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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.
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Lectori Salutem!

Szőlőtermesztés
és bormarketing
Olvasóink előtt ismert, hogy a szőlőtermesztés
közel 6000 éves múltra tekint vissza.
Kis-Ázsiában, Görögországban és Itália területén
is már két-háromezer évvel ezelőtt fejlett
termesztést folytattak. Napjainkban a világ
szőlőtermesztésének csaknem nyolcvan százaléka
Európából származik, ahol a legnagyobb
bortermelő országok Franciaország,
Spanyolország és Olaszország.
A Kárpát-medencén belül a mai
Magyarország területén a rómaiak
uralma alatt már ezerhétszáz évvel
ezelőtt szőlőtermesztést folytattak
a Balaton környékén, a Mecsek és Mór
lankás hegyoldalain. A honfoglaló
magyarok az itt talált
szőlőültetvényeken hamar megtanulták
a borok készítését. Már István
uralkodása idején jelentősen
növekedett a szőlő- és a bortermelés.
Az Anjou-korban olasz mesterek
tanították a borkészítési eljárásokat.
Mátyás idejére tehető az új szőlőfajták
betelepítése és Tokaj-hegyalja felvirágzása.
Ez a vidék azonban Rákóczi fejedelem alatt vált
igazán világhírűvé.
A szőlő a talaj tekintetében nem igényes, jól
alkalmazkodik, a futóhomoktól a nyiroktalajokig
csaknem mindenütt megél. Legjobban kedveli
a löszös, vályogos, valamint vulkanikus eredetű
talajokat, ahol legalább fél méter a termőréteg
vastagsága. Ennek ellenére néhány száz évvel
ezelőtt megjelentek a különböző kórokozók, így
a lisztharmat, a peronoszpóra, a XIX. század
második felében a filoxéra, amely a homoki szőlő
kivételével szinte kipusztította a szőlőt
az országból. Hazánkban többségében elaprózott,
kis területeken termesztették a szőlőt, egészen
addig, amíg a második világháború után állami
beavatkozással nagyüzemeket nem hoztak létre.
A rendszerváltás utáni tulajdonváltás alakította ki
a mai szőlőbirtok-szerkezetet.

Magyarországon a szőlő termőterülete 95 ezer
hektár, ami jelentős csökkenést mutat, hiszen
negyven évvel ezelőtt még csaknem 170 ezer
hektáron folyt a termesztés. A bortörvény valójában
négy szőlőtermelő tájat ismer el: Alföld, DélDunántúl, Észak-Dunántúl és Észak-Magyarország,
de ezen belül huszonkét borvidéket határoz meg.
A szőlőterületek 80 százaléka a Hegyközségek
keretén belül működik, ahol, ha fajták szerint
vizsgáljuk a termesztett szőlőt, azt látjuk:
a csemegeszőlő hat százalék, a borszőlő pedig
94 százalék. Az utóbbiak tekintetében a borszőlő
60 százaléka fehérbor, míg 40 százalék vörösbort
adó fajta.
A szőlőt nagyon sokoldalúan használjuk fel.
Friss fogyasztásra csupán öt százalék kerül, míg
a magas cukortartalom miatt elsősorban a borok
készítésére, a pezsgőgyártáshoz biztosít jó
minőségű alapanyagot. Ma már egyre több
szőlőfeldolgozó készít mustot, amelyből többféle
alkoholmentes terméket gyártanak, nagy
gyümölcstartalmú szőlőleveket és egyéb szénsavas,
rostos üdítőitalokat. A szőlő- és borfeldolgozás
melléktermékei hasznosulnak egyéb módon is,
például a törkölyből vagy borseprűből készült
pálinkaként, de a szőlőmagolajat feldolgozza
a kozmetikai ipar is.
Az elmúlt tíz évben a szőlőültetvények fele
megújult Magyarországon. Így a technológiai
beruházásoknak, fejlesztéseknek köszönhetően
megvan a lehetőség a minőségi alapanyag
előállításához. A koronavírus-járvány kedvezőtlenül
érintette a borászatokat is. Éppen ezért különösen
szükség van a bormarketing határokon belüli és
külföldi piacokon történő erősítésére, hogy a kis és
nagyobb borászatok ismét felzárkózhassanak
az őket megillető kereskedelmi, fogyasztási helyre.
Ismerve a kormány terveit, a jövő év elején
pályázati támogatásokkal erre lehetőség nyílik.
Pusztay Sándor

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI [5]

(Bor)literatúra

Proletár ínyenc
Berda József
1902. február 2-án született Budapesten,
Angyalföldön. Négy elemit járt ki, volt lakatosinas,
kifutó, könyvügynök. Autodidakta. Első verseskötete
Könnyek útja és egyéb írások címmel 1923-ban jelent
meg, Krúdy Gyula írt hozzá előszót. Költői világa
egyben a környezete is: Újpesten élt 14 éves korától
haláláig, itt adták ki köteteit is. Versei főként
a Nyugatban, a Széphalomban, az Est-lapokban és
a Szép Szóban jelentek meg. Jó barátságban volt
József Attilával. 1944-ben Baumgarten-díjat kapott.
Kosztolányi házalt a kézirataival, és nekiadta viselt
ruháit.
Berda Rousseau leckéjét látszik
megvalósítani, a civilizáció
eszményétől elfordulva a szabad
természeti ösztönök világába
vágyódik vissza. Költészete
az élet vegetatív élményeinek
dicsőítése. Társadalmon
kívüliségével párhuzamos
irodalmon kívülisége is.
Egész életében kövérre szerette
volna magát zabálni. A magyar
Villon, Rabelais újpesti
zabigyereke, a Kakuk Marci-képű
proletár ínyenc, aki ódákat
zengett a jó falatoktól roskadozó
asztalhoz. A magyar irodalomban
nincs még egy költő, aki ilyen
éteri magaslatokra emelte volna
az evésről, ivásról és az emésztésről való beszédet.
Ódát zeng a csülökpörköltről, a gyömbéres
húslevesről, a birkapörköltről, a pecsenyekacsáról.
„Őrült haspók – mondták kritikusai –, csak a hasán,
torkán keresztül nézi a világot.” Általában írótársai
vendégelték meg, sosem volt pénze.
1945. november 25-én a Magyar Nemzetben
az alábbi hirdetést adta fel: „Ez nem tréfa! Mivel
Magyarországon a legnevesebb költők
vershonoráriuma egy liter bor áránál is kevesebb:
kéziratgyűjtőknek egy liter borért egy szabadon
választható versem kéziratát adom. (Vendéglősök,
kocsmárosok is jelentkezhetnek.) Cím:Berda József,
Újpest, Szent Gellért utca 31. szám.”
1946-ban halálhírét keltették, egy hasonló nevű
öreg csavargóval keverték össze, az újságokban
megjelentek a nekrológok, jó pár versét közölték is.
Ő csak kivárt, megtiltotta ismerőseinek
a helyesbítést, majd egy hét után kaján nevetéssel
[6] BORLOVAGOK

A Somló tetején
Bazalttüzes borod a föld
legszerelemszomjasabb méhe szüli e
költői kedélyt sugárzó szent hegyen.
Ki itta igaz italod, tudja már
mivé változik tőled: mámorító
illatú, arany-zöld látomásunk!
A tűz titka lobbant ki a körülötted
áradó síkságból s lám, heggyé
emelkedtél mindnyájunk örömére itt.
Iddogálván mandulás zamatú
nemes nedvedet: szinte szerelembe
szaladó lendület feszíti minden
izmát annak, kire rámosolyogsz:
így kerekedik kedve jó munkára is,
– csak méltó módon élvezze a varázslatot!
Immár magukba mélyedők, hazájuk
boldogulásáért buzgólkodók itala
légy mindig, kik oly derűtelt,lobogó
lélekkel bandukolnak-bukdácsolnak most
göröngyös-macskaköves útjaidon mennybéli
magasodra, mint a gyermeteg lelkű,
éneklő zarándokok!
(Ostor és olajág, 1957)

végigjárta a szerkesztőségeket, és bezsebelte
a honoráriumokat. Az 1950-es években sorra írta
a verseit a szocialista konyha slendriánságára
panaszkodva. Halála előtt egy évvel megkapta
a József Attila-díjat, Illyés Gyula méltatta
költészetét, munkásságát. Budapesten, 1966. július
5-én halt meg.
Dr. Sztancs György

Lovagi élet

Új vezetők
a Borlovagrend élén
Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa
2021. szeptember 19-én, Győrben
az Amstel Hattyú Hotel dísztermében tartotta
vezetőségválasztó küldöttgyűlését.

Berda József

Borocskát dicsérő
ájtatos szavak
Gyomorgyógyító
könnyű borocska,
úgy szívom magamba belőled
most a szentlélek tüzét,
mint ájtatos lélek a
nyugalmat ima után.
E meleg nyári napon,
mikor ömlik a veríték rólam
a bő ebéd közben, csupán te
csillapítod állati szomjúságom,
te hűtöd izzadt homlokom,
te segíted a boldog emésztést,
nyelvet-pezsdítő ízed által.
Érzem máris, mily vidám
és könnyű leszek mind testben,
mind lélekben, csupa irgalom
a világ iránt, - olyan, ki
mindenkinek megbocsát.
Csak csöndes borozó, élvező
barát dicsérhet ily állhatatosan téged:
légy mindig velem, asztalomon
te légy a legünnepibb ékesség,
s ha meghalok egykor,
koporsómba egy hordócskára
valót kérek belőled vigasztalónak,
hogy a feltámadáskor legyen mivel
majd koccintani, ha a jókedvű Isten
az asztalához ültetne netán.
(Ördögnyelv, 1941)

A jelen levő küldöttek a következő személyeket választották meg
a lovagrend tagjai közül vezetőknek.
Elnök: Tagai István borlovag, prokonzul
Elnökhelyettes: dr. Mészáros Sándor borlovag, prokonzul
Elnökhelyettes: Nacsa József borlovag, prokonzul
Titkár: Pusztay Sándor borlovag
Elnökségi tag: Bondor László borlovag,
dr. Sztancs György borlovag,
dr. Czipf Csongor borbíró

A vezetőségválasztást megelőző legációüléseken a következőket
választották meg helyi vezetőnek.
Budapest: Husza György borlovag, első legát,
Etler Péter borlovag, második legát
Danubia: Pusztay Sándor borlovag, első legát,
v. Béres István borlovag, második legát
Komárom-Esztergom: Bondor László borlovag, első legát,
Németh József borlovag, második legát
Győr: Karakai Zsolt borlovag, első legát,
Benyik Zoltán borlovag, második legát
Sopron: Makai Ernő borlovag, első legát,
Werdnik Ernő borbíró, második legát
Szeged: Szabó Kálmán borlovag, első legát,
Samu Ferenc borlovag, második legát
IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI [7]

Avatás a Szent Korona előtt

Verőfényes napsütés
Szekszárdon
Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus Budapesti
Legációja 2021. szeptember 25-én tartotta az ékszerdoboz
kisvárosban, Szekszárdon az avatási és előlépési
ünnepséget.

A szervezők – Kajtár Piroska és Szekeres Szilvia
hospiták – a nagy érdeklődésre tekintettel már egy
nappal előbb pincelátogatást és borkóstolóval
egybekötött vacsorát szerveztek a Takler Kúriába.
Ide a szálláshelyek elfoglalását követően egymás
után érkeztek a rendezvény résztvevői.
Takler Ferenc a vacsora előtt
elmondta, hogy a pincészetet két
fiával, Ferenccel és Andrással
közösen irányítják. Családjuk
az 1700-as évek óta foglalkozik
szőlőtermesztéssel, borkészítéssel
a több mint kétezer éves múltra
visszatekintő Szekszárdi
borvidéken. A kitűnő domborzati
és talajadottságokat, valamint
a meleg, szubmediterrán klímát
kihasználva mintegy 70 hektáron
gazdálkodnak és készítik
vörösboraikat.
Pincészetük kínálatában
a Merlot, a Cabernet Franc és
a Sauvignon mellett kiemelt hangsúlyt kapnak
a tájjellegű vörösborok, a különlegességnek számító
Kadarka, az egyre kedveltebb Kékfrankos, valamint
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Dr. Kaszó Gyula lelkipásztort köszönti
Rutz Béla marsall

az e fajták házasításával készített Szekszárdi bikavér.
A vörösborok mellett üde rosét, déli stílusú
fehérborokat is készítenek. Hitvallásuknak
megfelelően sötét, testes, érett tanninokban gazdag,
de bársonyosan lágy, egyedi ízvilágú borokat
készítenek a vidékre jellemző fűszerességgel,
zamatgazdagsággal. Vörösboraik másfél-két éves
ászokhordós, illetve új tölgyfa hordós érlelés után
kerülnek palackba.
A pincelátogatás és a kúria ámulatba ejtő volt,
a vacsora remek hangulatban telt a barátokkal, így
a társaság a másnapi nagy napra kellemesen
ráhangolódott.
A rendezvény napjának délelőttje sokaknak
izgalmasan indult, ugyanis lehetőség volt
dzsiptúrára, valamint helytörténeti sétára. Ki-ki
kedve szerint választhatott a programok közül.
A túra résztvevői a Szekszárdi borvidék lankás,
lejtős hegyoldalain kalandozhattak, ahol kiváló
borok kóstolására nyílt lehetőség. A városismereti
sétát Kaczián János alapító honismereti egyesületi
tag vezette, aki alapos és mélyreható történelmi
ismeretekkel gazdagította az érdeklődők tudását
a belváros jellegzetes épületei, szobrai és terei
története tekintetében.
Eljött a várva várt kora délután, amikor is
a Vármegyeháza gyönyörűen megterített udvarán
nagy izgalommal gyülekeztek rendtársak, új
belépők, előlépők és hozzátartozóik. Az avatási
szertartás rendhagyó módon alakult, ugyanis
az ünnepségre a Vármegyeháza dísztermében került

Lovagi élet

Dr. Josef von Jenei megnyitója

sor. Az ünnepi menet a Magyar Harsona Együttes
felvezetésével, a Szent Korona és a Koronaőrség
díszkíséretében a magyar és a lovagrendi zászlók
felsorakoztatásával indult a Vármegyeháza
udvaráról, és megkerülve a Béla király teret ismét
visszatért a Vármegyeházához.
A díszteremben a Szent Korona jelenlétében
helyet foglaltak az avatandók és az előlépők,
a Szenátus, a Konzulátus és a legációk díszruhába
öltözött tagjai, valamint hozzátartozók. Az ünnepség
kezdeteként dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor
igét hirdetett, és megáldotta a jelenlévőket.
Az igehirdetés után Farkas Csaba rendtárs felolvasta
az Ordo Equestris Vini Europae imádságát. Ezt
követően Prof. Josef von Jenei a Szenátus nevében
köszöntötte a megjelent rendtársakat, köztük
dr. Fejes Péter szenátusi dignitariust,
az avatandókat, előlépőket és vendégeket.
Dr. Mészáros Sándor prokonzul, az ünnepség
lektora ismertette a Szenátus legutóbbi döntését,
amely szerint kilenc főt: Farkas József, Herczeg
Zsolt, Kálóczi Andrea, Lehoczky János, dr. Mészáros
Zsolt, Milhoffer László, Molnár András László,
Pásztor Krisztina és Kurcz Ferenc hospest és

hospitát a Szenátus a lovagi kerekasztalhoz fogadott.
Bortanácsosi rendi fokozatba Fohl Ferenc és Süveges
Ferenc, borbíró rendi fokozatba dr. Minya Mihály,
Farkas Csaba és Gál András, dáma rendi fokozatba
Kajtár Piroska és Szekeres Szilvia Éva lépett elő.
A himnuszok elhangzása után a lovagi menet
a Szent Korona kíséretében levonult a Garay János
költőről elnevezett térre a különjáratú buszokhoz,
amelyek a gálavacsora helyszínére, a Takler Kúriába
szállították a megjelenteket. Felemelő és szavakba
nem önthető élmény volt, hogy a Szent Korona
a menetet végigkísérte a városközpontban, majd
az avatási, előlépési szertartáson is jelen volt, és utána
elkísérte a lovagrendi menetet a buszos találkozóig.
Az est hangulatát megalapozta, a lovagi
gálavacsora kezdete előtt a Bartina táncegyüttes
palotása, amely látványos volt és nagy sikert aratott.
A gálavacsorán 121 fő vett részt, és Husza György
borlovag, a Budapesti Legáció legátja köszöntője
nyitotta meg. Üdvözölte a megjelenteket, és
örömmel tájékoztatott mindenkit arról, hogy ezennel
megalakult a Szekszárdi Lovagi Szék.
Tagai István prokonzul, az EBHKE elnöke
a lovagrendi hagyomány szerint elmondta
a szertartásnak megfelelő pohárköszöntőt. Ezt
követően üdvözölte a megjelent vendégeket:
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Lovagi élet

Új belépők az avatást követően

Ferenc Vilmost, a kertbarát kör elnökét és kísérőjét,
valamint dr. Kaszó Gyula lelkipásztort, akit felkért
az asztali áldás megtartására. Magasztos és
rendhagyó volt, ahogy a lelkipásztor elénekelte a „Ki
asztalt terítesz” című székely asztali áldást.

Az előlépők felsorakozása
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Husza György, dr. Josef von Jenei,
dr. Mészáros Sándor

Megható volt Tagai István elnök
köszönetnyilvánítása Veres János borlovagnak,
tiszteletbeli legátnak, akinek megköszönte
munkásságát 2004-től, a lovagrend alapításától
kezdve napjainkig, és átadott neki egy Takler
borválogatást. Csikné Nádudvari Éva dáma pedig
elénekelte tiszteletére a „Szép vagy, gyönyörű vagy,
Magyarország” című dalt.
Ezt követte a háromfogásos ízletes gálavacsora
a hozzá illő borokkal. Előételként házi sonka ízelítő
lágy gomolyasajttal, friss bazsalikomos
paradicsomsalsával, szőlőmagolajos madársalátával,
rozskenyérrel. A főétel „Kacsa Cuvée” (ropogósra
sütött kacsacomb, rosé kacsamell, hízott kacsamáj)
rozmaringos burgonyagratinnal, lilakáposzta
krémmel volt, ezt követte a desszert, csokoládétorta
cabernet-es erdei gyümölcsökkel, mákfagylalttal.
A finom vacsora és a remek borok elfogyasztása
után zenés táncműsor következett, és éjszakába
nyúlóan tartott a táncparkett koptatása. Akiket nem
vonzott a tánc, azok sem unatkoztak, baráti
beszélgetések közepette, jóízű borok kortyolgatása
mellett hangulatosan telt az este.
Telek Anna Mária

Csíkné Nádudvari Éva „szívecskéi”

Lovagi élet

Önzetlenül
adni jó
A szeretet és a „béke angyala” – egy rendtársunktól
hangzott el ez a nagyon találó kifejezés – Csíkné
Nádudvari Éva dáma az Európai Borlovagrend
Hungária Konzulátus Soproni Legációjának a tagja.
A lovagrendbe felmenői tiszteletére lépett be, mivel
dédapja a filoxéravész idején
Herman Ottóval és kilenc
társával Franciaországba ment
a „szőlőtudományt”
hazahozni. Ez a kilenc
megszállott ember teremtette
meg Magyarországon
a szőlészet rekonstrukcióját.
Dédapja, Krokovics Lajos,
az egész ország
szőlőrekonstrukciójában részt
vett a Dunántúltól az Alföldig
és a tállyai szőlőkig.
A rendbe lépését Szidoly
Lászlónak és Veres Jánosnak
köszönheti, akik meghívták
egy Fertő tavi ünnepségre,
amelyet követően felavatták.
Nagyon büszke arra, hogy
az avatás utáni bemutatkozáson Helmut Skala
szenátortól hatalmas kitüntetést kapott. Ugyanis ő
levette a saját borrendi jelvényét, és kitűzte Évának
másodszor is, amit azóta is hálával emleget. Itt lett
teljes ősei elismerése! Mert Éva nem a pozícióért

lépett a rendbe, hanem szőlész ősei tiszteletére.
Ő nem akar magasabb szintre lépni, de fiát, Csík
Roland Józsefet a borlovagok sorában szeretné látni.
Mindene a borrend és a Lovagi Atlasz szerinti
magatartás.
Nehéz gyermekkora ellenére hite sohasem hagyta
el. Egészségügyi elhivatottsága mellett mindig szem
előtt tartotta és tartja a rászorulók segítését. Nem
lehet felsorolni, amit már ez idáig életében
jótéteményként véghezvitt. Sokakat megszólít
szerénységével, rendtársakat, civil embereket, akik
hol anyagi, hol tárgyi segítséggel járulnak hozzá
karitatív tevékenységükhöz. Ezeket
a segélyszállítmányokat ő maga gyűjti össze és aztán
viszi el a rászorulókhoz, legyen szó akár az ország
másik feléről, pl. Szamosbecsről, ahova rendszeresen
visszatér.
Vonyarcvashegyen, ahol fiával él, és besegít
az üzletében, és szülőhelyén, Mesztegnyőn is
felállíttatott idén kupakgyűjtő szívecskéket. Ezeket
már többször ki kellett üríteni, és tartalmát nemrég
rendtársai segítségével eljuttatta Balatonedericsre
egy beteg kisfiú nagymamájához. Ezek a szívecskék
azóta is folyamatosan telnek, hála és köszönet
azoknak az embertársaknak, akik ugyanilyen
szellemiségben élnek. Nagyon megható,
tiszteletreméltó és követendő példa az ő és fia
önzetlen segítőkészsége. Nem véletlenül aktív tagjai
a fiával, Csík Roland Józseffel – aki szintén
a Soproni Legáció tagja – a Máltai Szeretetszolgálat
Dunántúli Régiójának és a Karitásznak is.
Szabadidejében hobbijának, a fotózásnak él,
a természet szépségeit mutatja be a pillanatot
elkapva, ami számára akkor fontos. Számos
kiállításon láthatóak voltak fotói, aktív tagja
a Balaton Art csoportnak. Csodálatos hangon énekel,
amivel bearanyozza a társasága napját. Kedvenc dala
a „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország”.
Telek Anna Mária
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Szüreti fesztivál Fertőszentmiklóson

Még a csapból is
bor folyt!
Fertőszentmiklóson tizedik alkalommal került
megrendezésre az a fesztivál, ahol az Európai Borlovagrend
Soproni Legációja is minden évben meghívott vendég.
A rendezvény délelőtt tíz órakor szántóversennyel
kezdődött, melynek védnökei Barcza Attila
országgyűlési képviselő és Németh Zoltán GyőrMoson-Sopron megye közgyűlésének elnöke voltak.

A kulturális program délután két órakor lovas,
traktoros, kisvonatos felvonulással folytatódott,
ahova már a borlovagok is bekapcsolódtak.
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A felvonulás a főtéren, a kultúrközpontnál ért véget,
ahol Horváth Tibor polgármester köszöntötte
a megjelenteket.
A szántóverseny eredményhirdetése és a díjak
átadása után a borlovagrend nevében dr. Mihály Rita
rendtársunk köszöntötte a megjelenteket, és
ismertette a borlovagrend célkitűzéseit, a bor és
a borkultúra kapcsolatát.

Gyakran használt
boros fogalmak
Amit szeretünk, arról szívesen beszélünk.
Így van ez a borok-pezsgők esetében is, de
egyre gyakrabban hallunk olyan
szakkifejezéseket, amelyek beépültek
a hétköznapi nyelvbe. De vajon biztosan
tudjuk, hogy
mit jelentenek ezek a kifejezések?
Pét-nat
Röviden: a pezsgő komolytalanul. Teljes nevén
pétillant naturel. Pezseg, szűretlen, simán
az arcunkba robbanhat, amikor nyitjuk.
A tradicionális pezsgő palackban készül – a pét-nat
is –, de itt nem várják meg, hogy elkészüljön
az alapbor, hanem a még erjedőben lévő mustot
palackozzák le.
A palackban benne maradnak a buborékok, amik
erjedés közben keletkeznek (ezért szokták víz alatt
bontani, úgy, hogy a palack nyakát – helyzettől
függően – egy pezsgősvödörbe stb. merítik), de
benne marad a seprő is, azaz sokkal több íz- és
zamatanyag. Friss, virgonc, alkoholos és buborékos:
nem csoda, hogy mindenki imádja.

Tirázslikőr
A hagyományos pezsgőkészítési folyamat (méthode
traditionelle) során használt „koktél”, amely az egyszer
már kierjedt, száraz bort újabb erjedésre készteti.
Az alapbort ezzel a likőrrel töltik palackba, majd
koronazárral – ilyet használnak a sörösüvegeken is –
lezárják. A tirázslikőr bort, cukrot, élesztőt,
az élesztőt éltető tápanyagokat és derítőszert
tartalmaz, és hatására alakulnak ki a hagyományos
pezsgők buborékjai és sajátos élesztős ízjegyei.
A palackban a nyomás így kb. hat barra emelkedik,
az alkoholfok pedig 1,5-2 százalékkal növekszik a hatnyolc hetes erjedési időtartam alatt.

Gyropalette

Az ünnepélyes hordócsapolás után egy közösen
elfogyasztott pohár borral kívánt mindenkinek jó
szórakozást. A kulturális programokat színesítette
Horváth Áron festőművész kiállításának megnyitója,
miközben a fesztivál hangulatát Ábrahám Szilvia,
Farkas Angéla, Krasznai Tamás és további művészek
biztosították nótaszóval. A határtalan dallamok után
utcabál következett. A fesztiválon borutca,
gyümölcsvásár, gulyásleves és különféle ízesítésű
lángosok alkották a gasztronómiai választékot.
A rendezvény hangulatát fokozta, hogy egy
falikútból finom vörösbort kóstolhattak a jelenlevők.
Veres János

A gyropalette olyan berendezés, amelyet például
pezsgő előállításához használnak, hagyományos
módszerrel, ahol a második erjesztés a palackban
történik.

Méthode traditionelle
A hagyományos pezsgőkészítési folyamat. Szerte
a világon a francia Champagne borvidékén
kialakított módszer szerint megszülető, úgynevezett
tradicionális készítésű pezsgők élvezik
a legmagasabb presztízst, és persze árat is. Mindez
a munkaigényes, összetett és hosszúra nyúló
készítési folyamatnak és az így létrehozható magas
minőségnek köszönhető.
Bondor László
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Soproni avatási, előlépési
ünnepség
Szeptember 11-én Sopronban több ország, Ausztria,
Románia, Szlovákia borlovagi rendtársai – kb. 120-an –
készülődtek a hazai OEVE Hungária Konzulátus Soproni
Legációjának ünnepségére a Rejpál-házban.
Megtisztelte rendezvényünket a Szenátus
képviseletében nagykövetünk, prof. Josef von Jenei,
Marius Farmazon prokonzul Pitestiből és Gogola
Károly borlovag Érsekújvárról. A Hungária
Konzulátus vezetői, Tagai István és dr. Mészáros

Sándor prokonzulok is jelen voltak. A Gizella
Királyné Balatoni Borrend delegációját Enese Beáta
nagymester-elnökasszony vezette.
Győri, szegedi, esztergomi, budapesti barátainkat
finom borokkal, pogácsával fogadtuk. Zach Zoltán és
Léránt László marsallok vezetésével az alakzat
felállítása után a zenekar kíséretében a Fő térre
vonultunk. A bencés templom kapujában Horváth
Imre kanonok, városplébános várta a vendégeket.

A három új belépő
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Előlépők felsorakozása

Dr. Farkas Ciprián polgármester és dr. Brummer
Krisztián irodavezető is velünk együtt ünnepelt,
Három új belépő – Hajdú Henriett, Hajdú Zoltán,
Németh Zoltán – és hat előlépő – Károlyi Balázs,
Werdnik Ernő, Salda Nándor, Boros Tibor, Csík
József Roland és 'dr. Kovács Tibor – várta az első
sorban, hogy részese legyen e fennkölt, meghitt
ünnepségnek.

Az avatási ceremónia után a Rejpál-házból
buszokkal értünk el Ágfalvára, az Event Garden
rendezvényházba, egy 26 hektáros birtokra.
Köszöntő borok és Habda Zoltán zenekara várta
a vendégeket. Gyönyörű környezetben négyfogásos
vacsora, kiváló felszolgálás, zene, tánc, tízféle,
soproni borászoktól vásárolt finom bor mellett
töltöttük az estét barátainkkal. Késő este még
az Erzsébet kertben megtartott Szüreti Napok
forgatagába is becsatlakozhattunk. Régen tudtunk
ilyen felhőtlenül együtt szórakozni, beszélgetni,
„ki voltunk éhezve” egymás társaságára.
Dr. Sztancs György
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Egy mázlista riporter naplójából

Titkok és történetek
Gazdag és sikeres életutat járt be Pió Márta.
Több évtizedes televíziós múltja alapján evidens volt, hogy
megírja élettapasztalatait, élményeit.
Hogyan született meg a könyv? – kérdeztük a szerzőt.
– Nagyon sok olyan riportot készítettem, amiről
elmondható, hogy része a történelmünknek – kezdte
a válaszadást a Pió Párta. – A 80-as évek végétől,
a vasfüggöny lebontásától kezdve a nyugati
határnyitáson át, az NDK-exodus, aztán a Duna
elterelése, Szlovákia önállóvá válása, a magyarok
ébredése, az uniós csatlakozás,
a rendszerváltozás eseményeiig
rengeteg olyan emlék gyűlt össze,
amely nem fért a híradásokba.
Vagy azért, mert még nem merték
leadni, vagy azért, mert akkora
terjedelemben nem lehetett
közzétenni. Ezekről gyakran
meséltem a környezetemben, és
sokan kérdezték, miért nem írom
meg. Többnyire azt válaszoltam,
hogy azért nem, mert még túl sok
bennem az élet, képtelen vagyok
leülni a gép elé. Aztán egyre
jobban érett a dolog, és most, bár
az élet változatlanul eléggé pörög
körülöttem, sokáig nem lehet
halogatni a történtek megírását, mert ki tudja,
meddig lesz rá módom. A járvány, az idő vasfoga
bármikor utolérhet.
– Mázlistának tartod magad. Mi volt a legnagyobb
mázli az életedben?
– Talán az a döntés, hogy nem megyek
Budapestre, Győrben maradok. Az első időben
többen hívtak. Volt olyan is, aki lenézően kérdezte
meg, hogyan bírom ki ott vidéken, miért nem
megyek a fővárosba. Mindig azt feleltem, hogy
Keletre nem megyek. Tátva maradt a szájuk. Aztán
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szépen idejöttek hozzám a fontos események.
A témákat is könnyen megtaláltam, hiszen itt éltem
születésemtől. Egyszer valaki azt mondta,
a szerencse csak azt találja meg, aki odamegy, ahova
kell. Aki csak otthon ül, és várja, annak soha nem
lesz mázlija. Én meg nyüzsgő típus vagyok, minden
érdekel, könnyen belebotlottam.
– Hogyan válogattál az élményeid közül?
– Elárulom, hogy puskáztam. A Magyar Televízió
archívumától megkaptam az összes riportom rövid
leírását pontos nevekkel, helyszínekkel. Egy oldalon
három-négy riport fért el, összesen 437 oldalt tesz ki
a munkásságomnak az a másfél-két évtizede. Azt
tudtam, minden nem fér egy könyvbe.
A Kisalföldben eltöltött tíz évemből csak
az utolsóról írtam, ami átröpített az akkor egyetlen
televízió híradójába. Ez pedig a Győri Balett
moszkvai vendégszereplése volt. Mikor odaértünk,
kiderült, hogy a csernobili katasztrófa hatására egy
nagy világfórumot rendeztek. Erre Magyarországról
senkit sem akkreditáltak. A nemzetközileg kiadott
híranyagban csak annyit lehetett olvasni, hogy 80
országból 900-nál több külföldi híresség vett rajta
részt. Több mint 300 szovjet nagysággal. Tudósok,
művészek, gazdasági, politikai vezetők, vallási
személyiségek. Megkérdeztem, hogy lehet oda
bejutni, és kiderült, az APN szovjet hírügynökségen
keresztül. Gondoltam egyet, taxiba ültem és
bemondtam, hogy APN. Azért dr. Dékány Sándor
győri főorvos, aki a táncosok sérüléseit volt hivatott
gyorsan gyógyítani az ilyen turnékon, beült mellém,
hogy valaki elmondhassa, hol látott utoljára. Nos,
este már Marcello Mastroianni mellett kávéztam,
interjút készítettem Dürrenmattal, Norman
Mailerrel, Elen Klimovval. Ezt látva hívott a televízió.
Aztán olyan élményeket írtam meg, amelyek
nemcsak a családomat vagy a barátaimat, de talán
az ismeretlen olvasókat is érdekelhetik. Egy teljesen
megváltozó világ történeteit. Azt a pár évtizedet,
aminek során semmi sem volt már a régi. Ez is
szerencse, hogy még mind a kettőről megvannak
az emlékeim. Ha kicsit később születek, fogalmam
se lenne, milyen is valójában a diktatúra, még ha én
a puhább korszakát ismertem is.
– Említs meg néhány, számodra fontos embert, akikről
olvashatunk a könyvedben.
– Egyet már említettem: Markó Ivánt, aki minden
turnéra elvitt. Így voltam ott Strasbourgban, ahol
az Európa Tanács főtitkár asszonya, Catherine
Lalumiere bocsánatot kért, amiért Európa
cserbenhagyta 1956-ban Magyarországot. Kiss
Jánostól is sok jó történetet hallottam. Pozsgay Imre
több fontos bejelentését – például a vasfüggöny
lebontását – nekem adta hírül. Megéltem, megírtam

Mit olvashatunk
Pió Márta naplójában?

egy csomó Torgyán
József-sztorit. Szinte
minden vezető
politikusról írtam.
De a Habsburg család számos tagjával is sűrűn
voltak kalandok. Angela Merkel dedikálta
a határdrótom igazolását, Vaclav Havel, Meciar adott
interjút, Göncz Árpád, Horn Gyula írországi, illetve
amerikai útjának nemhivatalos történéseiről is
mesélek.
– A kötetben érdekes, vicces történetek is olvashatók.
Kiemelnéd ebből olvasóinknak valamelyiket?
– A Torgyán-sztorik a legviccesebbek, de itt most
hosszú lenne idézni bármelyiket is. Talán
a legrövidebb Habsburg Ottóról az a történet, amit
az első európai uniós választáson éltünk meg
Ausztriában. Károly fia mellett korteskedett egy
határ menti faluban. Kis asztalkákon finom
süteményekkel, házi készítésű itókákkal kínálták
a vendégeket a lakók. Habsburg Ottónak, ha azt
akarta, hogy a fiára szavazzanak, mindent meg
kellett kóstolnia, mindenütt kellett néhány jó szót
szólnia. Aztán jön a Magyar Televízió, hogy
meginterjúvolja. Ha valaha raccsolt a királyi sarj,
akkor ezúttal kétszeresen.
Bizony a sokféle kutyulék végigkóstolása
megtette a hatását. Ha csak egyszer is, de láttam
a Páneurópai Unió elnökét becsiccsentve. Éltem
az oldott hangulattal, és szóba hoztam, hogy már
a nászéjszakán is vígan kóstolhatta a somlói
Juhfarkot, hiszen fiai is születtek. Csodálkozva
nézett rám. Milyen farokról beszélek? Elmeséltem
azt a legendát, hogy állítólag a Habsburgok
dinasztiákon keresztül kapták ezt a bort
nászéjszakájukra, hogy fiú szülessen. Most vagy
a sok lőre tette feledékennyé a trónörököst, vagy
a legenda kitaláció. Mert Habsburg Ottó állította,
hogy most hallja először ennek az italnak a nevét.
Viszont tetszett neki a történet, és megígérte, hogy
megkóstolja a somlói bort.
Bódi Ágnes

A részeg műszak földre kényszerítette Pegazust,
Világútlevél – roham a halott nagymamával,
Elkergette a magyar külügy a magyar stábot, Angol
szónoklat a tarló egereinek, Magyar pénzből osztrák
erőmű, Václav Havel slicce, Sopronba jött
a Megváltó, Az első bazi nagy roma lagzi,
Rendőrpárbaj borospohárral. Csak néhány alcím
abból a könyvből, amely négy évtized különleges,
hihetetlen, drámai vagy éppen kacagtató
történeteiből mazsoláz. Olyanokból, amelyek
kimaradtak a hírekből. Útra kelhet az olvasó
a szerzővel Tom Lantos amerikai szenátor jachtján
vagy egy fehérorosz repülőgépen kecskék és tyúkok
közt. Találkozhat albán hegyi pásztorral, világhírű
sztárokkal, olvashat sztorikat és titkokat
politikusokról, művészekről. Újraélheti
a történelmet egészen közel a főszereplőkhöz.
A szerző, Pió Márta valóban mázlista volt. Abban
a korban volt újságíró, amikor minden forrt, erjedt
a szocialista rendszer, majd akkor lett győri tudósító
a még egyetlen Magyar Televízió Híradójában,
amikor a nyugati határra költözött a történelem.
A híradó rövid műfaj. Minden nem fér egy-két
percbe, ami történik egy eseményen. A sok kimaradt
sztoriból, titokból született meg a könyv.
A határnyitás eufóriája és a bevásárló roham vicces
és drámai pillanatai, amikor Tatabányáig állt
Hegyeshalom előtt a kocsisor, és a vámmentesség
jegyében még a halott nagymama is kiutazott
Ausztriába. Aztán az NDK-exodus döbbenetes képei
után a Duna-elterelés drámája. Persze minden
dráma mellett ott a humor is, kacagtató események
is történtek a forgatásokon. Ezekért a fantasztikus
riportokért vehette át Nemeskürty Istvántól 2000ben Pió Márta a Magyar Televízió nívódíját, amit
rajta kívül egyetlen vidéki tudósító sem kapott meg.
A történelem házhoz jött a riporternek, ennek
a gazdag életúnak 300 oldalba sűrített, fotókkal
illusztrált kincseit veheti kézbe az olvasó.
n
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(Bor)kultúra

Ismerkedjünk
a pezsgővel!
A franciáknál champagne vagy crémant, az olaszoknál
prosecco vagy franciacorta, a spanyoloknál cava, nálunk
Széchenyi óta pezsgő – nem kérdés, a pezsgő a világon
mindenkié. A történelem során volt idő, amikor óriási
népszerűségnek örvendett, aztán hosszú évekig csak
születésnapokon vagy szilveszterkor pukkantak a dugók. Ma
újra virágkorát éli a pezsgőkultúra: egyre igényesebb
buborékosok kerülnek ki a magyar pincékből, híres
champagne-i pezsgőházak tartanak exkluzív vacsorákat
Budapest menő éttermeiben, és reggelik, délutánba nyúló
brunchok kezdődnek pezsgős koccintással.
Arról, hogy Európa más részein mi újság
pezsgőfronton, keveset tudunk – leszámítva azokat
a francia, olasz, spanyol régiókat, ahol a helyzet
évszázadok óta nyilvánvalóan változatlan –, de
az biztos, hogy nálunk ma sikk minőségi pezsgőt
inni. Ma pedig az egyik legnemesebb italról van szó,
így nem árt némi kultúrát is vinni a kóstolásba.
Épp ezért összegyűjtöttünk néhány hasznos
tudnivalót, amivel könnyű „villantani” a közeli
ismerősök, barátok előtt. Pár kapaszkodót, ha
étteremben vagy borboltban akarunk pezsgőt
választani, és egy-két hasznos tippet, hogy az italhoz
méltó módon tudjunk kóstolni. Hisz az italokat
sokkal nagyobb élmény úgy ízlelni, hogy ismerjük
azokat és a kultúrájukat.
A gyöngyöző- és habzóbor, a prosecco, a cava,
a franciacorta és a champagne nekünk – Széchenyi óta –
pezsgő
Széchenyi Hitel című művében elsőként nevezte
a francia champagnier-t pezsgőnek. De akadnak még
legendás történelmi alakok, akiknek a neve
összefonódott a pezsgővel. Winston Churchill
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például motiválásra használta kedvenc italát: „Ne
feledjék, uraim, nemcsak Franciaországért harcolunk,
hanem Champagne-ért is!” Napóleon pedig vallotta,
hogy „győzelemkor megérdemeljük a champagne-t,
vereség esetén pedig szükségünk van rá”.
A legalapvetőbb buborékos ital a gyöngyözőbor és
a habzóbor
Ezek a borok szén-dioxid utólagos hozzáadásával
készülnek – a gyöngyözőborok szén-dioxid-tartalma
azonban jóval alacsonyabb, bennük a nyomás 2,5 bar,
míg a habzóborokban három bar körül alakul.
A prosecco azon túl, hogy az olaszok híres pezsgője, egy
város, egy borrégió és sokáig egy szőlőfajta neve is volt
Ma a szőlőfajtát már glerának hívják, a prosecco
pedig az úgynevezett „méthode charmat”, azaz
tankpezsgő eljárással készül.
Ez esetben a borhoz nem szén-dioxidot adnak,
hanem az alapborhoz cukor és élesztő titkos elegyét
(tirázslikőrt), amely beindítja az úgynevezett
másoderjedést. A borban ismét alkohol, mellette
szén-dioxid és seprő (az elhalt élesztőt hívják így)
keletkezik. A szén-dioxidot a hatalmas tartályokból
viszont nem engedik ki, integrálódik a borba.
A seprő eltávolítása és az ital cukortartalmának
beállítása (expedíciós likőr) után a prosecco
palackba kerül.
A rövidebb érlelési időnek köszönhetően
a proseccók frissek, zamatosak és rendkívül
gyümölcsösek. Szerencsére már sok jó magyar
gyöngyözőbort is kóstolhatunk.
A legnemesebb és legősibb eljárás a „méthode
traditionnelle”, azaz a hagyományos vagy champagne
metódus
Itt a folyamat még összetettebb: Az alapbort
egyből palackba töltik, és a palackban adják
az italhoz a tirázslikőrt. Ezután a palackot lezárják,
és a másoderjedés (az éles savak miatt nyers, durva,
alacsony alkoholtartalmú borban ismét elindul
az erjedés, és szén-dioxid keletkezik) már
a palackban megy végbe.
A másoderjedést aztán 9-36 hónapos érlelés
követi, amely során a pezsgő az erjedésből
visszamaradt élesztőnek, azaz a seprőnek (és azok
önbomlásának, azaz az autolízisnek) köszönhetően
vastagabb, krémesebb karaktert ölt.
A palackok az érlelést követően rázóállványra
kerülnek, aminek célja, hogy az elhalt élesztő
a palack nyakába kerüljön, és eltávolítása könnyű

legyen. Tradicionális pincészetekben állítólag vannak
pezsgőmesterek, akik 50 ezer palackot is
megforgatnak egy nap a rázóállványon, a modern
borászatokban gépek, ún. gyropalette-ek végzik
a palackok rendszeres döntését és forgatását.
Ezt követően a palack nyakában az összegyűlt
seprőt lefagyasztják, és az elhalt élesztőt
jégdugóként kilövik, az esetleges veszteséget
a palackban pótolják, expedíciós likőrrel beállítják
a cukorfokát, és végül parafadugóval lezárják. Ideális
esetben a palackokat még kettő-hat hónapig fektetve
pihentetik.
A költséges és összetett folyamatnál már csak
a területek színesebbek
A franciáknál a leghíresebb pezsgő, amely
tradicionális eljárással készül, a champagne. Ez
három szőlőfajtából készül: chardonnay-ból, pinot
meunier-ből és pinot noirból. Minden, ami nem
champagne, de Franciaország területén készül,
az crémant.

A spanyolok pezsgője a cava, melynek
a legismertebb termőterülete a Barcelonát
körülölelő Penedes. Gyakori fajták a parellada,
a macabeo és a xarel-lo.
A magyar pezsgők az utóbbi időkben nagy
átalakuláson mentek keresztül, Tokajban és
Somlón is remek pezsgőket találunk. Az is
hamar kiderült, hogy a furmint nemcsak
borként állja meg a helyét, de
pezsgőkészítéshez is kiváló.
A pezsgők címkéjén legtöbbször nem találunk
évjáratot, és nem azért, mert lehagyták róla
A pezsgőhöz készített alapborok teljesen
különböznek a szó klasszikus értelmében
vett boroktól. Jellemzően már augusztus
elején-közepén szüretelik a szőlőt hozzájuk,
magas savakkal és alacsony cukorfokkal.
Önmagukban szinte ihatatlanok,
alkoholtartalmuk végeredményben rendkívül
alacsony – a másoderjedés miatt pont erre van
szükség.

Ezeknek az alapboroknak a már említettek
mellett különös tulajdonságuk, hogy rendkívül
sokáig eltarthatók. Nagy múltú champagneházakban akadnak több évtizedes vagy akár száz
évnél is idősebb alapborok, amelyekből mind a mai
napig kerül a pezsgőkbe is.
Merthogy a legtöbb pezsgőhöz az alapborokat úgy
házasítják – ezt a franciák assemblage-nak hívják –
több évjárat tételeiből. Csak az évjárattal jelölt
palackok kiváltsága, hogy egy adott év terméséből
készített alapborból születtek. Ez pedig csak akkor
lehetséges, ha egy adott év szőlőtermése kiemelkedő
volt. Az évjáratos pezsgők jellemzően limitált
mennyiségűek, és jóval drágábbak, mint az évjárat
nélküliek, viszont tovább is eltarthatók.
Ha pezsgőn az „extra dry” kifejezést látjuk, nem kell
megijedni. Teljesen mások a kategóriák, mint a borok
esetében, a szén-dioxidtól ugyanis az érzet is teljesen más
A pezsgőknél ezek az általánosan használt
besorolások, ha cukortartalomról van szó:
Brut nature/brut zero/ultra brut: maximum 0-3 g/l
cukor
Extra brut: 0-6 g/l
Brut: 0-12 g/l
Extra sec/extra dry: 12-17 g/l
Sec/dry/secco/seco/trocken: 17-32 g/l
Demi-sec/riche/halbtrocken/semi-dulce/
abbocato: 32-50 g/l
Doux/sweet/dolce/doce/dulce: 50+ g/l
Fontos, hogy a cukortartalom nem minőségi jelző,
hanem ízlés kérdése. Egy kiváló pezsgőnek is lehet
magas a cukortartalma.
Az első pezsgőspoharat a legenda szerint Marie
Antoinette melleiről formázták
Ma már sok elegáns poharat gyártanak
pezsgőkhöz, ha azonban kóstolni akarunk,
a hagyományos fehérboros pohár talán
a legmegfelelőbb, de gyakoriak a hosszú kelyhű,
szájánál kicsit szűkülő poharak, az úgynevezett
„flute”-ök is.
Vannak, akik élen járnak a pohárkészítésben, és
ma már nemcsak bortípusokhoz, hanem
a különböző fajtákhoz – például tokaji furminthoz is
(!) – gyártanak poharat. Mindez nem csak
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marketingfogás, megdöbbentő, mennyire másképp
érzékeljük a borok illatát és ízét egyik vagy másik
pohárból kóstolva.
A pezsgősüvegek mérete nagyon változatos, nem ritka,
hogy a nagyobb pezsgőházak 3, 6 vagy akár 12 literes
palackban is készítenek pezsgőt
Az indok is egyszerű: a nagyobb palackban az ital
mennyiségéhez képest az oxigén mennyisége sokkal
kevesebb, a pezsgő lassabban, szebben fejlődik és érik.

Magyar ital nyert
a Pezsgő Világbajnokságon
A Champagne & Sparkling Wine
World Championships (Champagne és
Pezsgő Világbajnokság) a legszigorúbb
és legnagyobb presztízzsel bíró
megmérettetés a buborékos borok
számára. Idén a beküldött több mint
ezer mintából végül összesen 19 ország
pezsgői kaptak arany- vagy ezüstérmet,
az éremtáblázat élén a hagyományosan
erős Olaszország és Franciaország
végzett. A villányi Sauska Pincészetnek
köszönhetően idén Magyarország is
szerzett aranyérmet, valamint további
öt ezüstérmet.
Az öt díjazott magyar pezsgő:
Sauska NV Brut (aranyérem)
Sauska NV Rose Brut (ezüstérem)
Kreinbacher NV Brut Classic (ezüstérem)
Kreinbacher 2017 Extra Dry Magnum (ezüstérem)
Kreinbacher 2016 Prestige Brut Magnum (ezüstérem)
Kreinbacher 2016 Rosé Brut Magnum (ezüstérem)
Szintén nagyon jól szerepelt a világbajnokságon az erdélyi Kárásztelek
Pezsgőpincészet, Carassia pezsgőik rekordszámú – három arany és
egy ezüst – érmet szereztek. A legmagasabb elismerésben részesült
a Carassia NV Blanc de Blancs Magnum, a Carassia NV Classic
Magnum, a Carassia NV Rosé, valamint ezüséremmel díjazták
a Carassia NV Classic tételt.
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Ezek a ma ismert megnevezések és méretek:
Magnum – 1,5 liter, 2 normál palacknyi
mennyiség
Jeroboám – 3 liter, 4 normál palacknyi mennyiség
Rehoboám – 4,5 liter, 6 normál palack
Matuzsálem – 6 liter, 8 normál palack
Szalmanazár – 9 liter, 12 normál palack
Baltazár – 12 liter, 16 normál palack
Nabukodonozor – 15 liter, 20 normál palack
Salamon – 18 liter, 24 normál palack
Primát vagy Góliát – 27 liter, 36 normál palack
Melkisédek – 30 liter, 40 normál palack
A legnagyobb, amit mi valaha láttunk, a Veuve
Clicquot Matuzsálem volt.
A pezsgőetikett néhány aranyszabálya
A pezsgő még a bornál is érzékenyebb ital, ezért
fontos, hogy a palackot védjük a fénytől, és sötét,
hűvös helyen tároljuk. Fogyasztás előtt a mélyhűtő
helyett inkább tegyük húsz percre jégvödörbe, vagy
két-három órára hűtőbe a pezsgőt, és hűtsük kb.
nyolc Celsius-fokosra, hogy tíz-tizenkét fokosan
kóstolhassuk.
A pezsgő bontásakor a palack nyakáról
a burkolatot – amely régen azt a célt szolgálta, hogy

a palackba került eltérő mennyiségű italt leplezze –
tépjük le, hat és fél tekeréssel lazítsuk ki
a drótkosarat, majd kb. hatvan fokban megdöntve
a dugót, stabilan fogva tekerjük a palackot a talpánál
fogva. Akkor bontottunk jól, ha csak egy halk
szisszenést hallottunk.
A szervírozáshoz válasszuk a már korábban
említett klasszikus borospoharat vagy tulipán
formájú flute-öt, és a pezsgőt a poharat megdöntve,
a pohár falára töltsük.
Amit a sabrage-ról, azaz a „karddal nyitásról” tudni
érdemes
A sabrage-ként emlegetett módszert a napóleoni
harcok óta művelik. Állítólag Napóleon lovasai,
mielőtt csatába indultak volna, kardjaikat kirántva,
lóháton ülve nyakazták le a champagne-okat.
A legenda szerint ezzel akartak imponálni a fiatal és
csinos Madame Cliquot-nak, a Veuve Cliquot
tulajdonosának, aki a csata előtt vendégül látta őket.
Bondor László
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A pezsgőfogyasztás
etikettje
Anno Franciaországban kizárólag a koronázási ceremóniák része
volt a pezsgő, később azonban már a nemesek is
fogyaszthatták. Ezt követően a nép is hozzájutott, ma pedig már
el sem tudunk képzelni egy ünnepséget, egy eljegyzési bulit,
vagy éppen egy szilveszter éjszakát a gyöngyöző nedű nélkül.
Az italozásnak ez esetben is pontos szabályrendszere
van, a megfelelő palack kiválasztásától kezdve
a pukkanáson át egészen a kehely érintéséig mindennek
megvan a módja.

Mihez mi illik?
Napjaink gasztroszakértői már nem ragaszkodnak
mereven ahhoz, hogy a pezsgőt csakis aperitifként
fogyasszuk, vagy épp ellenkezőleg, csak
étkezés után igyunk meg egy pohárral.
Nem igazán vannak már érvényben
a szabályok arra vonatkozólag, hogy
mikor illik pezsgőzni a vacsora
alatt, arra viszont vannak
ajánlások, hogy mely ételhez
milyen fajta dukál.
A hozzáértők aperitifnek
elsősorban az extra száraz (brut)
és a száraz (sec) típusokat
javasolják. Halhoz, baromfi-, marhaés sertéshúshoz a félszáraz (demi sec)
ajánlott, a vadhúsokhoz pedig a rosé
vagy a száraz. Gyümölcsökhöz vagy kisebb
sütikhez félszáraz fajtákat, míg a komoly
desszertekhez muskotályost vagy édes pezsgőt kínálnak.

A pohárválasztás
Egy előkelő étteremben a poharak a fogyasztás
sorrendjében helyezkednek el, a vendég jobb kezéhez
igazítva. A késhez legközelebb a vizespoharat teszik, ezt
követi a pezsgőspohár, utána pedig
a konyakos- és a borospoharak
sorakoznak. A pezsgőnek szánt
kehely fala meglehetősen vékony,
legfeljebb egy milliméter lehet.
Űrtartalma 100-125 milliliter,
melyet körülbelül
a kétharmadáig érdemes tölteni.
Korábban széles szájú, talpas
poharakból itták a pezsgőt,
mára azonban mindenütt átálltak
a flőte alakú kehelyre, melyet
szándékosan nem hűtenek előre.
Fontos, hogy – akárcsak a borosokat –
a pezsgőspoharakat is a nyakuk alsó
harmadánál illik megfogni, mert az ujjlenyomatok

visszatetszést kelthetnek. Ez a pohárra kerülő
rúzsfoltokra is igaz.

Pukkanásmentes szisszenés
Ha megrendeltük a vacsorához megfelelő pezsgőt,
a felszolgáló valószínűleg az asztal mellett fogja
kinyitni azt. A pezsgőetikett része ugyanis az, hogy
a bontás a vendégek körében történjen, valamint
hogy hangtalanul, vagy legfeljebb egy kicsi
szisszenéssel. Erre persze
nemcsak az éttermekben
ajánlott figyelni.
Hangosan durrantani
tehát kizárólag
szilveszterkor ér.
Egyrészt zavaró
lehet, másrészt
pedig a habzással
rengeteg értékes ital
megy kárba.

Pezsgőt ajándékba
A szilveszteri buliszabályzat
része, hogy vigyünk legalább egy
üveg pezsgőt a házigazdának. Akkor is illik venni egy
palackkal, ha tudjuk, hogy a szervező is gondolt erre,
és biztosak vagyunk abban, hogy mások is hoznak.
Mivel a meleg pezsgő még könnyebben kilőheti
a dugót, érkezés után gondoskodjunk az ital
behűtéséről, de sose a mélyhűtőben. Szakértők
szerint a pezsgőt hat-kilenc Celsius-fok körüli
hőmérsékletűre érdemes hűteni.

Amikor mi kínáljuk
Nem mindegy az sem, hogy hogyan szolgáljuk fel
vendégeknek a habzó nedűt. Ha jó és minőségi
pezsgővel szeretnénk megvendégelni a barátainkat,
parafadugós palackot keressünk. Ezeket a borokkal
ellentétben mindig állítva tároljuk, mert a szénsav
nemkívánatos ízeket oldhat ki a parafából!
Kibontás után ellenőrizzük, hogy illatában,
szénsavtartalmában és ízében kiváló-e a pezsgő.
Ha megfelelőnek ítéljük, óvatosan és lassan
töltsünk, hogy minél kevesebb hab keletkezzen.
A poharak, melyeket használunk, legyenek szárazak,
a nedvességtől ugyanis még hamarabb elszáll
a szénsav.

Egészségünkre!
Koccintani mindig az első poháremeléskor szokás.
Csak azokkal csengesd a poharad, akik kartávolságon
belül állnak! Nem illik mások keze felett keresztbe
koccintani, valamint illendő a koccanáskor a partner
szemébe nézni. Ha jelképesen felemeled
a poharadat, és felveszed a szemkontaktust
a messzebb állókkal, akkor őket is illően
köszöntheted.
Bondor László
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Ottó Pincészet

Egy család
hitével és erejével
A család a szőlőtermesztéssel és a borászattal 1980tól, Sopronba költözésük alkalmával került
kapcsolatba. Pincészetük története 1982-ben
kezdődött, amikor az alapító édesapa, Németh Ottó
pedagógusi fizetése kiegészítéseként elkezdett
gazdálkodni egy örökölt, alig 1500 négyzetméteres
gyalogtőkés ültetvényen a Koronázó-dombon.
Szőlészeti és borászati ismeret híján a szomszéd
poncichterek ténykedése volt a mankó,
az iránymutatás a metszéstől a zöldmunkákon át
a növényvédelemig és a szüretig. Ahogyan ők
csinálták, úgy és akkor csinálta ő is. Az elkészült bor
pedig jó volt, mindig hamar elkelt, a pénz pedig
mindig megtalálta a helyét.
Képezte magát folyamatosan,
gyarapította a szőlőműveléssel és
borászattal kapcsolatos
ismereteit, és tanulmányozta
a borvidék szőlőfajtáit.
– Kezdetben volt is ebből családi
konfliktus – idézte fel a kezdeti
éveket ifjabb Németh Ottó –,
hiszen az édesanyánk által
megálmodott szekrénysor,
konyhabútor vagy egy szép új ruha
helyett mindig jött egy-egy újabb
ültetvény vagy traktor, vagy épült egy újabb pince.
A következetes és szorgalmas munka meghozta gyümölcsét.
Édesapánk már süldő gyerekkorunkban elkezdte belénk
táplálni a természet és a szőlő szeretetét. Soha nem láttuk
rajta, hogy fárasztaná ez a munka, sőt mindig boldog volt,
hogy pedagógusként délutánonként, majd később főállású
gazdaként ezt csinálhatja. Mosolyogva ment dolgozni, és
úgy is jött haza, kellemesen elfáradva, szélfútta vagy
napsütötte piros arccal. Szemész főorvos édesanyánk is
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mindig irigyelte ezért, ami még inkább megerősítette
bennünk ezen élet és munka iránti vonzalmat. No meg
persze a folyamatos sikerek és a jó borok hozta elismerések
motiváló hatása sem volt elhanyagolható – emlékezett
vissza a fiatal borász.
A sikerekhez nagymértékben hozzájárult, hogy
az édesapa, id. Németh Ottó új szőlőfajtákat
honosított meg a Soproni borvidéken. Vallotta, hogy
a hagyományos és Magyarországon elterjedt
fajtákon kívül más, kevésbé ismert fajtáknak is van
helye a magyar szőlészetben és borászatban. Így
került a borvidékre a német Dornfelder fajta,
aminek a honosítása (1992) az ő nevéhez fűződik.
Elsők között jelent meg az Ottó Pincészet a lassan
már hungarikumnak számító önálló Turán borral is
1998-ban.
A Dornfelder szőlőt a németországi
Weinsbergben nemesítették ki a Hefensteiner és
a Heroldrebe keresztezésével. A fürtje nagy, vállas,
közepesen tömött. Bogyója is nagy, gömbölyded,
kékesfekete színű, vastag héjú.
A turán vagy korai festő magyar vörösborszőlőfajta Egerben többszörös keresztezés eredményeként
jött létre. Csizmazia Darab József és Bereznai László
nemesítették ki. Az ő munkájuk eredménye (1965ben) a Néró, ami egy sötétkék színű, bő levű,
fűszeres zamatú csemegeszőlő-fajta. Egyedüli
csemegeszőlő, amiből vörösbor készíthető.
Ezekkel az új fajtákkal kiegészítve kiváló borokat
készített Németh Ottó, és ezt az édesapa 2013-ban
bekövetkezett halála után a három gyermek vitte
tovább. A három testvér kisebb-nagyobb kitérőkkel,
de mindig visszatalált a szőlőtőkéhez,
a vállalkozáshoz, és a szőlészettel és borászattal
kapcsolatos feladatokat elosztották egymás között.
Az idősebb testvér, Dóra férjhez ment, és férje révén
(dr. Taschner Róbert) két hektár szőlővel tovább
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az alapjait ennek a vállalkozásnak, de nem élte meg
a teljes megvalósulását. Szerencsére a három gyerek
és párjaik megvalósították Németh Ottó álmait,
mondta büszkén. Ma már 15 hektár
termőterületen művelik a szőlőt. A termőterületek
a Kogl, a Savanyúkút, az Apollónia-földek, Hard
dűlőkben találhatók.
– A borok tradicionális kézműves borok, melyek
születésébe a lehető legkisebb mértékben igyekszünk csak
beavatkozni – veszi át a szót ifjú Németh Ottó. –
Borfajtáink: Kékfrankos, Zweigelt, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Turán, Dornfelder, Néró, Szt. Lőrinc, Cabernet
Franc, Irsai Olivér, Zenit, Chardonnay, Zöld Veltelini,
Sauvignon Blanc. A borainkkal különböző versenyeken
értünk el sikereket. 2019-ben a Kékfrankossal (2018) nagy
aranyat és különdíjat nyertünk a megyei borversenyen.
Az Erdőbényén tartott országos vadász-gasztro és
borversenyen a Cabernet Sauvignon (2016) nagy arany-,
gyarapodott az Ottó Pince gazdálkodási területe. (Ma
már két gyermek is tartozik családhoz). Ők
az arculatkialakítással és a kapcsolattartással vesznek
részt a családi vállalkozásban. Ifjú Németh Ottót
már a középiskola ideje alatt is csak a szőlő és a foci
érdekelte. Ő végzett növénytermesztő, majd szőlészborász szakmérnök lett, így lassan teljes mértékben
az apa nyomdokaiba léphetett. Átvette a pincészet,
borászat és szőlőtermesztés irányítását. Felesége,
Némethné Dublecz Zsuzsanna végzett növényorvos
mérnök, aki növényvédelmi tanácsaival segíti
a munkát. A legfiatalabb testvér, Györgyi
az egészségügyi középiskola után a vendéglátás és
idegenforgalom, majd az egészségturizmus terén
végezte tanulmányait. Az édesapa halála után átvette
a borozóval és panzióval kapcsolatos feladatokat, és
a könyvelési részt is intézi. Nem szabad elfelejteni
az édesanyát sem, aki minden munka mögött ott áll,
segít, támogat, aggódik, és imádkozik annak
sikeréért.
Györgyi csillogó szemmel, de elcsukló hanggal
emlékezett édesapjára, aki megálmodta és lerakta

Keszthelyen a Georgikon borversenyen szintén arany-,
a Merlot 16 arany-, a Kékfrankos szintén aranyérmet
kapott.
Megkérdeztem az ifjú borászt, mit vár az idei
szüret után.
– Az idei szüretnek már a kezdetén lehetett látni, hogy
kevesebb lesz a termés a nagy nyári csapadékhiány miatt.
Ezért két héttel később kezdődtek a szüretek. A korai
fajtáknál 10-20 százalékos terméskiesés volt, de volt, ahol
a fele termett a tavalyihoz képest. Az eső hiánya miatt
viszont a nagy bordói fajtákból, mint a merlot, cabernet
sauvignon, cabernet franc, illetve a kékfrankosból is volt
kiugró paraméterű must, ami nagy reményű bor lehet.
A pincészet büszkesége, a Dornfelder és a turán is nagy
reményekkel kecsegtet – fejezte be mondandóját ifjú
Németh Ottó.
Az édesapa álmai valóra váltak, a három gyerek
megvalósította és tovább öregbíti az Ottó Pincészet
hírnevét.
Veres János
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Fanfárokra indult a menet

Borlovagavatás
Eisenstadtban
Az Európai Borlovagrend Szenátusa október 23-án,
a burgenlandi Eisenstadtban (Kismarton) tartotta idei
borlovagavatását. A nagyszabású rendezvényen
a vendéglátó Ausztrián kívül a cseh, a horvát, a magyar,
a román, a szerb, a szlovák és a szlovén konzulátusok
tagjainak lovagi avatására került sor. A szervezők
a rendezvényt összekapcsolták Szlovénia függetlensége
kikiáltásának harmincadik évfordulójával.
A résztvevők az Eisenstadt központjában található
Szenátus épületében gyülekeztek, ahol a mosolygó
arcú rendtársak néhány pohár bor koccintása mellett
üdvözölték egymást, miközben örültek az újbóli
találkozásnak.
A fanfárok hívó hangját
követően a Fő utcán
sorakozott fel az ünnepi
menet, ahol a fesztiváli
hangulatban szlovén
népviseletbe öltözött táncosok
tartottak rendkívül látványos
bemutatót. Annak végeztével
indult el a menet, amelyben
a zászlóvivőket, a korabeli
Szlovén táncosok
egyenruhába öltözött
katonákat és a zenekart
követték a Szenátus tagjai, a különböző országok
konzulátusainak képviselői a Szent Márton-dóm
előtti térig. A városon végighaladó felvonulók

Szenátorok a templomnál
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Eisenstadt lakói és az ott tartózkodó turisták
körében nagy sikert arattak.
Az ünnepi menetet – és a Szenátus vezetőit –
a templom előtti téren a felvonulást vezénylő tiszt
köszöntötte, majd a dóm bejáratánál
az istentiszteletet tartó plébános üdvözölte
Habsburg Károlyt, a lovagrend protektorát és Alfred
Rákóczi Tombor-Tintera magister generalist.
A lovagrend tagjainak, az avatás résztvevőinek és
az általános érdeklődőknek a templomba történő
bevonulása után vette kezdetét az a nagyszabású
ünnepi mise, amely méltó keretet adott a nyolc
országból érkezett borbírók borlovaggá történő
előléptetéséhez.
A szentmise alatt az eisenstadti Fesztiválzenekar
kísérete mellett a helyi színház operaénekesei magas

Habsburg Károly és Alfred Rákóczi Tombor-Tintera

színvonalon járultak hozzá a rendezvény kiemelkedő
művészi élményéhez.
A nagyszabású nemzetközi ceremónián
előléptetett harmincöt borlovag közül nyolc fő volt

A magyar delegáció az új lovagokkal
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Lovagi élet

a Hungária Konzulátus tagja. Benyik Zoltán, Fodor
Géza, Samu Ferenc, Siklósi József, Somogyi Róbert,
Szegedi Szabolcs, Szilasi Tamás és Varga Tamás
sorakozott fel az oltár előtt, akiket a Szenátus
vezetői a lovagrendi és szakrális előírásoknak
megfelelően lovaggá avattak.
A borlovaggá avatást követően a díszmenet
a korábbi útvonalon visszatért a Szenátus belvárosi
épülete elé. A magyar delegáció tagjai a csoportot

szállító – a közelben
parkoló – autóbuszra szálltak fel, amellyel
visszautaztak Győrbe, ahol az Amstel Hattyú Hotel
dísztermében kezdődött, illetve folytatódott
a további ünneplés. A konzulátusi vezetők
köszöntőinek elhangzása után egy tréfás
ajándékozás következett. Valamennyi borlovag –
óriási ovációk közepette – fakardot, festett pajzsot és
falovat, valamint az eseményre emlékeztető díszes
címkével ellátott prémium bort kapott ajándékba.
Az est hátralevő részében kitűnő vacsora, kiváló
borok mellett beszélgettek, emlékeztek, szórakoztak
a frissen felavatott lovagok, rendtársak és
a meghívott vendégek. Már jóval elmúlt éjfél, amikor
a résztvevők – régi és új tagok egyaránt – az új
lovagrendi programokat várva elköszöntek
egymástól.
Pusztay Sándor

Szent Mihály-napi búcsú
Sopron védőszentjének ünnepén ismét szentmisét és
búcsút tartottak a Modern Városok Program részeként
felújított és tavaly újraszentelt Szent Mihálytemplomban és annak kertjében 2021. szeptember
26-án vasárnap délelőtt. Az ünnepi misét Bognár István,
a Brenner János Hittudományi Főiskola spirituálisa
celebrálta, és részt vett rajta a sok hívő mellett
dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és
Csiszár Szabolcs alpolgármesterek, valamint Barcza
Attila országgyűlési képviselő. Hagyományosan
az Európai Borlovagrend Soproni Legációjának
tagjai is képviseltették magukat.
A szentmisét követően Barcza Attila
ünnepi beszédében arról beszélt, „hogy

a Szent Mihály-templom a felújítást követően újra
régi fényében ragyog. Keresztény kultúránk,
történelmünk, identitásunk megőrzése és ápolása
szempontjából is fontos a templom, mert iránytű
egy olyan zűrzavaros világban, ahol sokan utópiákat
kergetnek, téveszméket szolgálnak, amik
megtagadnak mindent, ami értékes”.
A beszédet követően a Petőfi Sándor Általános
Iskola és az AMI táncegyüttes, a Sopron
Táncegyüttes, a Pendelyes Táncegyüttes és a Fajkusz
Banda adott kulturális műsort a templom kertjében
felállított színpadon, majd megnyílt Kovácsné Pócza
Ágnes népi iparművész höveji csipkekiállítása
a sekrestyésházban.
Veres János
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Nemzetközi elismeréssorozat az AM-Tokaj borainak

A muzsika hatása
a bor minőségére
A Danube Wine Challenge 2021 nemzetközi borversenyen
az AM-Tokaj családi ultra prémium pincészet Amadeus bora
dupla arany elismerésben részesült, és óriási
megtiszteltetésként egyben kategóriagyőztes is lett.
Mindemellett pedig exkluzív szőlészetük az angol Prestige
Awards Hungary 2020/21 versenyről a legjobb családi
borászat díjat hozta haza.
Sorra kapják a nemzetközi kitüntetéseket az AMTokaj desszertborai és egyéb alkoholos
különlegességei. Ültetvényeik Tokaj egyik
legrangosabb – és ez által méretében jelentősen
korlátozott – napsütötte déli fekvésű történelmi
lejtőjén, az ősi királyi dűlőben találhatók.
Az egyébként orvosprofesszor
tulajdonos eleinte csak
kedvtelésből borászkodott, s csak
az elmúlt néhány esztendőben
kezdett el komolyabban foglalkozni
prémium minőségű borok,
esszenciák, pálinkák készítésével.
Nemcsak a nemzetközi
borverseny bírálói, de az ínyencek is
nagyra értékelik a speciális
körülmények között készülő,
különleges kísérlet eredményeként
született Amadeus elnevezésű
prémium tételüket.
Az ültetvényeken éjjel-nappal
klasszikus bécsi dallamok szólnak.
Bár már bizonyított tény, hogy Mozart
munkásságának pozitív hatása a magzatok
intelligenciájának növekedésétől a tehenek
tejhozamának emelkedéséig az élet szinte minden
területén megfigyelhető, a szőlőre gyakorolt hatását
most igyekeznek tudományosan is bebizonyítani.
A gyakorlatban ugyanis a klasszikus zene minden
évjáratban jelentősen nagyobb és édesebb
szőlőszemeket eredményez: mindezzel
gazdagabb, kiegyensúlyozottabb és testesebb
élményt kölcsönöz a nemes italnak. Emellett
a hanghullámok távol tartják nemcsak
a nagyvadakat, de az élősködőket is.
Az ezüstéremmel kitüntetett száraz Absolutio
a vidék jellegzetes szőlőfajtáiból, furmintból és
hárslevelűből készült kézműves technológiával,
magas alkoholtartalommal (16%). Az Accipite
misebor nem kerül az üzletek polcaira. Az AM-

Tokaj világszerte azon nagyon kevés borászatoknak
az egyike, melyek az oltáriszentség vételével járó
előírásokat teljes mértékben betartják.
A kézzel szedett és egyedileg válogatott, legjobb
minőségű gyümölcsökből készülő pálinkáik
tradicionális erjesztés és lepárlás után aszús
fahordókban érlelve nyerik el különleges aromájukat.
A seprő és törköly alapú pálinka ellenállhatatlanul
friss és üdítő, de az igazi kuriózumra vágyók
számára gyümölcságyas és mézes változatok is
léteznek.
Az AM-Tokaj egy magyar családi pincészet, mely
a mennyiségi termelés helyett a kiváló minőségre
fekteti a hangsúlyt. Nagyszerű aszúi és szokatlanul
innovatív, egyedi, elegáns száraz borai révén az egyik
legizgalmasabb kézműves szőlészetként hódít teret.
Michelin-csillagos éttermekben, luxusszállodákban
egyaránt találkozhatunk az AM-Tokaj különleges
körülmények között fejlődő szőlőkből készült
minőségi boraival.
B. Mezei Éva

Kapcsolat:

AM-TOKAJ
H-3910 Tokaj, Teleki dűlő 1885 hrsz.
E-mail: tokaj@asklepios-med.eu
Webshop: www.am-tokaj.wine
Facebook: www.facebook.com/amtokaj
Instagram: www.instagram.com/amtokaj
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Szüretelni voltunk Samu Ferenc borlovagnál

Tihanyi panoráma
Olaszrizlinggel
Tihany egyik legszebb panorámával rendelkező helyén,
a Nemzeti Parkhoz tartozó Cserhegy kőbányája alatt,
szüret idején beszélgetünk Samu Ferenc borlovaggal.
– Mindig szerettem a Balatont, a vizet, a horgászást,
ezért gyakran jártunk Siófokra – kezdte
a beszélgetést Samu Ferenc. – A kilencvenes évek
közepén keveredtünk Tihanyba, amikor a kőbánya
alatt megláttunk egy fákkal,
bozóttal benőtt telket, ahol
meglepetésünkre az egyik bokor
mögül egy őz csodálkozó
tekintete meredt ránk. Lehet,
hogy nem is bennünket nézett,
hanem ő is abban a kilátásban
gyönyörködött, ami előttünk
terült el. Ez a pillanat volt az, ami
megfogott, és rövid időn belül
megvásároltuk ezt a hosszú,
keskeny, 1430 négyzetméteres
telket.
Az első lépés a kert rendezése
volt, kiirtottuk a bozótot, és
elültettük az első
szőlővesszőnket. Már akkor
meghatározták, hogy olaszrizlinget telepíthetünk,
amit azóta is betartunk. Egyedül a pince melletti
lugasnál található egy kevés csemegeszőlő. Ezt
követően az elfogadott tervek alapján vájtuk
a hegybe a borospincét, illetve a hétvégi pihenésekre
alkalmas, pincéhez hasonló boltozatú építményt.
A Balaton és a panoráma miatt két lányom és két
unokám is mindig szívesen jön ide.
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Samu Ferenc és felesége, Marika

Munka közben barátjával, Cs. Nagy Györggyel

– Mivel foglalkoztál, hogyan tudtad a munkáddal
összeegyeztetni a hétvégi itt tartózkodásodat?
– Eredeti szakmám szerint kőműves vállalkozó
vagyok, több száz családi házat építettem, illetve
társasházak, közintézmények teljes
generálkivitelezését vállaltam. Dolgoztam
Németországban és Horvátországban is. 1985-ben
elnyertem az „Év lakóháza” díjat. A szakmai
sikerekhez hozzátartozik, hogy Szegeden
műemlék házak felújítását is vállaltam, sőt, részt
vettem a Mátyás-templom és az egri vár
restaurálásában is.
A szakmai munka mellett mindig volt olyan
terület, ami rendkívül érdekelt. Így például amatőr
csillagász vagyok, és 1985-től a szegedi amatőr
filmklub tagja. Kisfilmjeimmel nemzetközi
fesztiválokon vettem részt, Ausztráliában nívódíjat,
Kanadában pedig az ott zajló fesztivál különdíját
nyertem el.

A Samu család a lovagi avatás után
a Szabó házaspárral

Vonzott a repülés is. 1987-től sárkányrepülő pilóta
vagyok. Abban az időben felvetődött, hogy
mezőgazdasági pilóta leszek. Kozenkay Jenő volt
az oktatóm, ő alapította Magyarországon a légi
mentőszolgálatot. Nagy hatással volt rám, annyira
élveztem a repülést, hogy Gödöllőn például egy
alkalommal bemutató repülésen is részt vettem.
2010-ben magánpilóta-engedélyt is szereztem, ma
már saját sportrepülőmet vezetem rendszeresen, de
ezzel a géppel utasrepültetést is vállalok.
– Hogyan kerültél kapcsolatba az Európai
Borlovagrenddel?
– Társasági embernek tartom magam, ráadásul
munkám kapcsán igen sok emberrel kerültem
kapcsolatba. Szeretem a jó bort is, amit az is mutat,
hogy itt Tihanyban saját szőlővel és pincével
rendelkezem. Mindezek mellett Szegeden, ahol élek,
megismerkedtem olyan emberekkel, – köztük Nacsa
Józseffel, a Szegedi Legáció vezetőjével és Pölös
Attilával –, akik a borkultúra népszerűsítését és
a rászorulók segítését vállalták fel. A velük való
ismeretség, barátság után 2014-ben lettem
a borlovagrend tagja. Az évek során sok
rendezvényen, gyakran azok szervezésében vettem
részt. Talán ennek is köszönhető, hogy az idei évben
Eisenstadtban lovaggá avattak, jelenleg a Szegedi
Legáció második legátja vagyok.
– Korodat tekintve nyugdíjas vagy, mivel telnek napjaid?
– Hivatalosan valóban nyugdíjba mentem, de
a vállalkozásom továbbra is működik. Feleségemmel,
aki gyógyszertári asszisztens, Szeged és Tihany
között ingázunk, de gyakran teszünk kisebb-nagyobb
bel- és külföldi utazásokat.
Itt Tihanyban nagyon sok barátom keres meg,
akikkel éjszakába nyúló beszélgetéseket folytatunk
az életről, a lovagrendről és természetesen a borról.
Ebben segít, hogy magam is bortermelő lévén a saját
borommal tudom megkínálni az itt levőket. Évente
két-háromszáz liter bort állítok elő, amelynek
minőségére jellemző, hogy 2019-ben a helyi
borversenyen az Olaszrizlingem ezüstérmet nyert.
Amióta a lovagrendhez tartozom, a rendtársak is
gyakran keresnek fel. A közös érdeklődés, a baráti
beszélgetések szebbé teszik napjainkat.
Pusztay Sándor

Garda Fesztivál
A tihanyi Vinitores Tychonienses Borlovagrend 2021.
november 6-án rendezte meg a XIX. Tihanyi Gardália
Fesztivált. A hajóállomásról nosztalgiahajókkal
utaztak a résztvevők a Tihanyi kúthoz, a garda
vermelő helyéhez, majd a gardaszoborhoz. Mindkét
helyen koszorúk kerültek elhelyezésre.
A hajóállomáson több köszöntő elhangzása után sor
került a hal (garda) fogadására. Ezután a vendégek
kisvonatokkal utaztak a városi sportcsarnokhoz,

ahonnan a részt vevő 30 borrend lovagi öltözetben,
zenekari felvezetéssel vonult az apátságba.
Az apát úr rövid bevezetőjét követően került sor
a hal és az újbor megáldására. A borrendek ezt
követően vonultak a hagyományos gardasütés
helyszínére, ahol Samu Ferenc borlovag barátunk
mutatta be a ma már elfeledett halsütési formát.
A nap zárásaként került sor a tihanyi Belső-tó
partján levő Vinarius pincében a borkóstolással
egybekötött vacsorára.
Nacsa József
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Borlovagi fesztivál Gyulafehérváron

Látvány, elegancia,
gazdag vendéglátás
Látványos és tartalmas programokkal várták vendégeiket
október elején Gyulafehérváron az Európai Borlovagrend
Romániai Konzulátusának tagjai. A magyar konzulátust
Tagai István prokonzul és Halritterné Pió Márta bordáma
képviselte. Nem volt ismeretlen a vendéglátó román
prokonzul, hiszen Marius Farmazon az ősszel részt vett
a Soproni Legáció avatóünnepségén.
A fesztivál előestéjén a látványos – egykoron
Bethlen-Hallerként ismert – küküllővári kastély
pincéjében terítettek a lovagrendi tagoknak és
hozzátartozóiknak. Romulus Cipariu
cimbalomjátéka adott kellemes hangulatot a gazdag
vacsorához. Az ételek mellé a pincészet 2500
hektáron szüretelt szőlőiből kiforrott borait
mutatták be. A gazdaság sorsa hasonló volt, mint
magyarországi társaié. 1949-ben államosították
a pincészetet, majd 50 év elteltével megvette
a Necșulescu család.
Azóta ötmillióról több mint
negyvenmillió üvegre nőtt
a termelés Erdély-Hegyalján, és
folyamatosan javult a minőség.
A vacsorán bemutatkozó Ioan Buia
borászt dicséri, hogy az elmúlt tíz
évben több mint 500 díjat nyertek
el a különféle nemzetközi
versenyeken. Boraik 90 százaléka
védett eredetű. A szakmai
ismereteken kívül feltehetőleg
a lelkét is beleteszi a borász

Az előlépők Tagai István magyar prokonzultól
vehették át oklevelüket

a palackba, hiszen a kóstolt tételekkel kapcsolatban
egy ókori költőt idézett. Szabad fordításban: „valami
tiszta, de nem víz, valami lebegő, de nem levegő,
fény tűz nélkül, lélek test nélkül”.
Bacchus eme csodáját a szerencsés asztaltársaság
ezúttal meg is kóstolhatta. Helyi fajtákat, mint
a Feteasca Alba és Regala, klasszikusokat, mint
a Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Tramini, vagy a jól
házasított cuvée-ket Chardonnay, Pinot Noir, Feteasca
Alba, illetve Cabernet-Sauvignon, Pinot Noir és Syrah
fajtákból. A kóstoló csúcspontja egy jégbor volt, majd
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A lovagrend programja
látványos őrségváltással kezdődött
[30] BORLOVAGOK

Kézműves díj
2017-es francia metódussal készült pezsgővel
búcsúzott a nemzetközi társaság Küküllő várától.
Gyulafehérváron másnap városnézéssel kezdődött
a magyarok programja. Erdély történelmi
fővárosának várában egy hatalmas ortodox templom
mellett áll a Szent Mihály-székesegyház, amelyben
Szapolyai János első erdélyi fejedelem – II. János
néven magyar király –, valamint felesége, Jagello
Izabella síremléke mellett Hunyadi János és Márton
Áron püspök nyughelyét is megtaláljuk. Nem
véletlen a templomok szomszédsága, hiszen
Gyulafehérvár egyszerre volt az erdélyi érsekség
székhelye és a román ortodox egyház erdélyi
székvárosa.
Ezen a történelmi helyen történelmi
külsőségekkel zajlott a fesztivál megnyitója.
Látványos lovas és gyalogos őrségváltást mutattak
be, majd ünnepélyesen köszöntötték
a magyarországi, szlovén, moldáviai és ausztriai
vendégekkel felvonuló romániai borlovagokat.
A várban található tiszti kaszinó volt a helyszíne
az OEVE előlépési ceremóniájának. Oliviu Botoi atya
celebrált az ünnepségen, amely Josef von Jenei
köszöntőjével kezdődött. A Szenátus nagykövete azt
emelte ki beszédében, mekkora jelentősége van
a borlovagrendnek abban, hogy a népek közötti
barátságot elmélyítse, hogy ne csak a borokat, de
egymást is jobban megismerhessük. A szertartáson

Művészeti díjat kapott
Szabóné Tóth Hilda
Tűzzománcmunkái révén sokan ismerhetik Szabóné
Tóth Hildát, aki az Európai Borlovagrend Hungária
Konzulátusán belül a Szegedi Legáció tagja.
Hilda 1996-tól alkot,
a festészet alapjait Svájcban
tanulta, majd itthon tovább
képezve magát ismerte meg
az üvegfestést és a tűzzománc
technikát. Gazdag színvilágú
alkotásain a fény és a természet
állandó mozgása érződik. 2001ben egy százéves parasztházban
hozta létre saját
tűzzománcműhelyét a Bükkben,
Dédestapolcsányban, azonban
Szegeden is kéznél van igényes
munkáihoz a kemence.

Tagai István
adja át a magyarok ajándékát
a román prokonzulnak

az előlépőknek Tagai István magyar prokonzul adta
át az oklevelet.
Innentől látványosságok sora következett.
Megjöttek a rómaiak, és összecsaptak a dákokkal.
Korabeli öltözékű családok, gyerekek, asszonyok és
férfiak adtak elő jeleneteket a múltból, majd kacér
lányok táncoltak, hajladoztak a felsorakozott
borlovagok, városlakók, turisták előtt. Kedves
kimenetelűek voltak a párviadalok, a legyőzött
halottakat ugyanis egy varázsszóval felélesztették
a gyerekek, nagy derültség közepette.
A látványos szó a leggyakoribb ebben
a krónikában, ugyanis ez illik a legjobban a vacsorára
is. Roppant elegáns külsőségek között rendkívüli
műsorral és fergeteges hangulatú tánccal telt az este.

Munkáival sikerrel szerepel hazai és külföldi
kiállításokon, így korábban a Magyar Kézműves
Remek címmel is elismerték. Az utóbbi időben ő
maga is változott, a modern világ, a szakmai kihívás
és a művészi mondanivaló átalakította látásmódját.
Mindez közrejátszott abban, hogy néhány hónapja
a szegedi Kézműipari Kamara Kézműves díjjal
tüntette ki. n

Pió Márta
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(Bor)mustra Budaörsön

Ínyencek
kóstolója
November közepén, Budaörsön az Ínyencek Háza
különtermében került sor a magazinunk jelen
számában olvasható bormustrára. A borbíráló
bizottságot a borlovagrend Budapesti Legációjának
tagjai alkották: Etler Péter, Gulyás Zoltán, Tóth
László, Telek Anna, Bogatin János, Hingyi István és
dr. Kálmán Sándor. (A képen balról jobbra)
Etler Péter:
A vörösborok kiemelkedtek
a bemutatott sorból

voltak elhelyezve, ezért a nem látható üvegekről és
a címkékről senki nem tudta megállapítani, hogy
milyen bort kóstoltak.
A mustra levezetését a BORlovagok magazin
főszerkesztője, Pusztay Sándor végezte.
A kóstolás során a következő eredmények
születtek.

Cassiopeia – Merlot
Grand Selection – 2015
A borbírálók a mellett, hogy valamennyien
az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusának
tagjai voltak, különböző civil foglalkozásokat
képviseltek. Volt közöttük orvos, kereskedő,
újságíró, cégvezető, vállalkozó, hivatásos katona,
többségük különböző boros rendezvények, versenyek
gyakori résztvevője, és tevékenységüket a bor iránti
tiszteletük és szeretetük jellemezte.
A bortesztet a nemzetközi és hazai versenyeken
elfogadott százpontos értékelési szisztéma szerint
„vakon” végezték a bírálók. Természetesen senki
nem tudhatta előre, hogy milyen nedűk kerülnek
értékelésre, mivel a palackok egységes textilzsákban

JAMMERTAL BORBIRTOK
(Villány)
Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 14,5%
Pontszám: 93,8
Értékelése: Kiváló

Primitivo del Salento –
2015, 12 & Mezzo
VERGALIONE VIGNES & VINI S.R.L
(Puglia, Olaszország)
Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 91,4
Értékelése: Igen jó

Trapiche Malbek – 2019
MENDOZA
(Argentína)
Száraz vörösbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 89,9
Értékelése: Igen jó
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(Bor)mustra
Soproni Kékfrankos –
2018
TÓTH JENŐ PINCÉSZET
(Sopron)
Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 89,8
Értékelése: Igen jó

Wunderlich Pink Panther
– 2020, Kékfrankos Rozé
JAMMERTAL BORBIRTOK
(Villány)
Rozébor
Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 88,2
Értékelése: Igen jó

Figula Zenit & More – 2020
Chardonnay, Sauvignon blau,
Szürkebarát, Sárgamuskotály, Cuveé
FIGULA PINCÉSZET (Balatonfüred)
Félszáraz fehérbor

Gulyás Zoltán:
A fehérborok sok hasonlóságot
mutattak

Tóth László:
Testes, szép vörösborokat
kóstoltunk, élvezetes savakkal

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 87,5
Értékelése: Jó

BalatonBor
Olaszrizling – 2020
BOGÁROMI BORBIRTOK
(Kötcse)
Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 86,0
Értékelése: Jó

Telek Anna:
Gyümölcsös ízekkel,
friss zamatokkal találkoztam

Bogatin János:
A borok között sajátos karakterek
is megjelentek

Hingyi István:
Meglepő volt a vörösborok
kiegyensúlyozottsága
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(Bor)mustra

Különleges kenyerek, pékáruk,
sajtok, sonkák, borok
széles választékban!
Dr. Kálmán Sándor:
A szép borok ellenére
a játékos fűszerek hiányoztak

Tere Fere – 2020
Balatoni Rajnai Rizling
PODMANICZKY SZŐLŐBIRTOK
(Balatonboglár)
Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 85,9
Értékelése: Jó

Napi meleg étel ajánlat!
Legyen a vendégünk!
ÍNYENCEK HÁZA
Jókenyér pékség és Pikánsságok
2040 Budaörs, Szabadság út 100.

Szekszárdi Rozé – 2020
MÉSZÁROS BORHÁZ
(Szekszárd)
Száraz Rozé

Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 85,5
Értékelése: Jó

Mr. Irsai – 2020
PODMANICZKY SZŐLŐBIRTOK
(Balatonboglár)
Száraz fehérbor

Borteszt
A bormustra vakteszt volt, ami azt jelenti, hogy
a kóstolók semmit sem láttak a palackokból –
a címkéket, kapszulákat sem –, mivel azokat egy
összehúzott nyakú szövetzacskóból kínálták, töltötték a poharakba. A tesztelők ugyan a borlovagrend tagjaiból kerültek ki, azonban valamennyien
különböző – orvos, kereskedő, cégvezető, vállalkozó, újságíró, számítógépes szakember – civil foglalkozásokat képviseltek.

Alkoholtartalom: 11,5%
Pontszám: 85,0
Értékelése: Jó
A bírálatra szánt borok az Ínyencek Háza készletéből kerültek ki, és
az ország különböző borvidékeiről – Villány, Sopron, Balaton, Szekszárd –
származtak, de ezen túlmenően kóstolhattunk argentin és olasz bort is.
A kóstoló különlegességét az adta, hogy bemutatásra került a nemrég
Brüsszelben nagydíjat nyert 2015. évi Cassiopeia Merlot – Grand Selection is.
A megtartott bormustrára összeállított válogatásból kiderült, hogy
a tesztelt borok jelentős része kitűnő minőséget képviselt, és az Ínyencek
Háza megfelelő válogatást biztosít vásárlóinak. A tesztelésen
felvonultatott tíz bor közül egy kiváló, négy igen jó, öt jó minősítést kapott.
Pusztay Sándor
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A teszt nyitott és ingyenes, bármely borászat, borkereskedés küldhet mintát a „mustrára”. Éttermek, szállodák, borpincék „kihelyezett” tesztelését
is vállaljuk. A teszt eredményét azonban mindenki
csak a megjelent magazinban ismerheti meg.
(Információ a titkarsag@kornetas.hu címen)
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Ottó Pince Borozó és Panzió
Termelői borkimérés
9400 Sopron, Lóki sor 21. | Tel.: +36 20/470 9086

Vörösboraink: Kékfrankos, Zweigelt, Cabernet Sauvignon,
Turán, Dornfelder, Merlot, Néró, Szent Lőrinc
Fehérboraink: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Zenit, Zöld Veltelini

Borozó és Panzió
9400 Sopron, Répcefői sor 22. | Tel.: +36 20/537 3589 | www.ottopince.hu

