusztus végi győri avatási ünnepségen.

Az estét egy ízletes – Samu Ferenc által helyben
főzött – halászlévacsorával zártuk, miközben
a családtagtagokkal együtt jó borok fogyasztása
közben mesélhette el mindenki nyári élményeit.

Lovagi garden party 
Balatonszárszón
A Budapesti Legáció tagjai és hozzátartozói 2021.
július 17-én Balatonszárszón találkoztak, immáron
negyedik alkalommal.

Az összejövetelre a járvány enyhülését követően,
az Etler család balatoni nyaralójában egy kötetlen
garden party keretében került sor. A résztvevők
között megjelent Tagai István prokonzul és Pusztay
Sándor borlovag a Danúbia Legációból. A jó időben –
Farkas Csaba szakavatott munkálkodása közepette –
bográcsban készült a marhalábszár pörkölt,
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Közgyűlésre 
készülve
Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa szeptember
19-én Győrben tartja vezetőség és tisztségviselő
küldöttközgyűlését. Az elnökség döntése alapján eddig
az időpontig a legációk részközgyűléseit is meg kell tartani.
Lapunk megjelenésének időpontjáig a Szegedi, a Budapesti,
a Komárom-Esztergomi- és a – nem közvetlenül városokhoz
kötődő – Danúbia Legáció tartotta meg ülését. Ezekről
olvashatnak jelen írásunkban, míg a Soproni és Győri
Legációk üléseiről következő lapszámunkban,
a vezetőségválasztás eseményeivel egy időben számolunk be.

Nacsa József 
beszámoló közben

Kitűnő volt a hangulat Balatonszárszón
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miközben Bogatin János omlós, kellemes ízesítésű
húsokat sütött faszénen.

A lakoma előtt a találkozó megnyitásaként Tagai
István egy pohár borral köszöntötte a megjelenteket,
majd Husza György tartott tájékoztatót a legáció
néhány nappal korábban megtartott üléséről,
felhívva a figyelmet a közelgő szeptemberi
szekszárdi, győri és soproni avatási ünnepségekre.
Elhangzott az is, hogy az említett értekezleten
a legáció vezetését, tisztségviselőit, a küldöttek
mandátumát meghosszabbították.

A megbeszélés után kezdődött a fenséges ebéd
elfogyasztása. Ezt követte a különféle, jobbnál jobb
borok kóstolása, amely a késő estébe nyúló baráti
beszélgetésekben teljesedett ki.

Rendhagyó legációülés
Halásztelken
A Danúbia Legáció 2021. augusztus 14-én, a Rutz
család „rezidenciáján”, Halásztelken tartotta soron
következő ülését. A délelőtti gyülekezés egyik
ínycsiklandó programja volt, hogy a borospince
melletti kóstolóteremben, kitűnő borok mellett
fogyaszthatták a jelenlevők a füstölt húsokból és
kolbászokból összeállított gazdag hidegtálakat. Ezt

követően került sor a teraszon a rendezvény
hivatalos programjára, a legációülésre, amelyen 18 fő
vett részt.

Dr. Hajas Pál borospohárral a kezében, az „In
Honorem Dei et In Honorem Vini” jelmondattal
köszöntötte a jelenlevőket, amivel kezdetét vette
a csaknem három órás ülés.

A napirendi pontoknak megfelelően Pusztay
Sándor legát tájékoztatta a tagságot az utolsó
elnökségi ülés döntéseiről, illetve az elmúlt egy év
járványveszéllyel terhelt időszakáról. Megállapodtak
abban, hogy a legáció tagjai minél nagyobb
létszámban vesznek részt a győri, a soproni és
a szekszárdi felvételi és előlépési ünnepségeken,

a fertőrákosi Páneurópai Piknik emlékrendezvényén.
A tájékoztatást követően jóváhagyták a legáció 2021.
évi munkatervét, amelyből Martfűn már nagy
sikerrel rendezték meg a horgászversenyt, illetve
megkezdték két határon átnyúló borkóstoló
megszervezését is.

Ezután került sor a konzulátus szeptember 19-re
tervezett tisztségviselő, választó közgyűlésének
előkészítésére, illetve a legáció vezetőinek és
tisztségviselőinek megválasztására.

A Danúbia Legáció legátjainak Pusztay Sándor
és v. Béres István borlovagokat, titkárának Rutz
Béláné Klárit választották meg. Küldöttek:
Kálmán András, Pusztay Sándor és Rutz Béla
borlovagok, míg pótküldöttek: dr. Gulyás

A Budapesti Legáció

A Danúbia Legáció tagjai Halásztelken



Zsuzsanna és dr. Piros Zsuzsi keresztviselő rendi
dámák lettek.

A korábbi hagyományokat megtartva lovagi szék
vezetőválasztást is tartottak. A Pest megyei
(Budaörs) lovagi szék vezetője dr. Piros Zsuzsi,
titkára Rutz Béláné Klári, tagja dr. Gulyás Zsuzsi
rendi dáma lett. Új nógrádi lovagi szék alakult.
Vezetője Doman László, vezetőségi tagok dr. Szabó
András, dr. Hajas Pál borlovagok.

A számtalan hozzászólást és aktív részvételt
követően került sor az ebédre, amely hideg
előételekből, marhalábszár pörköltből és
aprósüteményekből állt. Az ebédhez kitűnő borokat
szolgált fel Rutz Béla házigazda, de lehetősége volt
mindenkinek arra, hogy a saját maga csapolt sörét
fogyassza. Délutáni sziesztaként csoportos
beszélgetésekre került sor, a nagy meleg ellenére
a napernyők alatt, illetve a kellemes vízhőmérsékletű
medencében. Késő délután Pusztay Sándor egy
borkóstolóval egybekötött bemutatót tartott, amelyet
változatos hideg és meleg kolbászféleségekkel,
füstölt árukkal díszített tálak kihelyezése követett.

A jó hangulatú legációülés késő éjszakába nyúló
beszélgetésekkel ért véget.

Komáromi találkozó
A Komárom-Esztergom Megyei Legáció ülésére
augusztus 30-án került sor a Komáromban,
a Rüdiger-tó partján levő Tó csárdában.

A nagyszámú érdeklődő mellett megtartott
tanácskozáson Tagai István elnök borral köszöntötte
a jelenlevőket, majd Bondor László borlovag számolt
be a nagyrészt COVID-járványidőszak alatt
történtekről. Miután a beszámolót mindenki
elfogadta, Potháczky Mária felvezetésében került sor
a vezetőségválasztásra és a korábbi küldöttek
mandátumának meghosszabbítására. A legáció
vezetésére három jelölés érkezett, amelyből Bondor
Lászlót egyhangúan első legátnak, Németh Józsefet
többségi határozattal második legátnak választották.
Ezzel párhuzamosan Bondor László, Németh József,
Kocsis Sándor és Juhász István kapott bizalmat, hogy
küldöttként részt vegyen a vezetőségválasztó
közgyűlésen.

A program további részében jóváhagyták a legáció
2021-es év hátralévő hónapjaira tervezett
programjait, illetve tanácskoztak a szervezet
működésének jelenlegi gondjairól, a továbblépés
lehetőségeiről. Általános teendőként fogadták el,
hogy a legáción belül új lovagi székeket kell
megalakítani, gondos személyi javaslatokkal elő kell
segíteni új személyek bevonását a szervezet életébe.

A rendezvény záróeseményeként – egyesek szerint
fő programként – a vendéglő közismerten jóízű
füstölt, főtt sertéscsülkeinek elfogyasztása
következett, amit a legációhoz tartozó borászok saját
termelésű borainak kóstolása követett.

Dr. Korom-Vellás Zsuzsanna, 
Rutz Klári, Telek Anna Mária
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A komáromi tanácskozás résztvevői

A legáció vezetői Tagai Istvánnal
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A Balatoni borrégióban jártunk

A Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női Borrend
nagymester asszonya, Enese Beáta meghívásának
eleget téve az Európai Borlovagrend Hungária
Konzulátusa képviseletét a vezetőség egyeztetésével
már hagyományosan a Soproni Legáció látta el
az idén is. A nyolcfős küldöttség Veres János
borlovag vezetésével képviseltette magát.

„Gizella királyné, Szent
István király felesége
a magyarok első koronás
uralkodónője, Magyarország
első keresztény királynéja.
II. Civakodó Henrik bajor
herceg és Burgundi Gizella
(Izabella) lánya, aki
a „magyarországi” melléknevet
kapta a legendairodalomban.
A balatoni táj lankáin
különböző régészeti leletek
bizonysága alapján már
az időszámítás előtti III.
században, a kelták idején
termesztettek szőlőt. A Kárpát-
medence egyik legrégebben
jegyzett szőlőtermesztő
vidékének írásos említése 
1038-ból való, amikor is Gizella

királyné férje, István király engedélyével nyolc szőlőst
adományozott a veszprémi apátságnak. Gizella
azoknak a nagy európai nőknek a nyomdokába
lépett, akik előmozdították a Nyugat kereszténnyé
tételét. István király fiához, Imréhez írt intelmeiben
írta: „Itt az idő, hogy többé ne puha kásával
étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet,
hanem itassanak meg olykor fanyar borral, mely
értelmedet tanításomra figyelmessé teszi.”

A szőlőhegy, a saját szőlő és pince a magyar ember
számára azért jelentette évszázadokon keresztül az élet
derűsebb perceit, a szabadság és boldogság ritka
pillanatait. A hegyről, a pincéből pohárral a kézben,
barátok között valóban másként látni mindent.

A rendezvény fővédnöke dr. Nagy István
agrárminiszter, védnöke Manninger Jenő

országgyűlési képviselő volt, de megjelent Pali
Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere, Sáringer-
Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
elnöke és Sajgó Gáborné, a MBOSZ alelnöke is. 

A meghívón feltüntetett program már eleve egy
izgalmas napot vetített előre. A megérkezésünk után
finom falatok és a régió jellegzetes borai vártak ránk.
A sok régi ismerős arcán látszott, hogy boldogan
jöttek el a Balaton partjára a hosszú kényszerszünet
után. Örömmel üdvözöltük egymást, meghitt
beszélgetéseket folytatva és mosolyogva nyugtáztuk,
mi győztünk a COVID elleni harcban. 

A rendezvény Enese Beáta nagymester asszony
köszöntője és a dr. Nagy István miniszter levelének
felolvasásával kezdődött. A levélben köszöntötte
a borrendeket, és kiemelte, milyen fontos szerepe
van a keresztény hagyományokon alapuló
borvidéknek és a borral kapcsolatos tevékenységnek.
A Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női
Borlovagrend nemcsak a Balaton körül, de
hazánkban minden borvidéknek reményt adhat
a fejlődésre: „ezért ezúton is köszönöm önöknek
a Balatoni borrégió iránt tanúsított hűséget és
odaadást, további szolgálatukhoz pedig sok erőt, jó
egészséget kívánok”. 

Ne feledjük, „a borban öröm, barátság, dal és
boldogság van” – zárta levelét. 

A találkozó Fodor Márk, a 220 éves Festetics
Taverna Pince tulajdonosa, a Zenit Hotel ügyvezetője
köszöntőjével folytatódott. A meghívott előadók
között nagy érdeklődés kísérte Nyitrainé dr. Sárdy

Felharsant a tárogató
hívó hangja 
Hosszú-hosszú idő után a Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női
Borrend megtartotta a Gizella-napi ünnepét. A rendezvényre
2021. június 25-én Vonyarcvashegyen, a Zenit Hotelben került
sor 33 borlovagrend és borrend részvételével. 

Enese Beáta nagymester asszony

Felvétel szőlővesszősújtással



Diana egyetemi docens, a MATE
Szőlészeti és Borászati Intézet
vezetője „A klímaváltozás hatása
a borászati technológiára” címmel
tartott érdekes előadását. Hollósy Örs
az UPL Hungary Kft. képviseletében az új
betegségekről a szőlőben és az azok elleni
védekezésről beszélt. A Sumi Agro Hungary Kft.-től
„Japán fejlesztések a magyar szőlészet
szolgálatában” címmel Petrohay György tartott
előadást. 

A szünetekben Vesztergám Miklós tárogató- és
citeraművész szórakoztatta és vidította fel

a jelenlévőket. Meglepetésként Szávolovics Gabriella,
az ismert, Aranykoszorú-díjjal kitüntetett nóta- és
dalénekes nagyon szép régi dalokkal színesítette
a programot. Így a délelőtt hamar elrepült, és
következett az avatási ünnepség. 

A szertartáson a nagymester asszony
vezényletével és Horváth Ágnes alelnök-kancellár
segítségével, különböző próbák letétele után
szőlővesszősújtással felvételre került Szávolovics
Gabriella. A borrendi avatás a Borbély család 2020-as
Olaszrizlingjének kóstolásával zárult. 

Nemcsak az előadások, hanem az azt
követő ebéd is kiváló volt. A finom

tyúkhúsleves, zöldségekkel és
tyúkgombóccal mellé a Gál

Szőlőbirtok és Pincészet
Balaton-melléki 2020-as
Chardonnay-ja remek
párosítás volt.

A vegyes tál, amelyben
szuvidált szűzpecsenye és

kacsamell volt puhára sütve,
pirított burgonyával és házi

vegyes savanyúsággal,
gasztronómiai élvezeteket nyújtva

kápráztatta el a jelenlévőket. Hozzá
a Borbély Családi Pincészet zászlósbora, a 2019-es
Olaszrizling és a Badacsonyi Pinot Noir került
kínálásra. Zárásként a kávé mellé házi almás rétest
kaptunk, és hozzá a Badacsonyi Rózsakő 2017-es
félédes borát kortyolgattuk a Szent György Pince
kínálatából. 

A szakmai konzultáció és beszélgetések során
a Hungária Konzulátus Soproni Legációjától Veres
János borlovag bemutatta a Gangl Pincészet 2019-es
Cabernet Sauvignonját.

A beszélgetéseket követően a Tavernába invitáltak
bennünket egy finom bográcsgulyásra,
természetesen borok és ragyogó zene kíséretében, és
nem maradhatott el a nótázás sem. Jó hangulatban
énekelgettünk a tárogató kíséretében.

A vidámsággal teli nap tovább erősítette
a lovagrendek és borrendek közötti barátságot.

Veres János 
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A soproniak a borrendeknél



A fővárostól mintegy 18 kilométerre esik Bazin
(Pezinok) várkastélya. Pozsony közelsége, könnyű
közúti és vasúti megközelíthetősége, a szőlészet és
borászat régi hagyományának megőrzése egyre

nagyobb vonzerőt jelent a turisták és
borszeretők számára. A reneszánsz
kastély a város szélén, parkban
található, vízforrásokkal ellátott
erődítménnyel.

Štefan Šimák jól működő és sikeres
kiadócégét néhány évvel ezelőtt eladta,
és mivel már régi vágya volt borászattal
foglalkozni, megvette a Pezinoki várat,
amelynek nyolcszáz éves történelme és
hatalmas pincéi lenyűgözték. Néhány év
alatt a középkori pincéket és az egész
kastélyt is felújították. A Pezinok
Chateau borának százéves történetében
új fejezet kezdődött, ezúttal a Šimák
Chateau Pezinok címkével
találkozhatnak a vevők és a látogatók.

Az építmény megőrizte
a Szlovákiában egyedülálló vízi kastély

középkori megjelenését. A várkastély sok
átalakításon ment át, jelenleg pincészet és borfogadó
kapott helyet a robusztus falak között. Meg lehet
nézni a pincéket és a korhű kastély egy részét is, és
a várhoz tartozik még egy szálloda negyvennyolc
szobával. 

A modern pincékben dolgozzák fel a dél-
szlovákiai borvidékhez tartozó Dubník és Svodín
községekben található több mint száz hektár szőlő
termését. Valamennyi boruk szlovák eredetű.
A szőlőültetvények kiváló lembergerről és rizlingről
híresek. A cabernet sauvignon, a pinot gris,
a chardonnay, a sauvignon, az olaszrizling, a zöld
veltelini és más fajták itt magas minőséget érnek el. 

A várkastély pincéiben Szőlészeti és Bormúzeum
is működik, a pincék két egymással összekapcsolt
részből állnak, a legrégibbek az égetett téglából
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Borkóstoló a várkastélyban

Címeres hordók
Bazinban
Egy igazi várkastélyban bort kóstolni? Nem mindennapos
dolog, és ha a borospincén kívül még a modern kastély
életébe is bepillanthatunk, az már különleges élmény.
Szerencsénk volt, amikor egy kisebb újságírócsoporttal
szlovákiai látogatásunkkor a vendéglátók egy „boros”
programot is a látnivalók listájára vettek. 

Marek Nemček borász

Érczfalvi András rádiós, szerkesztő riporter az illatpróbán



épített boltozatpincék. Minden hordónak megvan
a maga története, amely az elkészítés idejét mutatja.
A legrégebbi közülük az 1807 óta fennmaradt Szent
Lipótot ábrázoló hordó. A többi hordó
a tulajdonosok címereit és a szent apostolok

arcképét mutatja, amelyeket a Szlovák Szőlészeti
Egyesület fafaragója faragott a múlt század első
felében. A bormúzeumban a szőlőműveléshez a régi
időkben használt eszközöket találjuk: préseket,
kádárműhelyt, szűrőket és régi bortöltő gépeket.

Borkóstoló 
Marek Nemček borász mesélt a pincékről és
a bortermelésről. Majd sorban kóstolhattuk meg
a borokat:

Először 2019-es Pinot Blanc került elénk, amely
arany színével bűvölt meg minket. Illatos, a nyári
virágok köszöntek vissza benne. Következett a 2019-
es Rizling Runskyt, amely finom sárga színű, könnyű
sárgabarackos aromával, és a legnépszerűbb borfajta
Szlovákiában, nekünk ez ízlett a legjobban. A 2020-
as rózsaszínű Cabernet Sauvignon olyan illatos,
mintha a tavaszi kertből jött volna, de a nyári
erdőből származó eper mellett erdei málnát és
ribizlit is felfedeztünk benne. A 2017-es Frankovka
Modrát kóstolásakor eperlekváros, konyakmeggyes,
erdei gyümölcsös ízeket éreztünk. 

A pincében játszottunk egy kicsit, illatpróbát
tartottunk, megszagolhattunk különböző butéliákat,
és meg kellett mondani, milyen illatot éreztünk.
Ebben a legjobb eredményt Érczfalvi András rádiós
kollégánk érte el.

Bódi Ágnes
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A kőszegi bor múltja és jelene

– A kőszegi borok már a múltban is nagy
népszerűségnek örvendtek, olyannyira, hogy messzi
földön is szívesen itták az itt termelt szőlőből
készült nedűt. A középkorban például Sziléziába
rendszeresen szállították az itteni borokat – mondta
Kampits László, az egyesület elnöke, aki sokat
kutatta a kőszegi bor múltját, eredetét.

A kőszegi bor elsősorban vörösbor, kedvelt fajták
a Kékfrankos, a Zweigelt, a Blauburger, a fehérek
közül a Chardonnay, a Furmint, de kóstolhatunk
rozét is, mely szintén nagy sikernek örvend. 

Mivel a domborzati adottságok miatt más
borvidékekhez képest kicsik a termőterületek,
az itteni borokat zömmel helyben, maguk a gazdák
értékesítik termelői borkimérésekben,
vendéglátóhelyeken.

Eutropius és Claudianus római írók műveiből
kiderült, hogy Pannónia hegyein már a honfoglalás
előtti időkben is foglalkoztak szőlőtermesztéssel.
Biztos forrás a 13. századból származik, a Németújvári
grófoknak 1279-ben kelt birtokleveléből, melyben:
„Kőszeg várát pedig Doroszló faluval és más, egyéb
javakkal együtt – a szőlőhegyeken kívül – János
mesternek osztották ki”.

Az Anjou-időkben, a 14. században, a kőszegi bor
hírneve messzire eljutott. Többek között ennek

köszönhette különleges kereskedelmi státuszát és
a királyi városi rangot. A kereskedelem fontos
szerepet játszott akkoriban a település életében,
hiszen Pozsony, Sopron és Kőszeg borkiviteli joggal
rendelkezett.

1491-ben a pozsonyi szerződést követően Kőszeg
osztrák zálogbirtok lett közel kétszáz évig.
I. Ferdinánd a szőlőket a helybeli polgároknak adta
el. Mátyás 1483-ban kiadott oklevele szerint öt évre
mentesítették a területet a hegyvám fizetése alól,
amennyiben a háborúban elpusztult szőlőket újra
művelés alá veszik.

1532-ben Szulejmán a Jurisics-vár ostrománál
a szőlőhegyeken vert tanyát, és a várárkot az itt
kivágott szőlővesszőkkel töltette fel. Később
Ferdinánd, majd Mária királynő is segítette
a szőlősgazdákat. A 19. században 810 hektáron
termesztettek szőlőt, elsősorban fagynak ellenálló,
nem kényes és bő termést adó fajtákat, például
rajnai rizlinget, olaszrizlinget, traminit.

Szőlő jövésnek könyve

Igazi kuriózum az a kőszegi hagyomány, mely szerint
1740 óta évről évre Szent György napján (április 24.)
berajzolják az új szőlőhajtásokat a „Szőlő jövésnek
könyvé”-be, és így évszázadokra visszamenőleg meg
lehet tekinteni azok változását. Ezen a napon
hivatalos városi ünnepséget tartanak.

A város történetében a fő bevételi forrást
a borkészítés jelentette sokáig. Kőszeg fénykorát
ezekben az évszázadokban élte. Ám a filoxérajárvány
Kőszeg borvidékét sem kímélte, így
a szőlőültetvények területe alaposan lecsökkent.
A legnagyobb károk az 1890–1920 közötti években
érték a vidéket.

A betegség levonulása után a gazdák új
oltványokat telepítettek, ám mire ezek a tőkék
elöregedtek, az itt élők inkább az iparban kerestek
boldogulást. A második világháború idején is tovább
csökkent a bortermelő terület. Az 1946-os (német)
kitelepítések nyomán pedig egyre kevesebb szőlőhöz
értő polgár maradt.

Cél az egységes
megjelenés
A sokszínű magyar borkultúra szerves része az ország egyik
legrégebbi, s egyben talán legkisebb borvidékéhez,
a Sopronihoz tartozó Kőszegi körzet. A zömmel vörösbort
készítő borászok a kőszegi bor ismertségének növelése
céljából megalapították a Kőszegi Borászok Egyesületét. 



Az újabb fellendülést az 1980-as évek hozták el.
Ekkor telepítettek be egy nagyobb területet szőlővel.
Az első palackozott, címkézett kőszegi borok 1989-
ben jelentek meg. Mára mintegy 150 hektár
a szőlőtermelő terület nagysága, ahol főleg
kékfrankost, zweigeltet és blauburgert termelnek.

A változatos domborzatnak köszönhetően az ide
látogató vendégek sokféle környezetben élvezhetik
a helyi borokat. Így például ellátogattunk

a Kőszeghegyalján elhelyezkedő hangulatos cáki
zsúpfedeles műemlék pincesorra. A 19. század elején
épült nyolc borospincében a filoxérajárvány után
gyümölcsöt, gesztenyét tároltak. Napjainkban egyre
több civil szervezet tart itt rendezvényt, borkóstolót.
Az Alasz Pince panorámakóstolóján megízleltük
Jagodics Attila Blauburgerét, amely a Város Bora
kitüntető címet nyerte el számos alkalommal.

– A Kőszegi Borászok Egyesületéhez csatlakozott
minden piacra termelő borász (tíz) és egy
szövetkezet. Célkitűzéseink a kőszegi borok
menedzselése, képviselete, a tagok közötti szakmai
párbeszéd elősegítése, egyeztetése, borversenyek
létrehozása, az időpontok egyeztetése. Ilyen
rendezvények a Kőszeghegyaljai Nyitott Pince
Napok, a Szőlő Jövések Könyve ünnepe alkalmából
tartott Borkorzó a Várban, ahol elegáns körülmények
között kulturált borkóstolót tartanak – mondta
Kampits László, s hozzáfűzte: – Fontosnak tartjuk,
hogy a városi és más kitelepüléseken egységes
arculattal árusítsák a kőszegi borokat.
Kampányolunk azért, hogy a bort üvegpoharakba
töltsék, s ne műanyagba.

B. Mezei Éva
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Országjárás

A borkészítés számomra alkotás, művészet – vallja Kampits László a kőszegi családi pincészet
vezetője. Az Alpokalján a Guba-hegyen, a Kövi és a Pogányok dűlőin, két hektáron szőlőt
termelő, tradicionálisan, de modern technológiával főként vörösborokat készítő pincészet

úgynevezett második generációs vállalkozás. Elsősorban kékfrankos-, zweigelt-
, blauburger-ültetvényeik vannak. A gondosan művelt szőlő melletti pincében
értékesítik a borok 85 százalékát. 

– Folyamatosan, apró léptekben fejlesztünk, hiszen a mienk nem ipari méretű
pincészet. Úgy véljük, fontos a személyes jelenlét. Az emberi kapcsolatokon
alapszik elsősorban a mi borértékesítésünk – mondja Kampits László. 

Amikor az idei termésről érdeklődtem, a házigazda azt válaszolta: – Azt majd
akkor látjuk, ha kiöntjük az első pohár bort. Kiegyensúlyozott évjáratnak tűnik,
csak egy kis jégeső volt.

Főleg vörösborokat készítenek, de nyitnak az újragondolt, lendületesebb,
fiatalos fehérborok felé is. A házigazda kedvence a Zweigelt és a Kékfrankos.

– A borászat családi összefogás nélkül nem működne, hiszen mi szabadidőnkben borászkodunk.
A feleségem és az édesapám is besegít. Szüretkor a család mellett a barátok is velünk vannak.
A borkészítés rengeteg emberi kapcsolatot, örömet szerez, ugyanakkor gondos odafigyelést,
precizitást követel meg, ugyanis minden munkafolyamatot pontosan, időben kell elvégezni.

Elérhetőségek: Kőszegdoroszló, Pogányok, Szőlőhegy 28–29.1786/1.
E-mail: kampitspince@gmail.com

Web: www.kampitspince.hu 
Mobil: +36 20 824 8862



[30] BORLOVAGOK

(Bor)kultúra
Kulináris és kulturális fesztivál

Nagy érdeklődés mellett zajlott a Hegykőn
augusztus 19–21. között, a Széchenyi Ödön
parkban megtartott Borok Utcája elnevezésű

rendezvény, melyen 12 neves
soproni borász kóstoltatta
a borait. A kitűnő borok
mellett koncertek,
gasztronómusok, árusok
forgataga várta a vendégeket. 

A rendezvénysorozat első
állomása a júliusi, immár
16. alkalommal megrendezett
országos hírű, tíznapos
képzőművészeti-zenei
Tízforrás Fesztivál volt. Ennek
keretében a nagycenki
Horváth & Lukács Galéria és
a hegykői önkormányzat is
megtartotta a már
hagyományosnak számító –
immár hetedik – Hegykői
Művésztelep elnevezésű
alkotótáborát, melyen
Baki Péter (Munkácsy-díjas),
Démuth Réka Lilla, Józsa

Poppel, Tóth István, Varga-Amár László
(Munkácsy-díjas) és Veszely Lajos
festőművészek vettek részt. Alkotásaikból
a fertőhomoki Tájházban nyílt kiállítás. 

A Szigethi István, Hegykő polgármestere és
dr. Jakab Zsolt jegyző szervezésében lezajlott,
nagyszámú hazai és külföldi vendéget vonzó határ
menti rendezvénysorozat méltán aratott sikert, és
felhelyezte a falut az ország kulturális és
gasztronómiai térképére.

Dr. Sztancs György

Művészek és borászok
Hegykőn

Dr. Németh Attila, Luka Enikő, dr. Sztancs György és Duics Pál

A Kortárs Galéria Nagycenken



A borbírálók amellett, hogy valamennyien
az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusának
tagjai voltak, különböző civil foglalkozásokat
képviseltek. Volt közöttük orvos, kereskedő,
cégvezető, vállalkozó, tanár, számítógépes
szakember, többségük különböző borversenyek
gyakori résztvevője, és tevékenységüket a bor iránti
tiszteletük és szeretetük jellemezte.

A bortesztet a nemzetközi és hazai versenyeken
elfogadott százpontos értékelési szisztéma szerint
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(Bor)mustra

Wunderlich Cabernet Franc
– 2014
WUNDERLICH PINCÉSZET 
(Villány)
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 93,1
Értékelése: Kiváló

Wunderlich Villányi 
Portugieser – 2020
WUNDERLICH PINCÉSZET 
(Villány)
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 91,4
Értékelése: Igen jó

Kadarka – 2018
BALLA GÉZA 
WINE PRINCESS SRL 
(Arad)
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 89,5
Értékelése: Igen jó

Nyári borkóstoló

„vakon” végezték a bírálók. Természetesen senki
nem tudhatta előre, hogy milyen nedűk kerültek
értékelésre, mivel a palackok egységes textilzsákban
voltak elhelyezve, ezért az üvegről és a címkéről nem
tudták megállapítani, hogy milyen bort kóstoltak.

A mustra levezetését a BORlovagok magazin
főszerkesztője, Pusztay Sándor borlovag végezte. 

A kóstolás során a következő eredmények születtek.

Valamennyi bor 
Rutz Béla borlovag

pincéjéből került 
– véletlenszerű 

kiválasztással – 
a bírálók elé

Augusztus közepén, a Danúbia Legáció tisztségviselő-
választásával egy időben, Halásztelken került sor
a magazinunk jelen számában olvasható bormustrára.
A borbíráló bizottságot a borlovagrend említett
legációjának tagjai alkották: Fabókné Kiss Katalin bordáma,
Halas Csaba Dezső borlovag, dr. Gulyás Zsuzsanna,
dr. Piros Zsuzsi és Rutz Klári keresztviselő rendi dámák,
Kálmán András és v. Béres István borlovagok, Banusné
Molnár Zsuzsa lovagi hospes, Ajtai Péter borbíró.

A Danúbia Legáció értékelése
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Sauvignon Blau – 2020
SIKE TAMÁS PINCÉSZET 
(Eger)
Száraz fehérbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 84,5
Értékelése: Jó

Hanyvári 
Zöld Veltelini – 2017
HANYVÁRI PÉTER PINCÉSZET
(Sopron)
Száraz fehérbor

Alkoholtartalom: 12,0%
Pontszám: 84,2
Értékelése: Jó

Soproni Zenit – 2019
KOCSIS BORÁSZAT 
(Sopron)
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 84,0
Értékelése: Jó

Mátrai 
Muscat Ottonel – 2014
NAGYRÉDEI SZŐLŐK KFT. 
(Nagyréde)
Fehér édesbor

Alkoholtartalom: 11,5%
Pontszám: 88,8
Értékelése: Igen jó

Egri Csillag – 2019
BÍRÓ ÉS FIA PINCÉSZET 
(Eger)
Száraz fehérbor

Alkoholtartalom: 12,0%
Pontszám: 88,7
Értékelése: Igen jó

Egri Rozé – 2020
SIKE TAMÁS PINCÉSZET 
(Eger)
Száraz rozébor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 87,7
Értékelése: Igen jó

V. Béres István: 
A borok között néhány 

sajátos karakterrel 
jelent meg

Dr. Piros Zsuzsi: 
A kiemelkedő tételek 
örömet szereztek

Banusné Molnár Zsuzsanna:
Az illat- és ízvilág 

gyakran találkozott

Kálmán András: 
Testes, szép vörösborok 
élvezetes savakkal
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A bírálatra szánt borok különböző borvidékekről – Eger,
Villány, Sopron, Erdély – érkeztek, ezáltal igen színes
borfelhozatalt kóstolhattak a jelenlevők. A kóstoló
különlegességét az adta, hogy valamennyi bor Rutz Béla
borlovag pincéjéből került – véletlenszerű kiválasztással –
a bírálók elé. „Belövő” borként csongrádi Irsai Olivért kóstoltak
a borbírálók az Ungerbauer Pincészettől.

A 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 magyar borokat. A tesztelésen
felvonultatott kilenc bor közül egy kiváló, öt igen jó, három jó
minősítést kapott. 

Pusztay Sándor

Halas Csaba Dezső: 
A piros bogyós jellemzők, 
a játékos fűszerek 
kellemes meglepetést okoztak

Dr. Gulyás Zsuzsa: 
Szép borokat tartalmazott 
a válogatás

Fabókné Kiss Katalin: 
A gyümölcsös ízek, friss zamatok 
jellemzőek voltak Rutz Klári: 

A vörösborok kiemelkedtek 
a kóstolóból

Ajtai Péter: 
Többször találkoztunk a tisztaság, 
gyümölcsösség jellemzőivel

Borteszt

A bormustra vakteszt volt, ami azt jelenti, hogy a kóstolók
semmit sem láttak a palackokból – a címkéket, kapszulá-
kat sem –, mivel azokat egy összehúzott nyakú szövetzacs-
kóból kínálták, töltötték a poharakba. A tesztelők ugyan
a borlovagrend tagjaiból kerültek ki, azonban valameny-
nyien különböző – orvos, kereskedő, cégvezető, vállal-
kozó, tanár, számítógépes szakember – civil foglalkozáso-
kat képviseltek.

A teszt nyitott és ingyenes, bármely borászat, borkereske-
dés küldhet mintát 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)

(Bor)mustra



[34] BORLOVAGOK

(Bor)hírek

és gazdagon gyümölcsös. Hálásak vagyunk, hogy
díjnyertes Rajnai Rizlingünket kóstolva még többen
részesei lehetnek a Folly család történetének.”

A Folly Arborétumhoz közel eső birtokelemeken
tíz hektáron folyik a szőlőtermesztés, ami, akárcsak
az arborétum szeretete és gondozása, generációról
generációra szálló örökség a Folly családban.
A szőlőtermesztés felvirágoztatása
a szépnagypapához köthető, aki a 19. század közepén
vette meg a jelenlegi arborétumot is magában foglaló
birtokot a rajta álló épülettel és pincével együtt.

A borászat a badacsonyi történelmi borvidék
hagyományaihoz híven főként fehérborokat készít,
2021 tavaszán került palackba első vörösbora,
a 2019-es évjáratú Boróka vörös, amely Merlot és
Cabernet Sauvignon szőlőfajtából készült.          n

A Magyar Tudományos Akadémia idén tizenkettedik
alkalommal rendezte meg borversenyét, amely azzal
a céllal indult, hogy az MTA tekintélyével,

a tudomány hitelességével
álljon be a magyar borkultúra
mögé.

Idén tizennyolc borvidék
tételei versenyeztek, hat
napon keresztül folyt a bírálat,
11 zsűritag értékelte 18
borvidék 72 pincészetének
233 borát. A Folly borászata
a legjobbak között végzett:
2019-es Rajnai Rizlingje első
helyezést ért el
a középkategória fehérborai
között, és egyben elnyerte
az „MTA Bora 2021” címet.

Nagy Leopold, a Folly
borásza vette át a díjat

az ünnepélyes eseményen, és az elismerés kapcsán
elmondta: „Díjnyertes borunkhoz rajnai rizling
szőlőnket 2019-ben biológiai érésben szüreteltük.
Illatában friss, enyhén fűszeres, ízében telt, krémes

MTA Bora 2021

In memoriam
Jandl Kálmán 
bortanácsos

Poncichter
családban született
1943-ban
Fertőrákoson.
A legendárium
szerint családja
1796 óta készített
bort.

A kertészmérnök végzettségű borász
munkáját elhivatottságnak,
életformának tekintette. Norbert és
Arnold fia közül utóbbi vette át
a családi borászatot, amelynek
filozófiája: megalkuvás nélküli
minőségre törekvés az egyedül
járható út.

Hetvennyolc éves korában érte
a halál.

Gréczi József 
borlovag

A Zala megyei
Csődén született
1947-ben,
katonaévei után
került Sopronba.
Épületgépészként
dolgozott,
évtizedekig

meghatározó alakja volt Sopron
gazdasági és közéletének. Huszonegy
évig volt alelnöke a Soproni
Kamarának. Katalin, felesége két
leánygyermekkel ajándékozta meg.
Munkásságát több szakmai szervezet
kitüntetéssel ismerte el. Az elmúlt
hónapokban bekövetkezett haláláig
a borlovagrend Soproni Legációjának
egyik legaktívabb tagja volt.

Tóth Béla 
bortanácsos

Az utóbbi években
rendezvényszer ve -
ző ként dolgozó
Tóth Béla több cég
ügyvezetője volt.
Budapesten
született 1957-ben.
2016-ban lépett be

a borlovagrend Soproni Legációjába,
ahol a Rejpál-ház felújítási
projektjében segédkezett. A legendás
budapesti Király Színház
újjáélesztésében vezető szerepe volt,
kőszínházat akart létrehozni.
Társulatával járta az országot,
hatvannégy éves korában hunyt el.

Károlyi Gyula
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