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Lovagi találkozó



Lectori Salutem!

Borlovagok nemzetközi 
találkozója

Az Európai Borlovagrend Szenátusának felkérése 
alapján – a Hungária Konzulátus Győri Legációjának 
szervezésében – április 23-án Győrben a bencés 
gimnázium dísztermében került sor a borlovagok 
nemzetközi találkozójára.

A rendezvényen hat ország – 
Ausztria, Csehország, Szlovénia, 
Horvátország, Szlovákia és 
Magyarország – csaknem száz 
lovagja vett részt, ahol a külföldiek 
között megjelent Alfred Rákóczi 
Tombor-Tintera magister 
generalis, dr. Josef von Jenei 
nagykövet, az eisenstadti Szenátus 
több tagja, valamint a meghívott 
országok prokonzuljai. 

A délelőtti program 
során egyetlen előadóként 
tartottam előadást – Ács Edina 
tolmácsolásával – a borkultúra 
és a sajtó kapcsolatáról. 
Előadásomat azzal a kérdéssel 
kezdtem, tisztázni kell: mit 

jelent a borkultúra kifejezés? A bor nem pusztán 
csak szomjat oltó vagy élvezeti ital, hanem olyan 
kulturális értékhordozó, aminek több ezer éves 
hagyománya van. 

Ebbe a sajátos kultúrakifejezésbe beletartozik 
a szőlő- és bortermelés, a borkereskedelem és 
borfogyasztás, az ember és a természet borral 
kapcsolatos, időben egymásra rakódó társadalmi, 
gazdasági folyamatainak és hagyományainak rendszere. 

A magyar borászati hagyományok nemzeti 
örökségünk részét képezik, hiszen őseink 
szerződéskötéseinél a vér és a bor fontos elemnek 
számított, ugyanis a magyarok borba cseppentett 
vérrel tették teljessé a szertartáshoz kötött 
szerződést. A bizánci enciklopédiák és a korabeli 
utazók elbeszélései már az ötödik században 
megemlítik a magyarság egyik legfontosabb italát, 
a bort, amelyet vélhetőleg a Kaukázus vidékéről 
hoztak be honfoglaló őseink. 

Témánk szempontjából a borkultúra 
népszerűsítésére, tudati befolyásolására több 
területen, formában nyílik lehetőség. 

Az első: olyan könyvek, könyvszerű kiadványok, 
albumok megjelentetése, amely összefoglaló, 

tudományos, ismeretterjesztő vagy éppen művészi 
jelleggel irányítja a fi gyelmet egy-egy borászattal, 
borfogyasztással összefüggő témára, vidékre, 
szokásra. 

A második, egyben legdinamikusabban 
fejlődő terület az internet világa. Itt 
juthatnak leggyorsabban információkhoz 
az érdeklődők, azonban ezek ellenőrizhetősége, 
információgazdagsága, mélysége, valóságtartalma 
a legvitatottabb. 

A harmadik, legjelentősebb és évszázadok óta 
a legnagyobb hatással bíró tudati befolyásoló 
tényező a sajtó. Itt nem csupán a politikai, 
gazdasági, társadalmi, kulturális, művészeti, 
szociális és egyéb szerepéről van szó, hanem 
arról az összetett hatásról, amely az írott – és 
illusztrációival nagy fi gyelmet keltő – sajtó biztosít. 

A sajtó tartalmi kialakítása tekintetében 
megkülönböztetünk kifejezetten szakmai témákkal 
foglakozó, illetve populáris területeket is átölelő 
lapokat. Előbbiek kisebb példányszámban, többnyire 
szakembereknek, előfi zetőknek, civil szervezetek 
tagjainak készülnek, míg az utóbbiak a széles 
olvasóközönség számára, a borkultúra tágabb témái, 
a boros rendezvények iránt fogékony olvasóközönség 
számára. 

Ezek közé tartozik a negyedévente megjelenő 
Borlovagok magazin, amely hetedik évfolyamában 
elsősorban az Európai Borlovagrend tevékenységét, 
rendezvényeit mutatja be, miközben igyekszik 
a borkultúra szélesen értelmezett területeihez, 
a szőlőtermeléshez segítséget nyújtani, a világ 
borfogyasztási szokásainak változásairól átfogó 
képet adni. 

Azt valljuk, az általános kultúrtörténet része 
a borkultúra, ahol az ember és a természet 
viszonyába beletartozik a föld művelése, annak 
egyik legnemesebb gyümölcsének, a szőlőnek, 
bornak az előállítása. Ez a kultúra viszont 
elválaszthatatlan a szellemi javaktól, a művészettől, 
a tudománytól, tehát a bor a szellem és a test 
ápolására egyaránt szolgál. 

A már említett lovagi találkozón 18 lovag – köztük 
négy magyar prokonzul – munkáját Aranycsillag 
kitüntetéssel ismerték el.

Pusztay Sándor
főszerkesztő

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI [5] 



(Bor)literatúra

Az ünnepelt 
drámaíró
Madách Imre

A Nógrád megyei földbirtokosról 1861-ig csak 
nagyon kevesen tudták, hogy kora ifjúságától 
kezdve lankadatlan becsvággyal írta költeményeit és 
színműveit. 1862-ben már a Kisfaludy Társaság tagja 
volt, 1863-ban a Magyar Tudományos Akadémia is 
megtisztelte tagságával. 

Madách Imre 1823. január 
21-én született Nógrád megye egyik 
kis falujában, Alsósztregován. Családja 
szép múltú földbirtokos-nemesi család 
volt, a tatárjárás koráig vitte fel eredetét. 
Hatszáz esztendőn keresztül sok érdemes 
vármegyei tisztviselő és katona került 
ki a tekintélyes nemzetségből, a XVII. 
században költő is akadt közöttük: 
Sztregovai Madách Gáspár Nógrád 
megyei alispán. Ebben az időben 
a Madáchok az evangélikus vallás hívei 
voltak, de a XVIII. század második 
felében ismét katolikusok lettek. 

Madách Imrét is erős katolikus 
szellemben nevelték szülei: idősebb Madách Imre 
és Majthényi Anna. A költő tizenegyedik évében 
járt, mikor elvesztette édesatyját. A gimnázium hat 
osztályát otthon végezte, vizsgáit a kegyesrendiek 
váci iskolájában tette le kitűnő sikerrel, a fi lozófi át 
tanulni 1837 őszén Pestre ment. Anyja vele együtt 
a fővárosba küldte két öccsét, lakást rendezett be 
számukra, gazdaasszonyt adott melléjük. A serdülő 
ifjú buzgón tudósította anyját iskolai életének és 
háztartásának minden mozzanatáról. Mint minden 
tehetősebb nemesifjú, a fi lozófi a után ő is jogot 
tanult, tizenkilenc éves korában már patvarista volt, 
nem sokkal utóbb vármegyei aljegyző lett a nógrádi 
alispán mellett Balassagyarmaton. Megszerezte 
az ügyvédi oklevelet, beletanult a közigazgatásba, 
részt vett a vármegyei gyűléseken, ellátogatott 
a pozsonyi országgyűlésre. 

Még huszonhárom éves sem volt, mikor 
megnősült. Feleségével, Fráter Erzsikével 
Balassagyarmaton ismerkedett meg. Az eleven 

szellemű Bihar megyei nemes kisasszony egy 
telet töltött nagybátyjának, a nógrádi alispánnak 
a házában; a zárkózott ifjú beleszeretett a vidám 
leányba. Anyja, rokonai, barátai meglepetéssel 
értesültek szerelméről, a leány némi vonakodás 
után beleegyezett a házasságba, 1845. július 20-
án megtörtént az esküvő. A fi atalasszony szerette 
a férfi társaságot, a gazdálkodással nem törődött, 
urának a házi béke kedvéért sokat kellett tűrnie. 
Csesztvén laktak, egy kis nógrádi községben. 

A szabadságharc után nagy csapás érte a költőt. 
Szállást adott egy politikai menekültnek, 1852 
nyarán zsandárok törtek házára, börtönbe 
hurcolták. Egy évig raboskodott a pozsonyi és pesti 
kaszárnyákban; mikor kieresztették fogságából, 
akkor sem volt szabad távoznia Pestről. Neje ezalatt 
vidáman élt, adósságot adósságra halmozott, 
férjét szemrehányásokkal zaklatta, panaszkodott 
pénztelensége miatt, vádolta anyósát, hogy nem 
akar rajta segíteni, divatárusi megbízásokat és 
kifi zetetlen számlákat küldött urának. Minden 
tettéből kiviláglott, hogy csak kényelmes 
elhelyezkedése kedvéért ment férjhez, urát nem 
szerette, még gyermekei is idegenek voltak lelkének. 

1853 őszén végre hazakerült a költő, szerette volna 
a múltat elfelejteni, de az asszony könnyelműsége 
nem ismert határt. A családi összezördülések váláshoz 
vezettek: a költő kilenc évi szerencsétlen házasélet 
után, 1854 nyarán eltávolította házából feleségét. 
A boldogtalan nő most már szerette volna kiengesztelni 
urát, de kétségbeesett könyörgésének nem volt sikere. 
Visszament Bihar megyébe; 1875-ben kórházban 
fejezte be életét. 

Madách Imre a válás után gyermekei nevelésének, 
tanulmányainak és gazdaságának élt édesanyja 
kastélyában, Alsósztregován. Családi katasztrófája 
mélyen megrendítette, de senkinek sem szólt 
fájdalmáról; szívébe rejtette keserűségét, iparkodott 
feledni. A megyei nemességgel jó barátságot tartott, 
ismerősei sűrűn látogatták. Hogy magányos óráiban 
milyen buzgón foglalkozik a költészettel, arról 
legjobb barátján, Szontagh Pál földbirtokoson kívül 
alig tudott valaki. 

A politikába csak akkor kezdett belemerülni, 
amikor a balassagyarmati választókerület 1861-
ben megválasztotta országgyűlési képviselőnek. 
Pestre utazott, magával vitte Az ember tragédiája 
kéziratát, utat talált Arany Jánoshoz. A nagy 
epikus a kézirat elolvasásakor örömmel üdvözölte 
benne a kiváló drámai költőt. A nevezetes mű 
megjelenése után az ünnepelt drámaíró újult erővel 
látott irodalmi munkásságához, de egészsége egyre 
jobban gyöngült, régi szívbaja mind jobban gyötörte. 
Életének negyvenkettedik évében, 1864. október 
5-én halt meg alsósztregovai kastélyában.

Dr. Sztancs György

Az 1860-as évek elején nagy meglepetés érte a magyar 
irodalmat. Megjelent Madách Imre drámai költeménye, 
Az ember tragédiája. A remekmű egy csapásra a nemzeti 
irodalom klasszikusai közé emelte szerzőjét. 
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Elröpülnék, olyan széles
Jó a kedvem,
Hogyha ilyen jó helyen nem
Lennék itten.
Cimborák közt, kik közűl a
Tele pohár
Minden kicsínyes érdeket
Elmosott már.
Héj, bár lenne a pohár nagy,
Mint a tenger,
És egész egy országból így
Mosná azt el!
Forrna össze minden szív mint
Szíveink ma,
Míg tart köztünk a pohárnak
Bujdosása!

*

Fel barátim, a pohárral
Újra-újra
A jégszivű józanoknak
Bosszújára,
Kik szivünknek mámorát csak
Megkacagják,
S a költészetet számokkal
Elriasztják.

Volna mámorunk bár tenger
Vad viharja,
Hogy kőszikla lelköket meg
Rázni bírja.
Tudnák meg, mi korcs az élet,
Hogyha józan,
Minden szépnek, nagynak anyja
Mámorban van.

*

Fenekig most, mind éltesse
Akit gondol,
Éltében ki legkedvesebb
Tünde mámor.
Ime én is felköszöntlek,
Aki értesz,
S hogyha nincsen olyan e bor,
Méreggé lesz.
Mért nincs a fenék oly messze,
Mint a csillag,
Hogy míg szárazon marad majd,
Én meghaljak.
Hej, mert hogyha e bor elfogy
És reggel lesz:
Szerelem, barátság, mámor,
Minden elvesz. 

Madách Imre

Bordal
Az év 
bortermelője

Budapesten a Marriott Hotelben május 8-án 
rendezték meg – dr. Áder János köztársasági elnök 
jelenlétében – a 2021-es Év Bortermelője cím 
díjkiosztó ünnepségét. A Magyar Bor Akadémia 
(MBA) által alapított díjat Nyúlné Pühra Beáta, 
az Etyek–Budai borvidéken működő Nyakas 
Pincészet főborásza kapta. A kitüntetés átadásakor 
Zilai Zoltán, a Magyar Bor Akadémia elnöke 
hangsúlyozta, hogy az immár 31. alkalommal 
odaítélt Év Bortermelője cím rangját az eddigi 
díjazottak munkássága adja, így lehet ez 
az elismerés a borászok „Kossuth-díja”.

A cím odaítélését megelőzően öt borász kapott 
jelölést: Figula Mihály (Balatonfüred–Csopaki 
borvidék), Günzer Tamás (Villányi borvidék), Ipacs 
Szabó István (Villányi borvidék), Liptai Zsolt, 
a Pannonhalmi Főapátság pincészetének főborásza 
(Pannonhalmi borvidék) és Nyúlné Pühra Beáta 
(Etyek–Budai borvidék). Közülük az MBA 125 
tagjának szavazataival választották ki az idei 
díjazottat.

Nyúlné Pühra Beáta a 188 hektáron gazdálkodó 
Nyakas Pincészetet bemutatva elmondta, hogy 
egy túlnyomóan fehérboros borvidéken dolgozik, 
ám a borászatnak van némi kék szőlője is. Ars 
poeticájuk szerint elsősorban a mindennapok jó 
minőségű borait szeretnék a fogyasztók asztalára 
tenni, emellett azonban számos magyarországi és 
nemzetközi díjat is elnyertek – tette hozzá.

Az ünnepi rendezvényen az Európai Borlovagrend 
Hungária Konzulátus képviseletében dr. Mészáros 
Sándor, Etler Péter, Riegler Antal, dr. Csák Csaba 
vett részt. 
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Soproni Borünnep

A nagy érdeklődéssel kísért, immár hagyományos 
soproni rendezvény ünnepélyes megnyitására – 
a Városi Fúvószenekar közreműködésével – május 
20-án került sor. 

A megnyitón köszöntőt mondott dr. Farkas 
Ciprián polgármester, aki többek között 
hangsúlyozta: „a hétvégét átívelő rendezvény 

a szőlőtermesztés és 
a borkészítés évszázados 
hagyományai előtt 
tiszteleg. A borkultúránk 
része, amit óvni, 
védeni kell. Éppen 
ezért az önkormányzat 
lehetőségeihez mérten 
segíti a termelőket, 
a borászokat és 
a borlovagokat is. Közös 
cél, hogy a soproni 
bor színvonala még 
magasabb legyen, és 

Szekszárdon, Villányban, a többi bortermelő 
vidéken elismerjék, hogy itt kitűnő Kékfrankos 
található. A rendezvényen a soproni borászok fi atal 
nemzedéke is jelen van, az újító lendületük és a régi 
borászok tapasztalata biztosíthatja a borvidék 
további fejlődését.”

A köszöntő után az Európai Borlovagrend Soproni 
Legációja, a Borút Egyesület és a Hegyközségi 

Tanács képviselői közösen látogatták végig 
a borászok standjait, a fi nom borokat kóstolgatva. 
A standoknál 21 borász, 30 kézműves és 33 ételárus 
várta a vendégeket. Két színpadot is felállítottak, 
ahol színes zenei programokkal szórakoztatták 
a közönséget. 

A háromnapos rendezvény az idén először 
a várkerület területén, a Mária-szobornál és 
a régi piac helyén került megtartásra. A nagy 
sikerre jellemző, hogy a bornapokon minden 
nap sorakoztak a borkóstolók előtt, és nagyon 
jó hangulatban töltötték az időt az ide érkező 
borszerető vendégek és a helyi lakosok.

Veres János
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Avatási és előlépési 
ünnepség Szegeden

A nagyszabású rendezvényhez kapcsolódott 
az Európai Borlovagrend Szegedi Legációjának 
előlépési és avatási ünnepségsorozata, amelynek 
résztvevői már május 20-án megérkeztek Szegedre. 

Még azon a napon, péntek délután autóbuszra ültek, 
hogy felkeressék az Európai Borlovagrend szerbiai 
konzulátusának Szabadkai Legációját a határ menti 
Palicson. 

A magyar borlovagokat Bóni 
László legát fogadta, akinek 
pálinkái az elmúlt időszakban 
három világbajnoki aranyérmet 
szereztek, és különböző borai 
számtalan elismerést gyűjtöttek be 
a borversenyeken. A vendéglátók 
a Dibonis pincészetben 
fogadták a határon átkelő 
csapatot, ahol hatféle pálinka 
kóstolására nyílt lehetőség. 
Ezt követően az étteremben 

szerb gasztronómiai specialitásokból összeállított 
– csevap, pljeskavice, fl ekken stb. – vacsora 
fogyasztása mellett hat-hétféle bor kóstolására nyílt 
lehetőség, miközben kitűnő zenekar gondoskodott 
a jó hangulatról. 

A szombat délelőtti fakultatív programot 
követően, délután négy órakor az Art Hotelben 
került sor az ünnepi menet felállítására. A fúvósok 
felvezetésével induló látványos menet a Kárász utcán 
át vonult a Honvéd téri református templomhoz. 
A templomban megtartott istentiszteletet követően 
került sor az avatási, majd előlépési szertartásra. 

Megnyitó beszédében dr. Josef v. Jenei nagykövet 
kiemelte, hogy „a lovagi úton az egyik legfontosabb 
szövetség a barátság, amelynek kifejeződése 
a kölcsönös segíteni és támogatni akarás. 
A barátság a kölcsönös nagyrabecsülésen alapul, és 
az egyenrangúak kölcsönös bizalommal átitatott, 
szabadon választott társas kapcsolata. Ennek során 
az ember nemcsak magáért, hanem másokért is 
felelősséget vállal, amelyet becsülettel teljesít. 
A becsület nélkül nincs felelősség és tisztelet sem.” 

Az ünnepi szertartás során új belépő volt: 
Domokos László, dr. Gyurity Dusán, dr. Gyurityné 
Somodi Gerda, Juhász Erika, Katona Lajos, Mátyás 
Krisztián, Szabóné Katona Réka.

Előléptek: Csuri Lehel, Domokosné Szabó 
Hilda, Hegyiné dr. Gólya Ibolya, dr. Korom-Vellás 
Zsuzsanna és Szabóné Tóth Hilda.

A belépési és előlépési ceremónia külön 
érdekessége volt, hogy a református templomban 
került sor a Hungária Konzulátus Szegedi Legációja 
és a Szerbiai Konzulátus Szabadkai Legációja 
közötti együttműködési megállapodás aláírására. 
A két szervezet jövőbeni, egymást segítő és 
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Május második felében Szegeden került megrendezésre 
az ország egyik legrangosabb Borfesztiválja. A fesztivál 
szinte minden napján nemcsak a Széchenyi tér, hanem 
az azt környező utcák is zsúfolásig megteltek a borkedvelők 
sokaságától. Történt ez azért is, mert a borászok számára is 
rang részt venni ezen a dél-alföldi fesztiválon.



közös rendezvényeinek lebonyolítását tervező 
megállapodás jegyzőkönyvét Szabó Kálmán és Bóni 
László legátok, Tagai István és Miroslav Mrnustik 
prokonzulok, valamint dr. Josef v. Jenei szenátori 
konzul, nagykövet írták alá. 

Az avatási és előlépési ünnepséget a nagy nézői 
fi gyelmet kiváltó, alakzatban történő visszavonulás 
után az Art Hotelben mintegy százhúsz fő 
részvételével zajló lovagi vacsora zárta. Az est 
nyitányaként különböző pálinkák fogyasztására nyílt 
lehetőség, valamint érkezéskor Cserszegi fűszeres 
– 2021 (Újvári Pincészet, Kiskundorozsma) száraz 
fehérbor várta az érkezőket. 

Ekkor következett a szállodai séf által 
összeállított vacsora. 

Előétel: csirkemájpástétom brióssal és fűszeres 
körtével.

Az előlépők…

… és az új belépők

[10] BORLOVAGOK

Lovagi élet



Leves: Medvehagyma krémleves kolbászmorzsával 
és zöld olajjal.

Főétel: Préselt sertéscsülök párolt lilakáposztával, 
burgonyapürével és vörösboros jus-vel.

Desszert: Házi sajttorta pikáns ribizlikompóttal.

A vacsora alatt, illetve azt követően a következő 
borokat szolgálták fel.

A köszöntő bor Chardonnay – 2021 (Tóth 
Pincészet, Ásotthalom) volt.

Az ételekhez: Fahordós Rajnai Rizling – 2021 
(Újvári Pincészet, Kiskundorozsma), Kékfrankos 
Rozé – 2021 (Újvári Pincészet, Kiskundorozsma), 
Zweigelt Rozé – 2021 (Gangl Pincészet, Sopron), 
Soproni Kékfrankos – 2020 (Gangl Pincészet, Sopron), 
Cabernet Sauvignon – 2018 (Bodor Pincészet, 
Csongrád), Otonel Muskotály – Chardonnay Cuvée – 
2021 (Tóth Pincészet, Ásotthalom).

A késő estébe nyúló vacsorát követően többen 
a Borfesztivál ismert vagy feltörekvő pincészeteinek 
standjai között folytatták a kitűnő borok kóstolását.

Pusztay Sándor

A Magyar–Szerb megállapodás aláírói

Jókedvű szerb vendégek
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Napóleon nyomában
Korzikai borok

Korzikán, vagy ahogy gyakran nevezik, a Szépség 
szigetén 2600 évre nyúlik vissza a borkultúra. 
A görögök majd a rómaiak honosították meg 
a szigeten. 

A 7. század végén, a 8. század elején a terület 
iszlám uralom alá került. A bortermelést az iszlám 
alkohol tilalma visszavetette. A 13. századtól 

a Genovai Köztársaság hódította meg Korzikát. 
Az elkövetkező 500 év során szigorú törvényeket 
állapítottak meg a szigeten a szőlő betakarításával 
és a bor készítésével kapcsolatban. Megtiltották 
a korzikai borok exportját Genován kívüli bármely 
kikötőbe.

A 18–19. században kiemelkedően nőtt 
a szőlőültetvények nagysága. A sziget a 18. századtól 
francia fennhatóság alá került. A leendő francia 
császár, Bonaparte Napóleon Korzika fővárosában, 
Ajaccióban született 1769-ben, bortermelő 
családban. Napóleon uralma (1799–1804) alatt 
megengedte a bor és a dohány kivitelét az egész 
Francia Birodalom területére. A 19. században 
a korzikai kormány számos erőfeszítést tett 
a nemzet gazdaságának javítására, a boripar 
előmozdítására. Ezek az erőfeszítések kiterjedtek 
az őshonos Sciacarello szőlő széles körű telepítésére 
és egy nagy pince építésére a város közelében. 
A 19. század végén már 30 ezer hektáron kétmillió 
hektoliter bort állítottak elő.

A fi loxérajárvány a század végén nyomasztó 
csapást mért a korzikai boriparra, majd tömeges 
elnéptelenedés következett be. A korzikaiak más 
országokba emigráltak. Az algériai szabadságharc 
viszont új növekedési időszakot nyitott meg: onnan 
sokan Korzikára vándoroltak, és új telepítésekbe 
kezdtek. Ez idő alatt a szőlőültetvények száma 
négyszeresére nőtt, 1960-ban már húszezer hektárt 
tett ki. Ugyanakkor a korzikai bor általában gyenge 
volt, mivel a mennyiségre és nem minőségre 
helyezték a hangsúlyt. 

Az 1980-as években az Európai Unió 
támogatásaival a szőlőültetvények korlátozott 
hozamára és a minőségi bortermelésre 

A Korzikai borvidék a legkisebb Franciaországban, 
mindössze egy százalékát adja a francia bormennyiségnek. 
Itthon is árulnak a sziget boraiból, de ha az ember Korzikán 
kirándul, feltétlenül meg kell ízlelnie a kiváló talajon, 
gyakran kétezer méter magasan, grániton ültetett szőlőből 
készült italokat. Mi az ország nyugati felével ismerkedtünk, 
a kiváló ételekhez természetesen helyi borokat 
fogyasztottunk, s egy borászatot is felkerestünk az Ajaccio 
régióban, ahol már több generáció óta foglalkoznak 
borászattal.
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összpontosítottak. 2003-ig ezek a programok 
hozzájárultak a korzikai szőlőültetvények jelentős 
csökkenéséhez, ugyanakkor a modern borászati 
technikák és berendezések bevezetéséhez, 
például a hőmérséklet-szabályozott erjesztési 
tankok elterjedéséhez. Egy átfogó fejlesztési 
program keretében viszont a minőség fenntartása 
mellett 2020-ra már 49 420 hektárra nőtt 
a szőlőültetvények nagysága Korzikán. 

Clos Alzeto

A Délnyugat-Korzika Ajaccio régiójában található 
Clos Alzeto lejtői a legmagasabbak között vannak 
a szigeten. A szőlőtermesztők öt generációját 
követve Pascal Albertini és három gyermeke 
irányítja a birtokot. A Le Clos d’Alzeto 1800 óta 

a családhoz tartozik. A két világháború alatt 
a frontra hívott férfi ak helyébe a nők kerültek, 
akik biztosították a birtok fennmaradását. 
Az Albertini család egymást követő generációi 
folyamatosan bővítették és korszerűsítették 

a birtokot, beleértve 
a gyönyörű és jól felszerelt 
pincéket. A Closban jelenleg 
több mint 50 hektáron 
hagyományos szőlőfajtákat 
termesztenek (Vermentino, 
Sciaccarello, Nielluccio, 

Grenache). A dűlőkben a nagy 
odafi gyeléssel gondozott szőlőt 

olyan modern technológiákkal 
dolgozzák fel, amelyek még mindig 

inkább fi zikai, mint kémiai 
folyamatok, s céljuk, 

hogy a fajta legjobb 
tulajdonságait 

hozzák ki a szőlőből. A szigeten kizárólag a Clos 
d’Alzeto birtokon készítenek pezsgőt.

Az itteni borkóstoló nem hasonlított 
a hazaiakhoz, mert nekünk kellett eldönteni, 
hogy mit szeretnénk kóstolni. Igaz, a borok 
kiválasztásához a szakértő a személyzet segítséget 
nyújtott. Érdekes volt a bormúzeum, ahol a régi 

borászati eszközök mellett a gazdaság korabeli 
dokumentumait is megtekintettük. A korszerű 
pincébe is bepillantottunk.

A modern technikák közül említsük meg 
a pneumatikus préseket a fehér- és rozé borokhoz, 
amelyek garantálják a kíméletes, minőségi préselést. 
Hőmérséklet-szabályozást alkalmaznak az erjedés 
fázisában, hogy megőrizzék a szőlő fajtaaromáját. 
Az automatizált kádak lehetővé teszik a szín 
és a tannin tökéletes kivonását a szőlőfajtától 
és az évjárattól függően, s egyben biztosítják 
a nyersanyag maximális fi gyelembevételét, és 
ezáltal a terroir teljes tükrözését az így előállított 
vörösborban. Számos egyéb korszerű eszköz segíti 
a magas, állandó minőségű termékek előállítását, 
mint például perisztaltikus szivattyúk, alacsony 
nyomású palackozó gépek stb. Nekünk különösen 
a vörösborok okoztak igazi ízélményt. 

B. Mezei Éva
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Újgeometria 
– Koppány75

A megnyitón Lóska Lajos művészettörténész 
a kiállítás anyagának részletes bemutatása előtt 
a festményeket ihlető stílus történetéről beszélt. 

„A XX. század elején a közép-európai országokban 
a különböző stílusok inspirálták az alkotókat. 
Csehországban és Romániában a szürrealizmus volt 
a legkedveltebb, Magyarországon a konstruktivizmus, 
ami nem véletlen, hiszen Kassák Lajos ott bábáskodott 
a megszületésénél.

Az 1960-as évek végén indult Koppány Attila 
pályája, művészetét egyfajta kettősség, a látvány 
és az elvont motívumok közötti átmenet jellemezte. 
A művész architektonikus elemeket megjelenítő 
képei szikárabb, újgeometrikus kompozíciók, 
a legújabb munkáit egyszerre jellemezik az oldott 
felületek, valamint az erős színdinamika” – kezdte 
előadását a művészettörténész.

Győrben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban 
április 2-án nyitotta meg Lóska Lajos művészettörténész 
Koppány Attila festőművész Újgeometria – Koppány75 című 
jubileumi tárlatát. A nagyszámú érdeklődőt vonzó kiállítás 
megnyitóján részt vett dr. Dézsi Csaba András polgármester 
és Tagai István, az Európai Borlovagrend Hungária 
Konzulátusának prokonzulja is.
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„Expresszionista festőnek tartották, de volt, 
amikor az expresszionizmus mellett az organikus 
hangvétel felé közeledett, máskor viszont 
a konstruktivizmus világa volt fontos számára, 
ahogy ezt a mostani kollekció is bizonyítja. Jelen 
kiállításon a színek és a formák kavalkádja látható. 
Gyakran hoz létre tematikus sorozatokat.

A kiállítás az alkotó geometrikus művészet 
megújítását célzó törekvéseit foglalja össze. 
A geometrikus korszakon belül több ciklusba 
rendeződnek művei, és úgy tűnik, az egyszerűbb, 
de karakteresebb formák felé mozdul el 
festészete, és a dinamikus kompozíciók is némileg 
visszafogottabb színhasználattal nyugodtabb 
formarendszereknek adják át helyüket.”

A május végéig nyitva tartó tárlat a modern 
festészetet, az autonóm formákat kedvelőknek 
nyújtott katartikus élményt. 

Pusztay Sándor

Dr. Dézsi Csaba András és Koppány Attila

Koppány Attila és Bárány Terézia

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI [15] 

(Bor)kultúra



Reneszánsz pincék
Kóstoló a Pálffy-kastélyban

A reneszánsz városközpontban egymást érik 
az ódon borospincék, ami mutatja, hogy a várost 
övező hegyoldalakon évszázadok óta szőlőt 
termesztettek, és az itt készült borokat nemcsak 
a helybeliek, hanem a bécsi császári udvarban is 
szívesen fogyasztották. 

A város mellett terült el az egykori Pálffy-birtok, 
amelynek kastélyát az elmúlt években teljesen 
felújították, és termeit az idén megnyitották 
a látogatók előtt. Az épület külön érdekessége, 
hogy az 1550 óta alatta húzódó ódon borpince 
is felújításra került, és szintén megnyitották 
a nagyközönség számára. A pincét nemcsak az ital 

Pozsony központjától tizenkét kilométerre északra, a Kis-
Kárpátokban fekvő Szentgyörgy (Svaty Jour) már a XIII. 
század elején lakott település volt. 1390-ben királyi birtok 
lett, majd 1647-ben szabad királyi város jogot kapott. 
A várostól nyugatra található Fehérkő vára (Hrad Biely 
Kamen), amely alig félórányi kapaszkodással közelíthető 
meg.
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tárolására használják, hanem a mellette található 
helyiségekben – a legkorszerűbb technológiának 
megfelelően – a bor előállításának teljes vertikuma 
látható. A borkészítés során a reduktív bortermelés 
acéltartályos technológiájától kezdve a nagy 
kézimunkát igénylő fahordós borok tárolásáig 
minden munkafolyamat megtalálható. Az utóbbi 
időben megkezdték a – kézi forgatású – pezsgő 
kísérleti gyártását is.

A kastély egyik szalonjában az erre a célra 
kialakított helyiségében lehetőség van borkóstolók 
megtartására. Magam egy három tételből álló 
borsort kóstoltam.

A 2019. évjáratú, illatos Zöld Veltelini (Veltlinske 
zelené) – a közepes alkoholtartalom mellett – 
magán viselte az alma, a trópusi gyümölcsök, 
a mangó, a papaja valamennyi jellegzetességét. 
Ezt követte a 2018-as, magas savtartalmú Rajnai 
Rizling, amelyre virágos jegyek, érett őszi- és 
kajszibarackízek, illetve citromos jelleg volt 
a jellemző. Befejező italként a 2018-as Frankovka 

modrát (Kékfrankos) kóstoltam, amelyen 
a rubinvörös szín mellett érződött a cseresznye, 
a meggy, a csokoládé intenzív illat- és ízvilága.

A kastély fölött található Szent György-hegy 
dűlőin, a korábbi hagyományok alapján, a tulajdonos 
2016-ban rizlinget, rajnai rizlinget, cabernet 
sauvignont és kékfrankost telepített. A megújult 
épület pedig nemcsak a bor előállítására és 
tárolására szolgál, hanem a megnyitott termekkel 
bepillantást enged a Pálffy család korabeli életébe, 
egyben a látogatóknak egy kóstolóval egybekötött 
bortúrát is kínál.

Pusztay Sándor
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A szakmáért és a közjóért
Rangos állami kitüntetésben részesült Károlyi Gyula

– A Soprontól nagyjából 50 kilométerre fekvő Szárföldön 
töltöttem gyermekéveimet – kezdi a beszélgetést 
Károlyi Gyula. – A vidéki élet természetes velejárója 
volt, hogy már gyermekként segítettünk a ház körüli 
tevékenységekben, a mezőgazdasági munkákban. 
Talán innen datálhatjuk a szőlővel való kapcsolatom, 
ismerkedésem kezdeteit. A Győrben folytatott középiskolai 
tanulmányok után a jogi pályára készültem, az élet 
azonban végül más utat szánt nekem. Katonáskodásomat 
követően megházasodtam, Sopronban kezdtünk 
építkezni, apósom révén pedig kapcsolatba kerültem 
a kőfaragómesterséggel. Akkoriban – az 1970-es 
évek elején – nem állt rendelkezésre a maihoz hasonló 
technológia. A precizitás, a kreativitás mellett bizony jó 
fi zikai erőnlét is szükségeltetett e mesterséghez.

A soproni, 
Sopron környéki 
iparostársadalom régi, 
elismert képviselői 
fontos inspirációt 
jelentettek Károlyi 
Gyula számára 
a közösségért, 
közjóért való tenni 
akarás tekintetében. 
A szakmunkásvizsgát 
követően kapcsolódott 
be a helyi iparos 
szervezet munkájába. 

Később mestervizsgát tett, majd a Sopron és Vidéke 
Ipartestület vezetőségének tagja, 1995-től pedig 
elnöke lett. Az ipartestületek Győr-Moson-Sopron 
megyei szövetségének elnöke, és az Ipartestületek 
Országos Szövetségében is elnökségi tagként 
dolgozik.

Az ipartestület fő célkitűzései között szerepel 
a helyi vállalkozások érdekvédelme, támogatása, 
a képző szervekkel való kapcsolattartás, a pályázati 
lehetőségekhez kapcsolódó segítségnyújtás. 
Mindezen fontos tevékenységek mellett azonban 

a szőlőhöz, borhoz fűződő kapcsolat ápolására 
is jutott idő: először sommelier képesítést majd 
2012-ben borbírálói oklevelet szerezett, rendszeres 
résztvevőjévé vált borversenyeknek, borászati 
rendezvényeknek.

– Tulajdonképpen a borlovagrenddel való 
megismerkedés, a Soproni Legáció megalakítása is 
kapcsolódik az ipartestület tevékenységéhez – folytatja 
a beszélgetést a kitüntetett. – 2005-ben egy ipartestületi 
tagok számára szervezett tokaji kirándulás kapcsán 
érintett meg minket a borlovagrend eszmeisége, hangulata. 
Fontosnak éreztük, hogy a leghűségesebb város nevével 
fémjelzett borvidéken is zászlót bontson a rend, ez 2005-
ben meg is történt. Egy esztendővel később pedig az első 
soproni avatási szertartás is lezajlott.

Károlyi Gyula azóta is a Soproni Legáció aktív 
tagja, több éven át töltötte be a második, majd 2021-
ig az első legát tisztséget a szervezetben. A jövőre 
vonatkozó tervek tekintetében mind az ipartestületben 
végezett munka kapcsán, mind a legáció esetében 
fontosnak tartja az utánpótlás kérdését. Előbbi esetben 
kiemeltnek tartja a képzést biztosító intézményekkel 
való kapcsolattartást, mely során a fi atalok és szüleik 
lehetőséget kaphatnak a szakmákba való alapos 
betekintésre. A Soproni Legáció jövőjét illetően is 
bizakodó: a 2021-es év során – a járványhelyzettel 
terhelt időszak ellenére – négy új belépőt (köztük e 
sorok szerzőjét) üdvözölhetett a szervezet, és előlépő 
rendtársakban sem volt hiány.

Az elismerés okozta örömben és 
megtiszteltetésben felesége, két felnőtt fi a és három 
unokája is osztozik, kisebbik fi a pedig tovább viszi 
a legációhoz fűződő kapcsolatot. Károlyi Balázs 
nemcsak rendtársunk, de informatikai tudásával 
segíti a legáció digitális térben való megjelenését.

– Az elismerés indoklásában a szakmáért és a közjóért 
végzett tevékenység szerepel – zárja beszélgetésünket 
Károlyi Gyula. – A közjóért tenni pedig egyfajta 
szolgálat, a lovagi erények közül is az egyik legfontosabb. 
Hálás vagyok családomnak a támogatásért, hívő 
emberként pedig a Jóistennek is köszönettel tartozom, 
hogy egészséget és erőt ad e tevékeny élethez. S ha 
vezérelvet, egyfajta ars poeticát kell megfogalmazni, 
talán ezek a szavak segíthetnek ebben: tevékenykedjünk, 
szívvel lélekkel, szeressük azt, amit csinálunk, amit 
vállalunk. Legyen szó akár a kőfaragómesterségről, akár 
a közéletről, akár a borlovagrendről.

Németh Zoltán

2022 márciusában a Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozata elismerésben részesült Károlyi Gyula 
kőfaragómester, a Sopron és Vidéke Ipartestület elnöke, 
a borlovagrend Soproni Legációjának egyik alapító 
tagja. A jeles alkalom kapcsán beszélgettünk a díjazottal 
életútjáról, ars poeticájáról, múltról és jövőről.
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A parafa dugó
A borospalack lezárása

Az igazi, boros dugónak szánt parafa csak 
a paratölgy harmadik szüretéből származhat. 
Ekkorra lesz megfelelő ugyanis a kéreg minősége és 
a vastagsága. Ezt a réteget Portugáliában amadiának 
hívják. A kéreg lefejtése öt lépésből áll. Az első 
lépés a felhasítás, amely során egy függőleges vágást 
ejtenek a kérgen. Érdekesség, hogy a hangból, 

amelyet a fejsze ad a vágáskor, 
következtetni lehet arra, 
hogy milyen könnyen válik 
majd el a kéreg a törzstől. 
Ezt követi két lépésben 
az elválasztás folyamata, 
majd leemelik a kérget 
a fáról. Minél nagyobb 
egybefüggő darabot 
sikerül leszedni, az annál 
nagyobb értékkel bír. Végül 
a törzset megtisztítják 
minden ottmaradt apróbb 

kéregdarabkától. Miután ez 
mind lezajlott, az adott év 

utolsó számjegyével megjelölik 
a fát, hogy később egyértelmű 

legyen, mikor jön el újra a szüret 
ideje. 

A parafát, akárcsak a hordókészítésre 
szánt faanyagot, felhasználás előtt még 
pihentetik, hogy a biológiai folyamatok 
leálljanak. Korszerű feldolgozás esetén 
ennek helyszíne a feldolgozó telephelye. 
Lényeges, hogy enyhén lejtős területen 
helyezzék a bálákba rakott kérget, így az eső 
sem zavarja a stabilizációs folyamatot. Ez 

alatt a legalább hat hónapos időszak 
alatt – szabványban rögzítetten 
– a parafa, tisztasága megőrzése 
végett, nem érintkezhet 

sem földdel, sem fával, tekintettel arra, hogy 
utóbbi esetben erős a gombás fertőzés veszélye. 
A stabilizálódott parafát azután kb. egy órán át forró 
vízben „főzik”. Ennek az a célja, hogy mechanikailag 
megtisztítsák, eltávolítsák a káros illóanyagokat, 
és az ívelt formájú kéreg kiegyenesedjen a további 
feldolgozhatóság érdekében. A folyamat lényege, 
hogy a sejtek a forralás hatására újra kitágulnak 
a bennük lévő gázoktól. A parafa szerkezete így 
egységesebbé válik, és térfogata is növekszik 20 
százalékkal. Egy két-három napos pihentetés után 
a parafa nedvességtartalma eléri a kívánt szintet. 
Ezután kerül sor az osztályozásra.

 A méret és minőség szerint válogatott 
kérgeket ezt követően kisebb hasábokra vágják, 
a dugók fúrására előkészítik. A fúrás kézzel, de 
egyre inkább géppel végzett munkafolyamat. Ezt 
követően a parafa dugók csiszolással elnyerik végső 
formájukat és méretüket. A különféle minőséget 
biztosító válogatás először számítógép segítségével 
történik, de ezt minden esetben kézi válogatás 
követi. Ezután mosással egy újabb tisztítás és 
a szín meghatározása következik, majd szárítással 
beállítják a végső nedvességtartalmat. A dugókon 
megjelenő feliratok élelmiszeriparban elfogadott 
festékkel vagy égetéses technológiával készülnek. 
Végezetül egy szilikonos védőréteg gondoskodik 
arról, hogy a dugókat könnyű legyen a palack 
szájába helyezni, illetve fogyasztás előtt kihúzni.

Bondor László

A parafa dugó máig a legelterjedtebb módszer 
a borospalackok lezárására. Bár van olyan új-világi 
bortermelő ország, amely szinte teljes mértékben átállt 
a csavarzárra, nálunk még mindig a parafa az első számú 
megoldás. A dugók a borral ellentétben nem fogynak el, és 
az újrahasznosító gyűjtőpontra való eljuttatásuk sem olyan 
egyszerű, mint az üvegpalackok esetében. Ha pedig ennyire 
elkezdünk fi gyelni a parafa dugóra, miért is ne tudhatnánk 
meg többet róla?
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Borkóstoló 
a Szlovák Intézetben

A budapesti Szlovák Intézetben 2022. április 27-
én a nagyszombati (Trnava) régió mutatkozott be. 
A város történelmi hagyományairól, kulturális és 
turisztikai látnivalóiról tartott érdekes előadást 
Alexander Prostinák, a régió TDM igazgatója.

Ezt követően Sona Jelínková, a Slovakia 
Travel budapesti képviselet vezetője szlovák 

ételkülönlegességek kóstolására hívta meg 
a nagyszámú jelenlevőket.

A program különlegességéhez járult hozzá, 
hogy Pusztay Sándor – a BORlovagok magazin 
főszerkesztője – Nagyszombat és környéke két 
pincészetének borait mutatta be.

A nagyszombati Mrva & Stanko borkombinát három 
kitűnő borral jelentkezett. A 2021-es évjáratú, 
szlovák nemesítésű, száraz fehér Sauvignon 
(13%) bátran ajánlható halakhoz, grillhúsokhoz, 

salátákhoz. A borok közül illatával és gyümölcsös 
ízvilágával kiemelkedett az ugyancsak 2021-es 
évjáratú, száraz Cabernet Sauvignon Rosé (13%), 
amely nem véletlenül nyert több borversenyen 
aranyérmet.

Az elmúlt évek fejlesztése során Szlovákia egyik 
legkorszerűbb technológiai rendszerével dolgozó 
kombinát az említett rozébor párjával, egy 2018-
as Cabernet Sauvignon vörösborral is megjelent. 
A bor közkedveltsége struktúrájának és határozott 
karakterének köszönhető, amelyet magas sav- és 

Alexander Prostinák

Kóstolás előtt
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bársonyos tannintartalom jellemez. A rubinvörös 
szín, az intenzív gyümölcsösség – meggy, fekete 
ribizli, szeder – komplex egyensúlyban van jelen.

Senköcről (Senkvice) érkezett a részben magyar 
tulajdonú Karpatska Perla borpince három bora. 
A fehérborok között a 2020-as Zöld Veltelinivel 
(Veltlínske zelené) kezdte a sort, amely a szlovák, 
osztrák és német borvidékeken igen népszerű.

A magyar borkóstolók között a legnagyobb 
fi gyelem a két következő, szlovák nemesítésű bort 
kísérte. A 2021-es évjáratú, félszáraz fehér Devín 
(12,5%) könnyű, gyümölcsös illat- és ízvilágával 
elsősorban a nők körében aratott osztatlan sikert.

Többéves hordós érlelés után került a palackba 
az Alibernet 2017 (13,5%) nevet viselő mély bordó, 
barrikolt, száraz vörösbor, amely a meggy, a szilva, 
a bogyós gyümölcsök, az áfonya ízvilágával a vad- és 
steekhúsok, az esti beszélgetések méltó itala.

Összességében a bemutatott hat bor méltán 
keltette jó hírét a szlovák borászat fejlődésének és 
elismertségének.

Pusztay Sándor

Áterjesztés
A bor másodlagos erjesztése.

Atrapp
Az eredetihez megszólalásig hasonlító borospalack-
utánzat. Kiállításokon látható ilyen palack, mely 
külsőre ugyanolyan, mint bármely borosüveg, azonban 
vízzel van megtöltve.

Autolizátum
Az élesztők önbomlásának terméke.

Autolízis
Az élesztők enzimjeikkel saját testüket bontják le. Nagy 
szerepe van a pezsgőérlelés során.

Avinálás
A bor szesztartalmának növelése szesz hozzáadásával. 
Magyarországon a jogszabályok tiltják.

Babo-fok
A klosterneuburgi mustfokoló fokbeosztása. Hasonlít 
a magyar mustfokoló fokbeosztásához.

Barnatörés
Borbetegség, amely elsősorban az új vagy fi atal, nem 
egészséges szőlőből származó borokra jellemző. 
Barnatörés következtében a levegővel érintkező 
bor felülete majd egésze sárgásbarnává válik, és 
zavarosodik.

Barrel
Angol-amerikai űrmérték. Egy amerikai barrel 
körülbelül 1,6 hektoliter.

Bágyadt bor
Frissességét elvesztő, savszegény, kénessavhiányos bor.

Bakművelés
Elágazásos tőkeművelési mód (tőkeforma), melynek 
elágazásai a következetes „két világos szemes” metszés 
következtében alakulnak ki, karós támaszt igényel.

Bondor László

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? 
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A venyige meghódítja Rómát

Hannibál sikeresen átkelt az Alpokon. Igaz, 
ebben az elefántok is segítségére voltak, hatalmas 
riadalmat keltve a római légiók egyébként 
harcedzett katonái között. Végül Róma nem esett 
el. Sőt, a cunctatornak sikerült húzni, halogatni 
a hadműveleteket, amíg a harmadik hadjárat 
során Karthágó kénytelen volt megadni magát. 
A hadszíntéren nem győzött Hannibál, bármilyen 
vitézül is verekedtek harcosai, bármilyen vadul 
trombitáltak elefántjai, amelyekből a nagyszerű 
átkelés után az Alpokon már csak kettő maradt 
életben.

A Római Birodalom 
pedig tovább terjeszkedett, 
prosperálást és néha 
rabságot hozva Európa 
és Észak-Afrika népeire. 
Egy dologért viszont 
áldhatjuk őket, ám ez sem 
igazából az ő találmányuk. 
Volt valami, ami előtt 
meghajoltak az örök 
város világuralomra törő 
szülöttei is. A rómaiak 
mindig praktikus népség 
voltak, és semmit nem 
féltek átvenni az előttük 

járóktól. Amit a harcok, hódításaik közben 
felfedeztek, gátlás nélkül bevezették kultúrájukba, 
művészetükbe, s halhatatlanná tették. Ez történt 
a venyigével is.

Persze a derék rómaiak nem sejthették, hogy 
valamikor jó ezer évvel korábban egy szorgos 
hajós nép, a föníciaiak terjesztették el a később 
kultikussá váló növényt, a szőlőt. Valószínűleg nem 
is érdekelték a dicső itáliai hadfi akat a történelmi 
tények. A föníciaiak pedig, nem tagadva meg a mai 
libanoniakban tovább élő kalmár képességeiket, 
addigra már jövedelmezőn kereskedtek a szőlő 
mesterien erjesztett nedvével. De a dolog nem 
állt meg a haszonszerzés szintjén. Tudós művek 
születtek arról, hogyan kell ápolni a szőlőskerteket, 
készíteni, kezelni a zamatos nedűt.

Az alkotásra ösztönző nedű

„Könnyebben fog a szív lángot, ha a bor heve 
fűti” – évszázadokkal későbbről, előre mutató és 
megszívlelendő bölcsesség ez a nagy Ovidiustól. 

Az érzékeny lelkű, szerelemre és emberi 
kapcsolatokra szomjúhozó költőnek fogalma sem 
volt arról, hogy a nagyszerű hevítő szer eredetét 
valahol Rómától még messzebb kell keresni, 
mint a Fekete-tenger partján Tomiban, a mai 
Konstancában, ahová Kr. u. 8-ban Augustus 
császár száműzte. Ott is hunyt el, miközben 
levélben küldözgette az örök városba nagyszerű 
verseit, többnyire kesergő elégiáit. Itt már a bor 
sem segített. S lám, mi a költők sorsa: az olasz 
főváros magisztrátusa csak 2017. december 14-
én rehabilitálta, művészetét értékelve. Miközben 
a városi tanács ősei két évezreden át kortyolgatták 
a nemes nedűt.

De ne siessünk ennyire előre. A rómaiak feldúlták 
Karthágót, ám szerencsére voltak bölcs államférfi ak 
másutt, a núbiaiak között. Ők valahonnan 
előkaparták a karthágói író, Mago művét, ami 
nem kevesebb, mint 28 könyvet tett ki. Akkortájt 
még nem létezett jogvédelem, nem voltak szerzői 
jogi ügynökségek, így a leigázott karthágói szerző 
szellemi teljesítményét egy római, bizonyos Cassius 
Dionysius eltulajdonította. Ám a plagizálás ezzel 
nem ért véget, egy másik ügyeskedő, egy görög, 
Nikaiai Diophanész lefordítván nem átallotta átírni 
más alkotását.

A derék karthágói írótól, akinek a neve 
évszázadokra beleveszett az antik irodalom 
homályába, bőven idézett – feltehetően át is vett – 
későbbi kollégája, a szintén karthágói származású 
Columella. Az ő műve már odakerült minden 
komolyabb földbirtokos otthonába. A földművelés 
gyönyöreit zengve, ilyen bölcsességekre szorítkozott 

Hannibál nem tudta bevenni Rómát

A kesergő Ovidius
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benne a szerző: „Aki földet vásárolt, adja el a városi 
házát, hogy ne legyen kedve a város házi isteneit 
imádni inkább, mint a vidékét; annak az embernek, 
aki nagyobb örömét leli városi lakhelyén, nem lesz 
szüksége vidéki birtokra.”

Karthágónak vesznie 
kell 

Nagy politikus és író 
mondogatta ezt a római–
pún háború során, mit 
sem törődve a venyige 
időközben kivívott 
hasznosságáról a római 
magán- és közéletben, de 
elsősorban a lakomáknál. 
Marcus Porcius Cato 
Maior egyik fő feladatának 
tartotta a földközi-tengeri 
medencében birodalmuk fő 
vetélytársának az eltiprását. 
Ez nem mondott ellent 
annak, hogy később íróként 
és földművelőként bőven 
merítsen a legyőzöttek 
tapasztalataiból, és nem csak 
a borfogyasztás terén. Így 
a rómaiak tanácsait követve 

évszázadokig művelték a nőstényfarkas pesztrálta 
utódok által benépesített szülőföldjükön és annak 
határain túl, a provinciákban a földjeiket, ültették 
a szőlőt, és hörpölték a boritalt. Ám ez, úgy tetszik, 
nem volt elég lelki és harci erejük fenntartásához. 
Mert a messzi Keletről a friss erők jöttek. Ők nem 
ragadván le egy helyen, éveken át vándorolva, 
másféle alapanyagból erjesztették hevítő italaikat, 
ami erejében és hatásában felülmúlta a boritalokat. 
Hiába volt a kifi nomult görög-római ízléskultúra, 
a barbár őserő diadalmaskodott. De csak egy 
időre…

Közbelép a hit

Szerencse, hogy az új hit, a kereszténység 
felkent pásztorai, noha keményen elítélték 
a római kevélységet és hitetlenséget, a dőzsölést, 
a tivornyázást és a bacchanáliákat, azért nem 
merültek teljesen bele az aszkézis mocsarába. 
Szerencsére voltak bölcsek a hit emberei között is, 
akik nem utasították el a másképp gondolkodókat. 
Így került ki Giovanni Francesco Poggio Bracciolini 
itáliai humanista, a Firenzei Köztársaság kancellárja 
a konstanzi zsinatra, ahol famulusával, Bartolomeo 
di Montepulcianóval a hitvitáktól szabad óráiban 
egy svájci–francia kolostor könyvtárában kutakodva, 
hitéleti fóliánsok között felfedezett egy évszázadok 
során elfeledett alapművet, a föníciai Columella 
elkallódott irományát, amit a katekizmus 
kacskaringóitól függetlenül nyomban ismertté tett 
mindenfelé. Jól jött ez az egyháznak, a szakirodalom 
túlélte az egyházszakadásokat. Igaz, már ennek 
előtte a szerzetesek, ahol lehetett, az igével együtt 
terjesztették a földművelés ezen ágazatát is.

Most már csak arra a kérdésre kell választ 
találnunk, mi lett volna, ha nem Róma győz 
Karthágó felett? Ha alaposan végiggondoljunk 
a borkészítés mesterségének történelmi menetét, 
tejesen mindegy, miképp végződött volna 
az emberöltőkön át húzódó véres háború, az ital így 
is, úgy is a civilizáció asztalára kerül. Érdemes tehát 
háborúzni? Igaza volt Horatiusnak, aki beismerte, 
hogy „Cato apánknak is sok bor hevítette dicső 
erényét”? A bor – „szorongó szívnek újra reményt 
s erőt / adsz, és gazdag lesz általad a szegény: 
/ utánad nem rém a királyok / zord koronája s 
a fegyveres kéz”. 

Földeák Iván

A Karthágót mindenáron elpusztítani 
akaró, de egyébként borbarát Cato

Római kori szőlészet

Giovanni Francesco Poggio Bracciolini megmentette 
a szakirodalmat a szerzeteseknek
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Gizella-napi találkozó

A rendezvény helyszíne a Zenit Hotel – fővédnöke 
dr. Nagy István agrárminiszter – volt, ahova 
folyamatosan érkeztek a meghívott vendégek, akiket 
kiváló borokkal köszöntöttek: Vince Furmint 2021 
(Lídia Borház), Olaszrizling 2020 (Borbély Családi 
Pincészet), Cserszegi Fűszeres 2021 (Bezerics 
Borház), Balaton-melléki Chardonnay 2020 (Gál 
Szőlőbirtok és Pincészet). A Gizella Királyné 
Borrend nagymester asszonya, Enese Beáta fogadta 
és köszöntötte az érkező vendégeket. 

Az érdekes előadásokkal zajló találkozó 
programja előtt köszöntőt mondott Manninger Jenő, 
majd Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere 
méltatta a bor fontos szerepét a régióban. Dr. Szőke 
Barna (Szőlészeti és Borászati Intézet) érdekes 
előadást tartott a biobor élettani hatásairól, majd 
Hollósy Örs és Petrohay György beszélt a szőlő 
aktuális védelméről. 

Az előadások közötti szünetekben Fehér László 
ismert dalokat adott elő tárogatóval, élmény volt 
hallgatni a szép dallamokat. A találkozó egyik 

Vonyarcvashegyen május 6-án rendezték meg 
a magyarországi borrendek és borbaráti körök országos 
találkozóját, amelyet a Balatoni Borrégió Gizella Királyné 
Női Borrend szervezett. A rendezvényen 34 borrend 
csaknem száz fővel képviseltette magát, köztük az Európai 
Borlovagrend Soproni Legációja Makai Ernő vezetésével.

[24] BORLOVAGOK

Lovagi élet



legsikeresebb műsorszáma Szávolovics Gabriella 
énekes előadása volt, akinek dalait gyakran vele 
együtt énekelte a közönség. 

A borrendi avatás során – hagyományosan egy 
szőlővessző-suhintással – új tagnak Mucsi Márta, 
tiszteletbeli tagnak Sajgó Gáborné került felavatásra. 

A gazdag vacsora mellé kínált borok közül 
érdemes néhányat felsorolni: Bóbita gyöngyöző 
bor 2021 (Borbély Családi Pincészet); a XXII. 
Rozé Országos Borverseny legjobb rozébora, a Gál 
Rozé Cuvée 2021 (Gál Szőlőbirtok és Pincészet), 
Badacsonyi Zeus 2018 (Szent György Pince).

A Soproni Legáció is hozzájárult a találkozó 
sikeréhez egy borkóstolóval. Ezúttal a Jandl 
Pincészet Missió 2018-as borát hozták el, amit Veres 
János borlovag mutatott be és kóstoltatott, nagy 
elismerés mellett.

Veres János

Az Európai Borlovagrend eisenstadti Szenátusa 
március 3-án kihelyezett ülést tartott Sopronban. 
A Rejpál-házban megtartott rendezvényen 
a Szenátus és a Hungária Konzulátus egyeztette 
éves munkatervét, majd ezt követően Alfred 
Rákóczi-Tombor Tintera magister generalis bevezető 
előadásában értékelte a Covid-veszélyt követően 
Európában kialakult gazdasági, politikai, háborús 
helyzetet. 

Beszédében kiemelte, hogy a lovagrend tagjai 
a béke oldalán állnak, ezért számunkra nem annak 
eldöntése a fontos, hogy a háborúért ki a felelős, 
hanem az, hogy a harci cselekmények minél 

előbb véget érjenek, 
minél kevesebb 
áldozattal járjanak, és 
az emberek, a családok 
minél kevesebbet 
szenvedjenek. 

Az értékelést 
követően felhívta 
a résztvevők 
fi gyelmét arra, hogy a lovagrendhez tartozó 
valamennyi országban, illetve konzulátusban az új 
tagfelvételeknél a fi atalabb korosztályt kell előtérbe 
helyezni. 

Európa jött Sopronba
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Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa június 
3–6. között rendezte meg a negyedik, borkóstolóval 
egybekötött horgászversenyét a Martfű Termál Spa 
Hotel mellett levő horgásztónál.
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Horgászverseny Martfűn

A pünkösdi hétvége négynapos 
rendezvényének pénteki bevezetőjeként 
néhány horgász a bungalók elfoglalása 
után, horgászbottal a kezében azonnal 
„edzést tartott” a tóparton. Mások 

a hotel gyógyvizes medencéjében készültek 
a megmérettetésre, míg este a borlovagok és 
családtagjaik vaktesztes borkóstoláson vettek részt 
a szálloda különtermében. 

A két fehér-, két rozé- 
és két vörösborból 

álló borsort – 
a többségében 
amatőr 
borkóstoló zsűri – 
a nemzetközileg 
elfogadott 100-
as pontrendszer 

alapján bírálta. 
Kóstolásra került: 

Cserhegyi Olaszrizling 
– 2020 (Samu Pincészet, 

Tihany), Irsai Olivér – 2021 
(Sterlik Pincészet, Sopron), 

Kékfrankos Merlot Rozé – 2021 (Jandl Pincészet, 
Fertőrákos), Cserhegyi Cuvée Rozé – 2021 (Samu 
Pincészet, Tihany), Soproni Turán – 2019 (Ottó 
Pincészet, Sopron), Nyavalyás – 2012 (Tárkánybor 
Kft., Eger). A legnagyobb elismerést az utolsónak – 
95 ponttal – kóstolt egri Juhász Károly érte el.

Szombat reggel nyolc órakor, tizenegy 
horgász részvételével kezdődött a verseny, amely 
a horgászhelyek elfoglalása után délután egy óráig 
tartott. A versenyen egy női induló, hat férfi  és 
négy ifjúsági korú versenyző mérte össze tudását és 
horgászszerencséjét. 

Utóbbi megállapítás azért is aktuális volt, mert 
délelőtt tíz óráig szakadó eső nehezítette a tópart 
mentén ülők fi gyelmét. Tíz és tizenegy óra között 
szakadoztak fel a felhők, amikor a horgászok is 
bizakodni kezdtek a halfogásban. A versenyben 
részt vevők a délelőtt során már maguk is 

A reggeli eligazítás után
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tapasztalhatták, hogy a halak alig-alig kaptak 
a legkülönbözőbb csalikra is, ami meglátszott 
az óránként végrehajtott ellenőrző halméréseken.

Az esti eredményhirdetéskor valamennyi résztvevő 
emléklapot, egy-egy ajándékkönyvet, a győztesek 
pedig serleget kaptak. Az eredményeket Pusztay 
Sándor borlovag ismertette, míg a díjakat Tagai 
István prokonzul adta át. Legnagyobb meglepetésre 
az első díjat – és a hozzá tartozó serleget – Telek 
Anna Mária érte el 140 darab, 7,93 kilogramm 
összsúlyú hallal. A második díjért járó serleget Samu 
Ferenc vette át, két darab, összesen 1,66 kilogramm 
összsúlyú pontyaival, míg a harmadik díjat Rutz Béla 
kapta 0,58 kilogrammos haláért. A fi atalok között 
különdíjat kapott Varga Máté, akinek három darab 
kis hala 39 dekagramm volt. A legnagyobb halért 
járó különdíjat Samu Ferenc kapta, 84 dekagrammos 

ponty kifogásáért. 
Teljesítménye 
azért érdemelt 
nagy fi gyelmet 
és tapsot, 
mivel pénteken 
már kifogott – 
versenyen kívül 
– egy több mint 
hét kilogrammos 
amurt, szombaton 
pedig a verseny után 
két órával egy négy és fél 
kilogrammos pontyot is.

Az eredményhirdetés után 
mindenkinek jólesett az étteremben felszolgált, 
bográcsban készült kitűnő tiszai halászlé. 
A vacsorát követően a szálloda belső kertjében késő 
éjszakába nyúló, kitűnő borokkal tarkított kötetlen 
beszélgetésre került sor.

Másnap és pünkösd hétfőjén többen maradtak 
még, akik a szálloda fürdő- és wellness részlegét 
használva pihenték ki „fáradalmaikat”.

Pusztay Sándor

A díjátadást követően Telek Anna Mária…

www.martfuspa.hu

A verseny után fogott ponty

… és Samu Ferenc (középen)
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A régiók kincsei
Lovagrendi borverseny 

Első alkalommal tartotta meg május 7-én, a soproni 
Rejpál-házban az Európai Borlovagrend Hungária 
Konzulátusa azt a borversenyt, amelyet a konzulátus 
borászai között szervezett. Az országos borverseny 
célja a borkultúra és a boros hagyományok 
megőrzése mellett az volt, hogy ráirányítsa 
a fi gyelmet a szervezethez tartozó borászok 
szakmai tevékenységére, kiváló minőségű boraira. 
A versenyen Sopron, Pannonhalma, Neszmély, 
a Balaton-felvidék, Szekszárd, Eger és a Dél-Alföld 
régióinak borai mutatkozhattak be.

A borverseny 
megnyitóján részt vett 
dr. Farkas Ciprián, 
a város polgármestere, 
aki köszöntőjében 
kiemelte: „A soproni 
borok nem csupán 
hozzátartoznak a hazai 
borkultúrához, hanem 
kiemelkedő minőségükre 

méltán büszkék a város polgárai. A soproni bor 
nagy szerepet játszik a térség gazdaságában, 
turisztikájában és a kultúrájában is, hiszen 
sok családnál apáról fi úra száll a borkészítés 
hagyománya. Úgy hisszük, hogy ezeket a kincseket 
a jövőben is meg kell őriznünk, ezért közös erővel 
összefogva egy irányba kell mozdulnunk” – mondta 
a polgármester.

Az eseményen részt vett Ernst Möderl 
sopronkeresztúri (Deutschkreutz) borlovag, a régió 
konzulátusának vezetője is. A résztvevőkhöz szóló 
beszédében sok sikert kívánt a versenyhez, illetve 
átadta Alfred Rákóczi Tombor-Tintera magister 
generalis jó kívánságait is.

A több hónapos előkészület után szervezett 
versenyre 18 borász küldte el 65 borát. A borok 
tesztelése vakon történt, amelynek során 18 vörös, 
kilenc rozé, 35 fehér és három gyöngyözőbor 
került a borbírák elé. A borbírálat a nemzetközi és 
hazai versenyeken elfogadott százpontos értékelési 
szisztéma szerint történt. A palackok egységesen 
textilzsákokban voltak elhelyezve, így a felszolgálás 
során senki nem látta vagy tudhatta előre, milyen 
nedűk kerültek értékelésre, és az üvegről, a címkékről 
sem lehetett megállapítani, hogy milyen bort 
kóstolnak.

A borok értékelésére négy bizottságot állítottak 
fel. A vörösborok esetében az 1. számú bizottság 
tagjai Iváncsics Zoltán (elnök), dr. Sztancs György, 

dr. Németh Attila, Skáfár Balázs és Kurucz Ferenc 
voltak, míg a 2. számú bizottságban Károlyi Gyula 
(elnök), Ernst Möderl, Szabó László, Zách Zoltán és 
Szidoly László foglalt helyet. 

A fehér- és rozéborok esetében a 3. számú 
bizottság tagja volt Töltl József (elnök), Siklósi 
József, Horváth Richárd, Kálmán András és 
Hosinner Ferenc. A 4. bizottságba Ács Edina 
(elnök), Szilasi Tamás, Simecz Róbert, Angheim 
Ádám és Podhaczky Mária tartozott.

A borverseny főszervezője Pusztay Sándor, míg 
a borkóstolók helyszíneit biztosító teremfőnökök 
Veres János és Bondor László voltak. Az italok 
előkészítésében és felszolgálásában a város 
vendéglátó-ipari szakiskolájának tagjai segédkeztek.

A bírálóbizottság értékelése alapján a versenyen 
részt vevő borok a következő helyezéseket és 
pontszámokat érték el.

A megnyitó percei

A vörösbor 1. számú bizottsága

A vörösbor 2. számú zsűri

A 3. számú fehérboros zsűri
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FEHÉRBOROK
NAGYARANY ÉREM

Zöld Veltelini 2019
IVÁNCSICS PINCÉSZET,
Sopron

Édes fehérbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 94,9

Chardonnay 2021
ÁCS PINCÉSZET,
Győrújbarát

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 94,8

ARANYÉREM

Királylányka – 2021
PÉCSINGER SZŐLŐBIRTOK, 
Győrújbarát

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 93,9

Irsai Olivér – 2021
STERLIK PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 93,6

Zöld Veltelini – 2020
IVÁNCSICS PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 93,1

Olaszrizling – 2021
PÉCSINGER SZŐLŐBIRTOK, 
Győrújbarát

Száraz fehérbor 
Alkoholtartalom: 13,5 %
Pontszám: 91,8

Chardonnay – 2020
ÁCS PINCÉSZET, 
Győrújbarát

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 91,6

Sauvignon Blanc – 2021
SZÖLLŐSI PINCÉSZET, 
Neszmély

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 91,4

Csibész Cuvée – 2021
PÉCSINGER SZŐLŐBIRTOK, 
Győrújbarát

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 90,4

Egri Olaszrizling – 2021
JUHÁSZ PINCÉSZET, 
Eger

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 90,3

Olaszrizling – 2021
ÁCS PINCÉSZET, 
Győrújbarát

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 90,1

Irsai Olivér – 2021
SZÖLLŐSI PINCÉSZET, 
Neszmély

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 90,1

Olaszrizling – 2021
SIMECZ PINCE, 
Dunaalmás

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 90,0

Generosa – Új szerelem – 
2021
TÖLTL PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 89,4

Bazilika 2018 
SZIVEK PINCÉSZET, 
Kesztölc

Édes fehérbor
Alkoholtartalom: 14%
Pontszám: 89,1

A fehérboros 4. számú bizottság
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Irsai Olivér – 2021
TÖLTL PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 89

Sauvignon Blanc 2021
ÁCS PINCÉSZET, 
Győrújbarát

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13%
Pontszám: 88,7

Irsai Olivér – 2021
IVÁNCSICS PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 88,3

Sauvignon Blanc – 2021
GANGL BORÁSZAT, 
Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 88,2

Zöld Veltelini – 2021
LŐVÉR PINCE, 
Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 87,9

Cserszegi Fűszeres – 2021
ÚJVÁRI PINCÉSZET, 
Szeged

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 11,5%
Pontszám: 87,8

Chardonnay – 2021
LŐVÉR PINCE, Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 87,7

Királylányka – 2021
LŐVÉR PINCE, Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 87,2

Chardonnay – 2021
SZÖLLŐSI PINCÉSZET, 
Neszmély

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 87,1

EZÜSTÉREM

Veltelina – Zöld Veltelini – 
2021
ÁCS PINCÉSZET, Győrújbarát

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,5
Pontszám: 86,9

Domine – Rajnai 
Olaszrizling – 2016
SZÖLLŐSI PINCÉSZET, 
Neszmély

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 86,4

Birtok Fehér – 2021
BORFIVÉREK KFT., Szekszárd

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 86,3

Egri Csillag – 2017
JUHÁSZ PINCÉSZET, Eger

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 86,0

Chardonnay – 2020
SZIVEK PINCE, Kesztölc

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 14%
Pontszám: 86

Ph-érték – 2020
PÉCSINGER SZŐLŐBIRTOK, 
Győrújbarát

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 85,9

Zöld Veltelini – 2021
STERLIK PINCÉSZET, Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 84,8

A felszolgálók csapata
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Irsai Olivér – 2021
LŐVÉR PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 83,4

Irsai Olivér – 2021
GANGL BORÁSZAT, 
Sopron

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 11,5%
Pontszám: 83,2

Pinot Blanc – 2021
JANDL PINCÉSZET, 
Fertőrákos

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 82,2

Cserhegyi Olaszrizling – 
2021
SAMU PINCÉSZET, 
Tihany

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 80,7

VÖRÖSBOROK
NAGYARANY ÉREM

Kékfrankos – 2020
LŐVÉR PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13%
Pontszám: 94,8

Merlot – Alkony – 2020
BORFIVÉREK KFT., 
Szekszárd

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 94,5

ARANYÉREM

Cabernet Franc – 2018
IVÁNCSICS PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 93,9

Kékfrankos – 2019
TÖLTL PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 14,5
Pontszám: 92,9

Quartet Cuvée – 2019
IVÁNCSICS PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 92,4

Soproni Groszfater – 2020
GANGL PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 91,2

Kékfrankos – 2019
NÉMETH ATTILA, 
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13%
Pontszám: 90,7

Kékfrankos – 2019
STERLIK PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 89,1

Cabernet Franc – 2019
JUHÁSZ PINCÉSZET, 
Eger

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 88,5

Egri Bikavér – 2019
JUHÁSZ PINCÉSZET, Eger

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 87,8

Lovag Kékfrankos – 2018
HOSINNER FERENC, Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13%
Pontszám: 87,3

Ernst Möderl és Ács Edina

Tóth Ferenc és Werdnik Ernő
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EZÜSTÉREM

Kékfrankos – 2020
HORVÁTH RICHÁRD, 
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13%
Pontszám: 86,9

Cabernet Sauvignon – 2018
STERLIK PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 11,5%
Pontszám: 86

Kékfrankos – 2020 
NÉMETH ATTILA,
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13%
Pontszám: 83,9

Zweigelt – 2020
HORVÁTH RICHÁRD, 
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 82,5

Missio – Kékfrankos – 2018
JANDL PINCÉSZET, 
Fertőrákos

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 14,7%
Pontszám: 81,8

Kékfrankos – 2021
CSÍKNÉ ÉVA,
Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13%
Pontszám: 80,7

Mesztegnyői Krokovics 
Cuvée – 2021
CSÍKNÉ NÁDUDVARI ÉVA 
ILONA, Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13%
Pontszám: 79,2

ROZÉBOROK
NAGYARANY ÉREM

Pinot Noir Rozé – 2021
SIMECZ PINCÉSZET, 
Dunaalmás

Száraz rozébor
Alkoholtartalom: 13%
Pontszám: 94,4

ARANYÉREM

Kékfrankos Rozé – 2021
LŐVÉR PINCE, 
Sopron 

Száraz rozébor
Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 91,1

Sophie – Kékfrankos Merlot 
Rozé – 2021
JANDL PINCÉSZET, 
Fertőrákos

Száraz rozébor
Alkoholtartalom: 13%
Pontszám:91,0

Merlot Rozé – 2021
IVÁNCSICS PINCÉSZET, 

Sopron

Száraz rozébor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 90,5

Zweigelt Rozé – 2021
TÖLTL PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz rozébor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 87,2

Kékfrankos Rozé – 2021
MILHOFFER LÁSZLÓ 
Szekszárd

Száraz rozébor
Alkoholtartalom: 13%
Pontszám: 87,1

Kékfrankos Rozé – 2021
ÚJVÁRI PINCÉSZET, 
Szeged 

Száraz rozébor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 87

Rézi-Rozé – 2021
PÉCSINGER 
SZŐLŐBIRTOK, 
Győrújbarát

Száraz rozébor
Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 86

Pirkadat – 2021
STERLIK PINCÉSZET, 
Sopron

Száraz rozébor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 84,7

GYÖNGYÖZŐBOROK
ARANYÉREM

Irsai Olivér Fizzy – 2021
SZÖLLŐSI PINCÉSZET, 
Neszmély

Alkoholtartalom: 12%
Pontszám: 90,9
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Hableányka – 2021
PÉCSINGER SZŐLŐBIRTOK, 
Győrújbarát

Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 89,2

EZÜSTÉREM

Beat Királyleányka – 2020
SIMECZ PINCÉSZET, 
Dunaalmás

Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 85,6

A felsorolás alapján látható, 
hogy a bírálók a borok minőségét 
öt nagyarany éremmel, negyvenegy 
aranyéremmel és tizenkilenc 
ezüstéremmel díjazták.

Az eredményhirdetésen a legjobbnak 
ítélt borok mellett különböző 
különdíjakat is átadtak.

Konzulátusi Nagydíj
IVÁNCSICS ZOLTÁN 
Zöld Veltelini 2019

Soproni Legáció Különdíj
TÖLTL JÓZSEF 
Kékfrankos 2019

Vörösbor Nagydíj Soproni 
Polgármester Különdíj
MAGYAR DEZSŐ, 
Kékfrankos 2020

Fehérbor Nagydíj
ÁCS EDINA 
Chardonnay 2021

Rozébor Nagydíj
Siesta Hotel Különdíj
SIMECZ RÓBERT 
Pinot Noir Rozé 2021

Budapesti Legáció Különdíj
MILHOFFER LÁSZLÓ 
Merlot 2020

Győri Legáció Különdíj
PÉCSINGER JÁNOS 
Királylányka 2021

Pannonhalmi Pálinkárium 
Különdíj
STERLIK REZSŐ 
Kékfrankos 2019

Budavár Tours Különdíj
HOSINNER FERENC 
Kékfrankos 2018

Borlovagok magazin – Különdíj
SZÖLLŐSI ÁGNES 
Irsai Olivér Fizzy 2021

A díjakat dr. Sztancs György, Veres 
János, Werdnik Ernő és Skáfár Balázs 
adták át.

Az Európai Borlovagrend Hungária 
Konzulátusa ugyan először rendezte 
meg borversenyét, azonban 
a jelentkezők nagy száma, valamint 
a beküldött borok minősége azt 
mutatta, hogy a jelentkezők komolyan 
vették a megmérettetést, hiszen 
a tesztelt borok kitűnő minőséget 
képviseltek. A záró banketten már több 
vezető azon gondolkodott, a jövő évben 
hol és milyen feltételek között kellene 
megrendezni a konzulátus második 
borversenyét.

Pusztay Sándor

Iváncsics Zoltán átveszi a Nagydíjat

Skáfár Balázs átadja a Különdíjat

Az eredményhirdetés



Boros „legek” Ausztriából

Ausztria szőlőültetvényei összesen 44 912 hektárt 
tesznek ki. Ebből Alsó-Ausztria területén 27 160 
hektár található, Burgenlandban 11 904 hektár, 
Stájerországban 5054 hektár, és Bécsben 622 hektár.

Európa legnagyobb városi borvidéke 

Bécs az egyetlen olyan európai metropolisz, ahol 
jelentős bortermelés folyik. A városban mintegy 
179 borászat található. Szőlőtermesztés folyik még 
Karintiában, Felső-Ausztriában, Salzburgban, 
Tirolban és Vorarlbergben is. 

Ausztriában 26 fehér és 14 vörös szőlőfajtából 
lehet bort készíteni. A fehérborok közül a zöld 
veltelini (32,5%) rendelkezik a legnagyobb 
részesedéssel, amelyet az olaszrizling (6,6%), 
a rizling (4,5%) és a chardonnay (4,3%) követ. 
A vörösborok között a zweigelt dominál (13,9%), 
amelyet a kékfrankos (5,9%) és a merlot (1,8%) 
követ.

Ausztria legnagyobb történelmi 
borospincéje 

A Weinviertel régióban fekvő Retz városa alatt 
egy hatalmas pincevilág húzódik. A mintegy 20 
kilométer hosszú labirintus hosszabb, mint Retz 
föld feletti utcahálózata. Nyáron különösen kellemes 
a látogatás: a hőmérséklet itt állandóan 10-12 
Celsius-fok. 

Genussmeile – a világ leghosszabb 
bárpultja 

Szeptember két hétvégéjén 12 bortermelő település 
és 80 borász varázsolja az 1. Bécsi Vízvezeték 
mentén található túraútvonalat különleges 
gasztroösvénnyé és ezáltal a „világ leghosszabb 
bárpultjává”. Mödling, Gumpoldskirchen, Baden 
és Bad Vöslau között a borászok és vendéglősök 
szőlőből készült fi nomságokat kínálnak kóstolásra: 
must, murci és természetesen bor, valamint 
a régióra jellemző specialitások várják a látogatókat. 

Ausztria legmagasabban fekvő 
kávézója 

Ausztria legmagasabban fekvő kávézója 3440 
méteres magasságban található, és lenyűgöző 
kilátást kínál a tiroli gleccservilágra, a környező 
több mint 50 háromezer méteres hegycsúcsra, 
valamint Tirol legmagasabb hegyére, a 3774 méteres 
Wildspitzére. Igazi különlegességnek számít 
a lebegő terasz, amelyet üvegfront vesz körül, és 
ahonnan a vendégek 360 fokos hegyi panorámában 
gyönyörködhetnek. A látványos panorámakávézóba 
a Wildspitz felvonóval lehet feljutni, ami 
Ausztria legmagasabban fekvő hegyi állomásával 
büszkélkedhet. A felvonó a 2840 méter magasban 
található völgyállomásról mindössze néhány perc 
alatt viszi fel a látogatókat a 3440 méter magas 
Hinterer Brunnenkogelre. 

A Wachau régió legmagasabban fekvő 
barackoskertje 

Az alsó-ausztriai Wachautól délre, a szigethegyen 
trónoló Göttweigi apátság körül minden 
zöldell és virágzik. Itt található a Wachau régió 
legmagasabban fekvő gyümölcsöskertje is, ahol 
a híres, aromás wachaui sárgabarack terem. 

Máté István

Írásunkban egy olyan válogatást gyűjtöttünk össze, amely 
osztrák szomszédunk borkultúrájával, gyümölcsöseivel, 
történelmi érdekességeivel kapcsolatos.

[34] BORLOVAGOK

Kitekintő



Teljes körű 
mosodai 

szolgáltatás

Munkavédelmi 
termékek 

forgalmazása

Bértextília

 Ötcsillagos szolgáltatás!

Társaságunkat 2004 márciusában azzal a céllal alapítottuk, hogy független, szakszerű és egyénre szabott 
szolgáltatásokat nyújtsunk megbízóink számára építőipari projektfelügyelet területén.

Fő tevékenységünk független szakértőink által végzett műszaki ellenőrzések megszervezése és lebonyo-
lítása, a beruházási teljesítések ellenőrzése, elszámolása, műszaki átadások előkészítése és lebonyolítása, 
garanciális problémák kezelése.

Társaságunk mindig megbízóink igényeihez és a beruházás jellegéhez igazodva állítja össze az ellenőrzé-
sébe bevont szakági műszaki ellenőrök körét, így speciális projektek esetén is garantálni tudjuk megbízó-
ink szakszerű és független érdekképviseletét.

A kivitelezés szakaszában szakmailag felkészült és helyismerettel rendelkező munkatársaink bevonásával 
ellátjuk megbízóink teljes körű képviseletét, biztosítva a megbízó hatékony és rugalmas kapcsolattartását 
a projekt megvalósításában részt vevő minden szereplővel és hatósággal.

Társaságunk szolgáltatásait eddig számos önkormányzat, hazai és külföldi beruházó vette igénybe. 

Bízunk abban, hogy rövid ismertetőnk felkeltette érdeklődésüket, és egyedi igényeikhez igazodó, részletes 
ajánlatunkkal segíthetjük döntésük meghozatalát.

SPL Hungária Kft.

Elérhetőségeink:
splhungaria.hu

 SPL Hungária Kft.
 9025 Győr, Szarvas u. 25.

 Telefon: +36 70 335 2251
 E-mail: somogyi@splhungaria.eu
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Azért dolgozunk együtt, magas szakmai színvonalon, hogy mindannyian jobban éljünk!
Bővebb információkért látogasson el honlapunkra: www.vatam.hu

Vatam Hungária Kft. 
„Több mint épületgépészet!”

Cégünk 20 éves múltra visszatekintő, 100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalkozás. 

Kezdetben nagyobb épületgépész cégeknek dolgozott alvállalkozásban, 
illetve családi házak épületgépészeti kivitelezését vállalta.

A Vatam Hungária Kft. mára már gyárak, ipari létesítmények épületgépész igényeinek kiszolgálását 
látja el az ország egész területén, illetve a gyökerektől nem elszakadva, továbbra is eleget tesz a 

magánemberek családi ház kivitelezésére vonatkozó megkereséseinek is.

Fő tevékenységi köreink:

• Légtechnikai hálózat kiépítés
• Fűtési rendszer kiépítés
• Hűtési rendszer kiépítés
• Sűrített levegő rendszer kiépítés

• Víz-, csatorna-, gázhálózat kiépítése
• Technológiai csőszerelés
• Hőszivattyús és megújuló energiás rendszer telepítése
• Klímatechnológia


