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A száz szobás Hotel Sopron, amely környezettudatos tevékenységének köszönhetően 1999 óta „Zöld 
szálloda” cím birtokosa, az osztrák határtól mindössze tíz percre található. Exkluzív étterme – gazdag 
hazai és nemzetközi borkínálatával – nem csupán a szálloda, de a külsős vendégeket is várja. Kiváló 
helyszíne lehet egy minőségi borkóstolónak.

A „Hűség városában” könnyen megközelíthető helyen találjuk a folyamatosan megújuló, négycsillagos 
Hotel Sopront. A szálloda wellness részlegéből nagyszerű kilátás nyílik a történelmi belvárosra.

A hotel a’la carte étterme, a ZAKAnT Étterem & Fine Bisztró minőségi gasztronómiai kínálattal ké-
nyezteti a vendégeket. Nyáron, akár a szálloda teraszán, kellemes zenei háttér mellett fogyaszthatunk 
Csomós András séf  exkluzív kínálatából. Akár sommelier segítségével nem csupán a régió borainak 
nagy választékából, de a 22 hazai borrégió és  a világ legjelentősebb bortermelő vidékeinek kínálatából  
összesen 80-féle borból Ausztráliától Bordeaux környékéig válogathatnak a hotel lakói, csakúgy mint 
a külsős vendégek. 

Térítésmentes internet-használat, díjmentes parkoló, a legmodernebb technikával felszerelt konferen-
ciaterem, kutya- és családbarát szolgáltatások biztosítják a vendégek kényelmét.

GYSEV Zrt. Hotel Sopron****
9400 Sopron, Fövényverem u. 7.

www.hotelsopron.hu 
www.facebook.com/hotelsopron

HOTEL SOPRON 
Panoráma a Hűség Városára
Nemzetközi gasztronómiai és borválaszték 
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A tiszteletbeli főkonzul 
kinevezése
Ünnepség Eisenstadtban

Nagy jelentőségű eseményre hívták meg 2022. 
szeptember 13-án a diplomácia és a közélet neves 
személyiségeit, valamint az Európai Borlovagrend 
tagjait a burgenlandi parlament üléstermébe. 
Ott nevezte ki a szlovák bécsi nagykövet, 
S. E. dr. Peter Misik az Európai Borlovagrend 
vezetőjét, prof. Alfred Rákóczi Tombor-Tinterát 
a Szlovák Köztársaság burgenlandi tiszteletbeli 
főkonzuljává, ezzel erősítette meg és ismerte el 
eddigi tevékenységét. A szövetségi elnök már június 
elsején megadta a konzuli működési engedélyt 
számára, mivel nagyra értékelték eddigi munkáját 
Szlovákiában. 

A vendéglátó Verena Dunst, a burgenlandi 
parlament elnöke, Alfred Chyba, az U.C.C.A. 
(Union des Consularischen Corps in Österreich) 
elnöke és további szónokok méltatták beszédeikben 
a kinevezett évtizedes diplomáciai érdemeit, 
Európában végzett hídépítő és kapcsolatteremtő 
munkáját. Többek között elhangzott, hogy az ilyen 
nehéz időkben, mint a mostani, válik világossá, 
milyen fontos megőrizni és javítani a párbeszédet 
Kelet és Nyugat között. A tiszteletbeli főkonzul 

felelős azért is, hogy a kooperáció 
Szlovákia és Ausztria között 
a különböző szinteken, például 
a turizmus és a borgazdaság 
területén, tökéletesen működjön.

Alfred Rákóczi Tombor-
Tintera a méltatásokat követő 
válaszbeszédében elmondta, 
megtiszteltetésnek tekinti 
a kinevezést, amely arra ösztönzi, 
hogy továbbra is elkötelezetten és 
céltudatosan dolgozzon a számára 
kijelölt feladatokon.

A kinevezési ceremónián 
a Hungária Konzulátust Tagai 
István prokonzul és Pusztay 
Sándor lovag képviselte.

 (Pusztay)
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Lectori Salutem!

Látogatás az Országházban

A Steindl Imre tervei alapján készült Országház 
impozáns, teljesen szimmetrikus épületegyüttesét 
méltán sorolják a világ legszebb parlamentjei közé. 
A Duna partján található épület – a Várnegyeddel 
együtt – 2011 óta a világörökség része, a magyar 
nemzet büszkesége, 2001 óta a koronázási jelvények 
és a Szent Korona őrzési helye. Az Európai 
Borlovagrend Hungária Konzulátusa a nyilvános 

rendezvényein több alkalommal 
használta eskütételkor a Szent 
Koronát. Ezekben az esetekben 
azonban a koronaőrség csupán 
a korona másolatát hordozta végig 
a felvonulásokon, vagy őrizte az adott 
szakrális helyeken.

A XIX. század végén, 1885 és 
1902 között született épületben 
különböző építészeti stílusok lelhetők 
fel: alaprajza barokk, részleteiben 
neogótikus, a mennyezete reneszánsz 
jegyeket hordoz. A kétkamarás 
országgyűlés számára készült 
épületben az északi szárnyban 
a felsőház, a déli szárnyban az alsóház 

kapott helyet. A parlamenti ülésekre napjainkban 
az alsóházat használják. Az épület maga 268 méter 
hosszú, 123 méter széles, 96 méter magas. Talán 
érdekesség, hogy kívül 90, az épületen belül pedig 

152 szobor található, és a belső terek díszítésekor 
40 kilogramm 23 karátos aranyat használtak fel.

Sokakban él a vágy, hogy egyszer életükben 
eljuthassanak a magyar Parlamentbe. A Hungária 
Konzulátus tagjai számára Simon Róbert Balázs 
bortanácsos, országgyűlési képviselő 2022. 
november 22-én szervezett látogatást, ahol 
a résztvevők megtekinthették az Országház 
különböző termeit, a múzeumot és a Szent Koronát.

Pusztay Sándor
főszerkesztő
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(Bor)literatúra

Erdélyi hagyományok 
és európaiság
Áprily Lajos költészete

Áprily 1887. november 14-én született Brassóban 
szász polgári családban, az apja nevével megegyező 
Jékely János Lajos néven, apja kései, második 
házasságából. (A János keresztnevet soha nem 
használta, költői nevét, az Áprilyt 1918-ban vette 
fel.) Felmenői között ötvösöket, zenészeket, 
könyvkötőket, tanítókat találunk. 

Egy évvel később Parajdra 
költözött a család; magyarul, 
németül és románul egyaránt 
folyékonyan beszélő édesapja 
az ottani német tulajdonú 
gyufagyárban kapott könyvelői 
állást. Parajdi gyermekkorának 
természetélményei egész életére 
és költészetére jelentős hatást 
gyakoroltak. Apja és anyja, 
a pilseni német családból 
származó Ziegler Berta egymás 
közt a német nyelvet használták, 
kisgyermekkorában még ő 
maga is németes akcentussal 
beszélt magyarul. A székely 
faluban felnövő Áprily a nyarakat 
édesanyjával továbbra is 
Brassóban töltötte. 1899-ben 

a gyufagyár megszűnése miatt Kolozsvárra költözött 
a család, ahol Áprily a református kollégium diákja 
lett. Itt kitűnt jó szavalókészségével, vonzotta 
a színészi pálya is, de végül magyar–német 
szakra iratkozott be 1905-ben. Ekkor jelent meg 
a kolozsvári Egyetemi Lapokban első nyomtatásban 
megjelent verse, az Emlékszik, még névtelenül.

Egyetemi tanulmányait 1909-ben fejezte be. 
Ekkor közölte Emberek című versét az Erdélyi 
Lapok, immár saját neve alatt. Egy tanárától kapott 
negatív kritika, mely túlzottan modern hangját 
kifogásolta, azonban hosszú időre elvette kedvét 
a publikálástól, verseit egy évtizeden keresztül csak 
felesége olvasta.

1909-ben kezdett tanítani Nagyenyeden, a nagy 
múltú Bethlen Kollégiumban, s ettől kezdve 1926-
ig Nagyenyedhez kötődött a család élete. 1911 
karácsonyán kötött házasságot Schéfer Idával, 
akit még kolozsvári diákévei alatt ismert meg. 

Gyermekei, Zoltán (1913), Endre (1914) és Márta 
(1920) is itt születtek. A magyar és német mellett 
1920-tól franciát is tanított, önképzőkört vezetett, 
irodalomtörténeti előadásokat tartott, diákjainak 
kirándulásokat szervezett. 

Kései költői indulása ugyancsak az enyedi évekhez 
köthető, a Szentimrei Jenő által 1918-ban indított 
Új Erdély című lapban jelentette meg három versét, 
de családneve helyett felvett költői nevén. 1919-ben 
a kolozsvári Erdélyi Szemléhez küldte be verseit, 
ugyancsak álnéven. Kilétét barátai előtt is csak 
lassan fedte fel, miután verseit osztatlan elismeréssel 
fogadták Kolozsváron. Ekkor kezdődött barátsága 
Reményik Sándorral, aki ugyancsak az Erdélyi 
Szemlében közölte az akkor még ismeretlen költő 
tiszteletére írt, A torna végén című versét. 1921 elején 
napvilágot látott Áprily első kötete, a Falusi elégia, 
és Áprily hamarosan az erdélyi magyar költészet 
kiemelkedő alakja, idővel egyik meghatározó 
irodalomszervezője lett. 1923-ban már második, Esti 
párbeszéd című kötete is megjelent. Ugyanebben 
az évben a Bethlen Kollégium támogatásával 
Dijonban franciatanári diplomát szerzett, 1924-
ben pedig két első kötetének anyaga Budapesten is 
megjelent, Versek címmel.

Áprily 1926-ban a kolozsvári református 
kollégiumban vállalt tanári munkát, mellette pedig 
Kuncz Aladár felkérésére az Ellenzék című napilap 
irodalmi mellékletét szerkesztette. 1926-ban Kemény 
János marosvécsi kastélyában részt vett a helikoni 
íróközösség megalakításában, 1928-tól pedig 
a folyóiratuknak, az Erdélyi Helikonnak a szerkesztője 
lett. Ő fogalmazta meg az első lapszám beköszöntőjét, 
az erdélyi hagyományok és az európaiság szintézisének 
fontosságát hangsúlyozva. Tanári és szerkesztőségi 
munkája mellett a versírásra alig jutott ideje, az 1926-
os Rasmussen hajóján című kötete után 1929-ben 
csak a kevés új verset tartalmazó Vers vagy te is című 
antológia és Idahegyi pásztorok című drámája jelent 
meg.

1929-ben Áprily gyermekei jövője érdekében 
úgy döntött, Budapestre költözik. Kivándorlása 
megdöbbentette pályatársait. Először a Lónyay utcai 
református gimnáziumban kapott tanári állást, majd 
1934-től nyugdíjazásáig a Baár-Madas Református 
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Leánynevelő Intézet igazgatója lett. Szerkesztői 
munkáját is folytatta: 1930-tól Ravasz Lászlóval 
együtt szerkesztette a Protestáns Szemlét. 

1943-ban – amikor arra kényszerült volna, hogy 
zsidó származású tanulókat ne vehessen fel iskolájába 
– nyugdíjba vonult, és Visegrád–Szentgyörgypusztára, 
a ma róla elnevezett völgybe költözött. Élete 
legnagyobb megrázkódtatása 1946-ban érte: 
hároméves unokája, Mikecs Anna vérhasban meghalt. 
Ettől kezdve egyre nagyobb visszavonultságban élt 
Szentgyörgypusztán, a harmincas években kiadott 
két verseskötete után (Az aranymosó balladája,1934, 
A láthatatlan írás, 1939) közel húsz évig hallgatott. 
Az ötvenes években csak műfordításaival volt jelen 
az irodalmi életben. 1957-ben jelentek meg Ábel 
füstje címmel válogatott és új versei, majd 1964-ben 
a műfordítói munkásságát bemutató Az aranyszarvas, 
1965-ben az új verseit közlő Jelentés a völgyből és 
állattörténetei Fecskék, őzek, farkasok címmel. 
Költeményeinek addig legteljesebb válogatása, A kor 
falára 1967-ben, nem sokkal halála előtt jelent meg. 
1967. augusztus 6-án, a hárshegyi szanatóriumban 
hunyt el, a visegrádi temetőben nyugszik.

Elismerései: 1954 – József Attila-díj, 1962 – 
a Munka Érdemrend arany fokozata.

Kötetei: Falusi elégia 1921, Esti párbeszéd 1923, 
Rasmussen hajóján 1926, Idahegyi pásztorok 1929, 
Az aranymosó balladája 1934, A láthatatlan írás 
1939, Ábel füstje 1957, Az aranyszarvas 1964, Jelentés 
a völgyből 1965, Fecskék, őzek, farkasok 1965.

Dr. Sztancs György

Áprily Lajos: 
Pataki bor 

Nézd azt a kéklő, kúpos hegykaréjt:
itt ősi korban tűz formált talajt.
A városvégre hajló dombokon
a venyigében vulkán lelke hajt.

Baráti szívek közt, a hegy tövén
ízlelgetem borát, a csodajót.
Varázsa múltat kápráztat felém,
borozgató nagyokról víziót.

Ifjú Balassa Bálint itt mulat,
sűrűn koccan s kondul az ón-pohár,
kemény táncos lábak dobbantanak
s szilaj daloktól cseng a régi vár.

Diák-kvártélya füstfelhőiben,
az éjben alvó scholához közel,
víg társak közt Csokonai Vitéz
szikrázó kedve mulattat s tüzel.

Petőfi  lelke hősökért hevül,
nem a jelent, a múltat látja itt.
Nem te idézted meg, pataki bor,
a szent szabadság oroszlánjait?

S amott, hol csend-strázsálva állanak
a hallgató temető-széli fák,
alszik, s az álmuk mély és végtelen,
néhány korán megfáradott diák.

Míg élők voltak, nóta-kedvüket,
tudom, te ajzottad fel, tűz-ital,
itt mindig belőled forrásozott
a pajzán tréfa és a drága dal.

Aranycseppeddel felköszöntelek,
s mert kedvem néha csüggedt és komor,
adj, kérlek, pezsdítő kortyot nekem
s felejtető mámort, pataki bor!
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„Isten és a bor dicsőségére”
Tagfelvételi és előlépési ünnepség a Hűség Városában

A napfényes szeptemberi szombat délutánon 
a Rejpál-házba várták a belépőket, a legáció tagjait, 
hozzátartozóikat és a meghívott vendégeket 
a Soproni Legáció központjában. Miközben 
az ünnepség helyszínét jelentő templomban 
a szertartás minden kelléke a helyére került, 
a legáció vezetői együttműködési megállapodást 
írtak alá az észak-burgenlandi legációk képviselőivel 
a Rejpál-ház patinás falai között.

A hagyományos ünnepi díszmenet kora délután 
indult, és nagy érdeklődést kiváltva a Várkerület 
érintésével a Sopron jelképének számító Tűztorony 
alatt vonult át a Fő térre az avatás helyszínéül 

szolgáló Nagyboldogasszony-templomig. A 13. 
században épült, majd a 2000-es évek végén 
restaurált templom nem először szolgál a belépési 
és előlépési ünnepség helyszínéül. Az érkezőket 
rendtársunk, Horváth Imre plébános fogadta, 
miközben a harsonások elfoglalták helyüket 
a templom karzatán.

Az ünnepség során hat új tagot fogadott soraiba 
a rend Pfneiszl Katrin Mária, Tóth Éva Mónika, 

Egy legáció életében talán a legfontosabb esemény, 
amikor új tagok lépnek soraiba, illetve a régi tagok 
élnek az előlépés megtisztelő lehetőségével. Az Európai 
Borlovagrend Hungária Konzulátusának Soproni Legációja 
2022. szeptember 10-én tartotta tagfelvételi és előlépési 
ünnepségét, mely során számos új tagot és előlépőt 
ünnepelhettünk a nyugati határszél meghatározó 
borvidékén.

Az új belépők az eskütétel után
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dr. Molnár Lehel, Molnár Dániel, Pecznyik Béla és 
Rokob Csaba személyében.

Az előlépés lehetőségével és egyben felelősségével 
hét rendtagunk élt. Fajka Ágnest és Hajdú Henriettát 
a továbbiakban a dáma, Csíkné Nádudvari Évát 
a bordáma cím illeti. Hajdú Zoltán, Kurz Ferenc 
és Németh Zoltán bortanácsosként, Kovács Tibor 
Csaba pedig borbíróként folytatja tevékenységét 
a legációban. A szertartás keretében elismerések 
átadására is sor került. Kitüntetésben részesült Zách 
Zoltán, a Soproni Legáció főmarsallja, aki immáron 
15 esztendeje rendünk aktív tagja, valamint Pölöskei 
Attila, a Szegedi Legáció tagja. A liturgiát követően 
ismét a közeli Rejpál-ház volt a cél, majd az ünnepi 

Az előlépők felsorakozása

A résztvevők a templom előtt
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vacsorára az Ágfalvi Vadvirág 
étteremben került sor. A fogadóital 
újonnan belépett rendtársunk 
pincészetének gyümölcse volt: 
a Pneiszl Zefír virágos illatával, 
citrusos jegyeivel kitűnő 
belépőként szolgált a kora őszi 
estéhez. A több mint 130 vendéget 
az asztalnál is rendtársaink borai, 
az Iváncsics, a Lővér és a Sterlik 
pince által palackozott nemes 
italok várták. A remek vacsora 
és italok mellett cigányzenészek 
gondoskodtak a jó hangulatról, 
a Vadvirág azonban nem az utolsó 
állomás volt az est folyamán…

Szeptember 9–11. között 
kerültek megrendezésre 
a Soproni Szüreti Napok. 

A legáció tagjai már a megnyitón 
is képviseltették magukat az egész 
várost megmozgató rendezvényen. 
Az ünnepi vacsorát követően 
azonban ismét volt lehetőségük 
kilátogatni a szüreti napok 
helyszínére, az Erzsébet kertbe, 
ahol szinte valamennyi soproni és 
környékbeli pincészet ott volt. Festői 
környezetben, az este hangulatos 
fényei mellett folyhattak tovább 
a beszélgetések, kóstolhattuk 
a Soproni borvidék nedűit, és 
öregbíthettük a borlovagrend és 
helyi borok hírnevét „Isten és a bor 
dicsőségére”. 

Németh ZoltánKárolyi Gyula, Makai Ernő és Werdnik Ernő (balról jobbra)

Kitüntetés közben
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Az Európai Borlovagrend Hungaria Konzulátus 
Soproni Legációjának avatási ünnepségével egy 
időben, 2022. szeptember 10-én az eisenstadti 
Szenátussal és az érintett legációkkal közösen 
egy együttműködési és barátsági szerződés 
megkötésére került sor. A program megszervezésére 
és előkészítésére Veres János tiszteletbeli örökös 
legátot kérték fel.

A Burgenlandi Konzulátus legációi és a Soproni 
Legáció tagjai hosszú évek óta kölcsönösen 

látogatták egymás rendezvényeit, és szorosan 
együttműködtek a borlovagrend népszerűsítésében. 
Jelen határon átnyúló szerződés fontos, hogy 
a jövőben közös kulturális és lovagrendi 
rendezvények segítsék a borkultúra és a boros 
hagyományok ápolását.

A dokumentumok előkészítése után került 
sor az ünnepélyes aláírásra. A megnyitón Veres 
János ismertette a megállapodások fontosságát és 
az okmányok aláírásának menetét. A szerződéseket 
a legációk képviseletében az első legátok, 
a konzulátusok képviseletében pedig a prokonzulok 

látták el kézjegyükkel: A Soproni Legáció 
képviseletében Makai Ernő, az Eisenstadti Legáció 
képviseletében Walter Zwiletitsch, a Mattersburgi 
Legáció képviseletében Freimut Dobretsberger, 
a Közép-burgenlandi Legáció nevében Franz 
Drescher, a Neusiedlerseei Legáció nevében Michael 
Duacsek első legátok; a Hungaria Konzulátus 
nevében Tagai István, a Burgenlandi Konzulátus 
nevében Johann Giefi ng prokonzulok.

A megállapodásokat Josef v. Jenei nagykövet 
címzetes konzul ellenjegyezte, majd Alfred 
Rákóczi Tombor-Tintera első konzul aláírásával 
véglegesítette, és a Szenátus pecsétjével látta el. 
Az aláírásokat egy pohár borral és jelmondatukkal 
is szentesítették a jelenlévők.

Veres János

Együttműködési 
szerződéskötés Sopronban

Az aláírók

Tagai István prokonzul

Alfred Rákóczi Tombor-Tintera generálkonzul
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Borlovagavatás Eisenstadtban

A meghívottak a város sétálóutcájában található 
szenátusi központban gyülekeztek, és örömmel 
üdvözölték a jelen lévő rendtársakat, barátokat. 
A rendezvényre érkezők már délelőtt megtöltötték 
az udvart, és kóstolgatták az agapéra felkészített 
ételeket és hozzá a felkínált fi nom borokat. 
A vendéglátásról a Szlovák Konzulátus, valamint 

a Kärtneri és a Burgenlandi Konzulátus 
gondoskodott (hidegétel-specialitások, meleg 
töltött káposzta és pörkölt), Feri Henz lovagtársunk 
irányítása mellett. Az idő gyorsan repült, majd 
röviddel egy óra előtt megszólaltak a fanfárok, és 
a marsallok felhívására felsorakoztak a lovagrendi 
társak.

A Fő utcán népviseletbe öltözött táncosok, 
korabeli egyenruhába öltözött katonák és zenekar 
tették színessé a felvonulást a helyi lakosság és 
turisták nagy örömére. A zenekart a Szenátus 
képviselői, a különböző országokból érkezett 
konzulátusok képviselői követték, és így vonultak 
a Szent Márton-templom előtti térig. A dóm 
bejáratánál Ernst Zonschits plébános, lovagrendünk 
papja fogadott bennünket. A szentmise Joseph 
Haydn kis orgonamiséjével kezdődött, és az Ave 
Mariával fejeződött be dr. Christine Gräfi n 
Esterházy von Galántha gyönyörű előadásában.

A lovagavatás (Nobilitierung Eques de Vino) ez 
után kezdődött. A hét országból érkezett borbírók 
itt kapták meg a lovagi láncokat.

Ez alkalommal 32 rendtárs kapta meg a lovagi 
címet és a díszruhát (ornátot) sapkával. A Hungária 

Az Európai Borlovagrend Szenátusa 2022. október 
22-én Eisenstadtban (Kismarton) tartotta idei első 
borlovagavatását. A nagyszabású rendezvényen az osztrák 
társakon kívül jelen voltak a cseh, a szlovák, a román, 
a szlovén, a horvát, a szerb és a magyar lovagrendi 
konzulátusok avatásra került tagjai is.
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Konzulátustól három főt avattak fel: Győrből 
dr. Czipf Csongort, Sopronból Werdnik Ernőt és 
Csík József Rolandot. Az avatási ceremónia után 
meghallgattuk a himnuszokat, és a közös fotózás 
után gratuláltunk az új lovagtársaknak. A marsallok 
ismét összeállították a menetet, és indultak vissza 
a Szenátus székhelyére, ahol fi nom falatok és borok 
vártak a vendégekre.

A magyar küldöttség autóbusszal indult 
Sopronba, ahol már izgatottan vártak rájuk 
rendtársaik. Ebben az évben az új lovagok közösen 
ünnepeltek a Rejpál-házban. Itt került sor az avatási 
díszplakett átadására, Csík József Roland lovag 
megkapta a lovagi kardot, Werdnik Ernő lovag pedig 
egy nyári ornátust kapott ajándékba rendtársaitól. 
Az ünneplők egy szép estét töltöttek együtt 
vidáman és jó hangulatban, és majdnem éjfélig 
kitartottak a régi és új lovagok. 

Veres János
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Napon érlelik a bort
Borászgenerációk a francia Riviérán

A Rasse családi borászat, a Vignoble 
Rasse festői környezetben, 

a tengerparttól 15 
percre, a Côte d’Azur 

és a hegyek között 
található, egészen 
közel Vence 
városához. 
A régészeti leletek 
tanúsága szerint 
már a rómaiak is 
kihasználták az itteni 

kedvező adottságokat, 
a tengerre néző lejtőket, 

s ők is készítettek bort és 
olajt. A szőlő mellé ugyanis 

mindenütt olajfákat ültettek, 
amelyek a mai napig ott vannak, s 

a legtöbb borkimérésben olajt is árulnak.
A tengerszint felett 400 méterre lévő kéthektáros 

szőlőültetvényt a Baou de Saint-Jeannet hegy 
lábánál találjuk. Összesen 17-féle szőlőt 
termesztenek itt. A tőkék zöme nyolcvanesztendős, 
amelyeket még a nagypapa ültetett. A pince fölött 
kis fogadóépület áll az itt készülő borok széles 
választékával. Előtte, a hatalmas teraszon ültünk 
le, ahonnan pazar kilátás tárul a szőlőültetvényekre 
s a Földközi-tenger végtelen kék vizére. Nem rossz 
háttér egy borkóstolóhoz.

A terasz szélén hatalmas üvegballonok sorakoznak 
különböző színű folyadékokkal. Találgattuk, vajon 
mi lehet bennük? A házigazda, Manuel Rosse, 
miközben boraival s helyi termékekből készült 
borkorcsolyákkal telirakta az asztalt, megválaszolta 
a kérdést. A 35 literes üvegdemizsonokban bort 
érlelnek, kihasználva, hogy e tájon évente 300 napon 
süt a nap. A különböző borfajtákat, zömmel a száraz 

borokat, eltérő ideig tartják a napon. Legalább hat 
hónapig, de van olyan édes bor, amely húsz hónap 
után kerül hordóba.

Manuel édesapjával együtt foglalkozik a szőlővel, 
a borkészítéssel, de a borkóstolók levezetésébe – 
angol, francia és spanyol nyelven – édesanyja és 
argentin barátnője is bekapcsolódik. Korábban 
Manuel ugyanis Argentínában tanulmányozta 
az ottani borászatokat.

Bizony, a borok meghálálják a sok napsütést, 
a sajátságos terroirt, az agyagos, meszes talajt. 
Magas minőségű, különböző alkoholtartalmú, 
zamatos borokat kóstoltunk. A szokásos mézszínű 
fehér-, rozé- és vörösborok mellett egy átlátszó színű 
bor is került a poharunkba. Azt hittük először, 
hogy pálinkát tartalmaz az üveg, helyette könnyű, 
gyümölcsillatú bort kóstoltunk.

A napfényben üvegdemizsonban érlelt Tuilé 
vagy a Baussum rusztikussága a nemzedékeken át 
öröklődő hosszú tapasztalat gyümölcse. Ám volt 
egy különleges karamellás, édeskés illatú vörösbor, 
a La Fontaine cuvée, amely meglepetésünkre 
mégsem édes, hanem a testes, száraz volt.

Kirándulásunk a francia Riviérán, Nizzában és környékén 
nem lett volna teljes a provence-i borok kóstolója nélkül. 
Egy kis családi borászatot és egy nagy borkereskedést 
kerestünk fel, mely a saját borait is forgalmazza. 
Mindkettőben immár a harmadik generáció tevékenykedik. 
Közös bennük, hogy büszkék az őseikre, folytatják a családi 
hagyományokat, igyekeznek a korszerű módszereket 
is felhasználni, s fontosnak tartják a nemzetközi 
tapasztalatszerzést.
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– Borainkat a hagyomány és a haladás közötti 
egyensúly megteremtése jellemzi – mondta Manuel, 
hozzátéve: – Mindez a természet adománya és 
az ember által hozzátett munka eredménye.

A borok nyolcvan százalékát helyben értékesítik, 
a fennmaradó mennyiséget pedig a közeli 
éttermekben árulják.

Cave Bianchi

Nizzában rengeteg bort kínáló bár, étterem, 
borkimérés között válogathatunk. A legrégebbit, 
a Cave Bianchit, az első borkereskedést 1860-
ban alapították, abban az esztendőben, amikor 
III. Napóleon uralkodása alatt a Nizzai Hercegséget 
Franciaországhoz csatolták. Az utca két oldalán 
elhelyezkedő 17. századi pincék között, a kocsiút 
alatt egy kis folyó folyik, melyet befedtek. Egykor 
kolostor állt e helyen. A pincékben a második 
világháborúban ellenállókat, zsidókat bújtattak.

A tulajdonos Amerikából tért haza, hogy 
átvegye a zömmel provence-i borokat, de a világ 
minden tájáról származó márkás italokat is 
kínáló üzlet vezetését. A kereskedés 1860-tól 
olívaolajt is forgalmaz. A borkóstolóra bejelentkező 
csoportokat, a privát vendégeket autentikus, régi 

bútorokkal, plakátokkal, szobrokkal berendezett 
különböző méretű kisebb-nagyobb pincékben 
fogadják. Az egyik hangulatos teremben például egy 
hajópultból lett a bár. Este hat órakor minden nap 
tartanak borkóstolókat. 

Az üzletben a saját készítésű nedűk mellett 
kiemelkedő minőségű francia borokat, néhány 
ígéretes hazai birtok termékeit is árulják, kiegészítve 
nemzetközi kínálattal. Két üveg magyar bort is 
felfedeztem a polcokon.

– A családban immár a harmadik generáció 
foglalkozik borkészítéssel, követve az alapító 
nagyszülők úttörő munkáját – mondta Francois, 
aki a cégük kaliforniai leányvállalatánál dolgozott, 
mielőtt hazahívták, hogy átvegye a Cave Bianchi 
vezetését.

A család algériai származású. A franciaországi 
szőlőművelést Félix és Lucie kezdte, majd átadták 
a stafétabotot gyermekeiknek, Paulnak és Pierre-
nek. A családi tradíciót most Francoise, Clare, 
Laurent és Philippe folytatja. A nagyszülők az első 
tőkéket Algériából hozták.

Paul Bunan Oránban olvasott először egy 
újságcikkben Bandolról, a Var megyei riviérai 
településről, s 1961-ben kezdték meg a birtok 
fokozatos kiépítését. 

Mára a Domaines Bunan három különálló terroirt 
tartalmaz: a Moulin des Costes-t, a Chateau la 
Rouviére-t és a Bélouvé-t. Összesen 120 hektáron 
termelnek Provance-ban bort, s mintegy 800 ezer 
üveget állítanak elő. Ezek 30 százalékát exportálják, 
a többi a belföldi piacra kerül.

B. Mezei Éva
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Az Európai Borlovagrend Szenátusa és a Hungária 
Konzulátus közös programot szervezett 2022. 
szeptember 15–17-én a szlovákiai Borsiban és 
Kassán.

A delegációban a Szenátusból nyolc fő, 
a Hungária Konzulátusból hat fő – a családtagok, 

kísérők mellett – vett részt. 
A delegációt A. Rákóczi Tombor-
Tintera generalkonzul vezette.

Eisenstadtból és 
Budapestről indulva az első 
jelentősebb megállás Egerben 
a Szépasszonyvölgyében volt, 
ahol – kitűnő borokat kóstolva 
– Sike Tamás borásznál tettünk 
látogatást.

Tovább folytatva  utunkat 
Szerencs városában is tartottunk 
egy kis pihenőt, ahol  Rozsnyai 
Gézánál tett pincelátogatásunk 
során a tokaji borokból kaptunk 
kóstolót.

Este érkeztünk Borsiba, 
ahol Rákóczi Ferenc szülőházában, a felújított 
várkastélyban szálltunk meg.

Utazásunkkal egy időben tartották a településen 
a fejedelemről elnevezett fesztivált, amelynek során 
különböző megemlékezések zajlottak.

1676-ban a gyermeket váró Zrínyi Ilona 
Munkácsról Regécre vezető útja közben szállt 
meg Borsiban, és a véletlennek köszönhető, hogy 
II. Rákóczi Ferenc március 27-én itt született 
meg. A születésének helye feltehetően az azóta 

megsemmisült délnyugati sarokbástyában 
a fejedelmi lakosztály lehetett.

Borsi Kelet-Szlovákiában a terebesi kerületben, 
a magyar államhatártól néhány kilométerre fekszik. 
A falu nevét 1067-ben említi elsőként oklevél. 
A település többször a pataki vár tartozékaként 
szerepel, s közben a Perényiek, Pálócziak, Henyeyek, 
Zeleéryek uralták, majd 1616-tól Lorántffy  
Zsuzsanna és I. Rákóczi György  házassága révén 
a Rákócziak birtokába került.

A kastély alaprajza dél felé nyitott, U alakú. A ma 
álló nyugati és északi szárnya a 16–17. század között 
épült. Az 1940-es években Lux Kálmán végzett itt 
jelentős átalakítási, rekonstrukciós munkákat.

A várkastély felújításáról Áder János magyar 
és Ivan Gasparovic szlovák köztársasági elnök 
2013-ban kötött megállapodást, amikor a felek 
megerősítették, hogy a két ország együttműködik 
az épület rendbehozatalában. A magyar kormány 
1,6 milliárd forint támogatást adott. A munkálatok 

Látogatás a Rákóczi-kastélyban
Lovagavatás Kassán

A Rákóczi-kastély belső udvara

A generalkonzul megemlékezése

Koszorúzás után
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2018-ban kezdődtek, és 2021. június 19-én került 
sor az ünnepélyes átadásra.

A Borsi kastélyban berendezett kiállítás 
bemutatja II. Rákóczi Ferenc életét és korát, 
a kastély történetét, a 17. századi birtok 
működésének lényegét. Kitekintést ad a korabeli 
Európára, ismerteti a szabadságharc okait, 
megjeleníti a tábori élet mindennapjait, vázolja 
a fejedelemnek a szabadságharc leverése utáni 
reményeit, bepillantást enged rodostói napjaiba.

A delegáció, miután megtekintette a múzeumot 
és az emlékkiállítást, koszorút helyezett el 
II. Rákóczi Ferenc szobránál. A szobor előtt Alfred 
Rákóczi Tombor-Tintera generalkonzul rövid 
megemlékezést tartott.

Ezt követően a delegáció tagjai Kassára utaztak, 
ahol a Hungária Konzulátus tagjai csatlakoztak, 
köztük Tagai István prokonzul, Etler Péter és Ajtai 
Péter.

A szlovák rendtársak szívélyesen fogadták 
a delegáció tagjait, majd zászlóik alatt valamennyien 
alakzatba sorakoztak és átvonultak a Szent 
Erzsébet-dómba, ahol meghallgatták a szentmisét, 
majd  a lovagrendi avatási ceremónia következett. 
Az ünnepség keretén belül a Danubia Legációból 
Ajtai Péter lovagi fokozatba lépett elő. A Szlávia 
étterembe átvonulva bőséges vacsora és gazdag 
borkínálat várta a delegációt.

Magyarországra, majd Kismartonba vezető utunk 
során Győrben tartottunk egy kis pihenőt, ahol 
Téringer Zoltán rendtársunk meghívására az Arany 
Hattyú étteremben könnyű ebédet és jó borokat 
szolgáltak fel számunkra. Útközben jó hangulatban 
meséltük egymásnak az elmúlt napok élményeit.

Veres János

Európa legjobb bortermelője

Korábban még magyar 
jelölt sem volt a világ 
egyik legjelentősebb 
borversenyén, a Golden 
Vines Awardson. Idén 
azonban a mádi Szepsy 
Pincészet két kategóriában 
is a legjobbnak bizonyult.  
A Golden Vines Awards 
verseny díjait a világ 
legjobb bortermelőinek 
ítélik oda, akikre a teljes 
borászati piac vezető tagjai 
szavaztak. A díjátadót 
október 16-án, Firenzében 
rendezték.  

A mádi Szepsy 
Pincészetet 2022 legjobb európai bortermelőjévé 
választották, id. Szepsy István pedig a Golden 
Vines Hall of Fame díjat is megkapta. Ifj. Szepsy 
István, a borászat vezetője elmondta, hogy a díj több 
szempontból is különleges. Egyrészt a szőlészeti 
és borászati szakma szerepel a zsűriben, így a díj 
jelentős publicitást kap világszerte, másrészt a 
régióból még nem volt egyetlen jelölt sem.

A versenyen összesen kilenc kategóriában 
osztottak díjat: 2022 legjobb európai bortermelője, 
legjobb amerikai bortermelője, legjobb bortermelője 
a világ többi részén, a legjobb „fi ne wine” 
bortermelője, legjobb feltörekvő bortermelője, 
legjobb innováció, fenntarthatósági díj, Golden 
Vines Hall of Fame díj és a Golden Vines Honorary 
Award (tiszteletdíj).

A kassai Szent Erzsébet-dóm

A Jövő Háza Alapítvány
könyvek, magazinok, rendezvények, civil 
szervezetek – köztük az Európai Borlo-
vagrend –, rászorulók támogatását segíti 
évek óta. Kérjük, személyi jövedelemadója 
egy százalékával, pénzadományával segítse 
munkánkat!

A Jövő Háza Alapítvány OTP 
Bankszámlaszáma: 
11713005-20388656-00000000

Adószám: 18114304-1-41
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A general visitator
Dr. Josef v. Jenei nagykövetnél

– Eredetileg elektromérnöknek készültem – kezdte 
a beszélgetést dr. Josef v. Jenei. – Az egyetem elvégzése 
után a Siemensnél helyezkedtem el, majd sok 
fi atalhoz hasonlóan én is bevonultam katonai 
szolgálatra. Alig tértem vissza a Siemenshez, amikor 
a Norma Műszergyártó vállalat igazgatója állást 
kínált azzal, hogy kollegáitól igen sok jót hallott 
rólam, és szeretné, ha odamennék dolgozni. Egy 
hét gondolkodási idő után elfogadtam az ajánlatot, 
és én lettem a minőségi ellenőrök vezetője. Két 
évig dolgoztam ott, amikor hívattak az igazgatói 
irodába, ahol a kereskedelmi, a műszaki és 
a gazdasági igazgató ült. Meglepődtem, hogy 
a cég valamennyi felső vezetője ott van, miközben 
elmondták, hogy nagyon meg vannak elégedve 
a munkámmal, és azt szeretnék, ha én lennék 
a cég európai kereskedelmi igazgatója. Harminc 
évig voltam ebben a beosztásban. Akkor azonban 
a vállalat tulajdonosai úgy döntöttek, hogy 

eladják a céget, nekem pedig felajánlották, hogy 
a háromszáz embert foglalkoztató, több külföldi 
telephellyel rendelkező kereskedelmi részt 
megvásárolhatom. Rövid töprengés után elfogadtam 
az ajánlatot, megvásároltam a cégcsoportrészt, 
és megalakítottam a Normatron Kereskedelmi 
Kft.-t. Az egész család egyetértett a döntésemmel, 
és belefogtunk a munkába. Akkor Reidingerben 
laktunk, ám Budapesten a XV. kerületben, 
Rákospalotán építettünk egy új, raktározásra, 
nagykereskedésre alkalmas csarnokot.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a lovagrenddel? 
– Munkám miatt, beosztásomnál fogva mindig 

nagy társasági életet éltünk. Barátaim között akadt, 
aki tagja volt már a lovagrendnek, ezért szinte 
adódott, hogy egy beszélgetésen megkérdezze, nem 
lenne-e kedvem csatlakozni a lovagrendhez. Magam 
is szerettem a jó bort, így nem volt nehéz a döntés. 
Huszonnégy éve vagyok tagja a borlovagrendnek, 
amelyhez néhány év múlva csatlakozott feleségem, 
Hermina is, aki 2008-ban lett bordáma.

Eleinte csupán a különböző rendezvényeken 
vettem részt, ismerkedtem a szervezeti élettel. 
2002-ben egy olaszországi bortúrán voltam Rákóczi 
Tombor-Tintera generális társaságában, amikor 

Az alagsori borpincében

Az Európai Borlovagrendnek 27 országban van konzulátusa. 
Ennek ismeretében nyugodtan kijelenthető, hogy 
dr. Josef v. Jenei, mint a Szenátus general visitatora az egyik 
legismertebb lovagrendi személy, mivel beosztásánál fogva 
csaknem valamennyi konzulátusnál járt az elmúlt években. 
Ez adta az apropót arra, hogy egy beszélgetés erejéig 
Oberpullendorfban (Felsőpulya) levő házában keressem fel 
a nagykövet urat.
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beszélgetés közben felvetődött, hogy az európai 
gazdasági és kereskedelmi ismereteim alapján, nem 
akarok-e a különböző országok lovagrendjeivel, 
konzulátusaival rendszeres kapcsolatot kiépíteni. 

Szívesen vállaltam el a feladatot, akkor Ausztrián 
kívül csak Horvátországban volt konzulátus, így 

volt egy kapcsolat, aminek alapján el lehetett 
indulni. Ráadásul mindig szerettem utazni, 
újabb és újabb kapcsolatokat kialakítani. Alig 
múlt el egy év, már látszottak az eredmények, 
és ezért a Szenátus kinevezett követnek, 
majd nagykövetnek, később ezzel a területtel 
foglalkozó szenátornak, szenátusi konzulnak.

– Hogyan alakult ki a napjainkban ismert 
konzulátusi rendszer? Milyen hasonlóságokkal 
és különbségekkel működnek a nemzetközi 
szervezetek?

– Kinevezésem után az elsők között 
alapítottuk meg a magyarországi 
konzulátust, majd következett Szlovákia, 
Csehország, Románia, Moldávia stb. 
Jelenleg az Európai Borlovagrendnek 
csaknem ötezer tagja van. Érdekességként 
említem meg, hogy nemrég alakult 
meg a Kínai Legátus. Kínában ugyanis 

nem lovagrend, hanem annak csak egy 
részlege van, megközelítőleg negyvenöt fővel. 

Már Mallorcán is van néhány fő, de kapcsolatot 
építettünk ki a Kazah–Magyar Baráti Társasággal 
és a kazahsztáni nagykövettel. A jelenleg 
háborús viszonyok között élő Ukrajnában is van 
a lovagrendnek konzulátusa. Összességében tehát 
azt mondhatom, hogy csaknem az összes európai 
országban jelen vagyunk, ahol szívesen vesznek 
részt a közös munkában.

– Ezzel a meglehetősen nagy létszámmal, az eltérő 
gazdasági helyzetben élő, ugyanakkor hasonló szervezeti 
keretek között működő lovagrendi tagok esetében milyen 
szervezeti fejlesztést tudsz elképzelni?

– A borlovagrend különböző rendezvényein 
a belépési és előlépési ceremóniák mind nagyon 
fontosak, mivel ápolják a barátságot, egyben 
biztosítják a társasági életet. Ugyanakkor a lovagi 
élethez közvetlenül tartozó borkultúrával 
összefüggő előadásokat, beszélgetéseket 
mindenképp növelni kellene.

Mindezen túlmenően a konzulátusok közötti 
együttműködést is élőbbé kellene tenni. 
Magyarországon nemrég volt példa arra, hogy 
a szerbiai konzulátussal Szegeden, míg az ausztriai 
konzulátusokkal Sopronban kötöttünk szerződést, 
együttműködési megállapodást. Ezek jó példát 
szolgáltathatnak arra, hogy akár Csehországban, 
akár Romániában, Moldáviában is hasonló 
megállapodások jöjjenek létre. A magyarországi 

kezdeményezések azt mutatják, hogy jó irányba 
haladunk, amit a Szenátuson belül nekünk is 
kezdeményezni, támogatni kell.

A lovagi ünnepségeken a legfontosabb ember 
mindig a marsall. Magyarországon a rendezvények 
szervezése jó színvonalon történik. Megítélésem 
szerint Romániában működik a legjobban 
a marsallrendszer, bár a szlovénok és a horvátok is 
jól csinálják. Olyan egységes irányítási rendszert 
kellene kidolgozni, amelyben az adott ország 
sajátosságait fi gyelembe véve, egyformán szervezik 
és irányítják a központi rendezvényeket.

Fontosnak tartom a különböző egyházakkal 
való kapcsolattartást is. Magyarországon a Pálos 
Renddel igen jó az együttműködés, és az utóbbi 
időben magasabb szintre emelkedett a Pannonhalmi 
Főapátsággal való együttműködés is. Ebben igen 
nagy szerepe van a Konzulátus vezetésén túlmenően 
a Szenátusnak is.

– Köszönöm a beszélgetést.

Pusztay Sándor

Dr. Josef v. Jenei feleségével, Hermina asszonnyal
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Bor Oroszhonban
A tokaji tündöklése és bukása

Ifjúkoromban a nyarakat orosz földön töltve 
meggyőződhettem róla, hogy az orosz lélekhez nem 
igazán a szőlőből készült bor illik leginkább. Jóllehet 
a boltokban lehetett kapni magyar borokat is, hogy 
ösztönözzék fogyasztásukat a vodkával szemben, 
aki vett belőlük, úgynevezett „pridácsa”-ként jogot 
szerezhetett a gyakran csak pult alól kapható vodka 
vagy más kurrens árucikk megvételére. Ez persze 
csak az átlagembert jellemezte, aki „granyonnij 
sztakan”-ból, azaz a standard csiszolt üvegpohárból 
egy hajtásra beöntött egy deci vodkát, majd beszívta 
az orra alá emelt barna kenyér savanykás illatát, jót 
harapott hozzá uborkából vagy éppen hagymából, 
és máris elkezdődhetett a vidám csevegés otthon, 
esetleg a tóparton, erdőszélen, pecázás vagy 
a vadászat szüneteiben.

A bor előélete Oroszhonban

A különböző alkoholos italok évszázadokkal 
megelőzték az orosz történelem során 
egyeduralomra szert tett vodkát. Igaz, a klimatikus 
viszonyok is jobban kedveztek a hidegben 
melegítő italnak, az orosz síkság sem kimondottan 
szőlőtermesztésre termett, és voltak más 
vetélytársai is a bornak.

Kedvelt üdítő ital volt a 60-as, 70-es években 
a minden utcasarkon árult, enyhén alkoholos kvasz. 
A fehér köpenyes eladó hölgy, a „gyevuska” a hideg 
csapvízzel hűtött sárga hordóból egy közönséges 
vízcsapon át mérte a melegben a szomjat kellemesen 
oltó barnás nedűt. De az oroszok szívesen itták 
a „medouhát”, a mézből erjesztett nektárszerű italt, s 
nem vetették meg a sör elődjét, az erjesztett „bragát” 
sem.

Na de mi a helyzet a borral? A bor 
a kereszténység jelentkezésével, mint a szertartások, 
az úrvacsora elkerülhetetlen tartozéka már korán 
megjelent, ám mint élvezeti cikk nem igazán lett 
közhasználatú. Több mint fél évezred kellett, hogy 
megjelenjen az isteni nedű, először a cárok asztalán, 
majd leszivárgott a szerényebb néprétegek közé is.

Egyes hitelesnek tűnő adatok szerint, amikor 
dicső Mátyás királyunk tárgyalásokba kezdett III. 
Ivánnal, Rettenetes Iván elődjével, az eszmecsere 
eredményességét, jó hangulatát nagyban 
befolyásolta az ott felszolgált magyar bor. Később 
szőrmeáruért a magyarok szívesen adtak bort 
a keleti vásárlóknak.

Az orosz történelem talán legrejtélyesebb 
személyiségével kezdődött a magyar bor igazi 
karrierje Oroszországban A XVII. század első 
éveiben iszonyatos éhínség dúlt orosz földön, 
a nép mint a megváltót várta megmentőjét. Ekkor, 
Borisz Godunov alatt jelent meg az orosz történelem 
színpadán Ál-Dmitrij, aki sokáig nem teljesen 
sikertelenül pretendált a cári trónra. Hogyan 
sikerült egy esztendeig bitorolnia, arra sokféle 
magyarázat van. Arra viszont jóval kevesebb, hogy 
ki is volt ő voltaképp. Olasz egyházfi , Grigorij 
Otrepjev elmenekült orosz szerzetes, vagy valóban 
az volt, akinek kikiáltotta magát, Rettegett Iván 
megmenekült fi a? Uralkodásáról és szokásairól 
nem sok jót jegyzett fel az orosz történetírás, 
egy dolog azonban az ő érdeme. Pontosabban 
nem is az övé, hanem Marina Mniszech lengyel 
hercegnőé, akit asszonyául akart annak ellenére, 
hogy lengyel származása okán nem örvendett túl 
nagy népszerűségnek. Tervezett lakodalmukra Egy hagyományos orosz ital, a kvasz

A bor mint az egyházi szertartás része

[20] BORLOVAGOK

Múltidéző



1605. május 9-én először hozattak magyar bort, 
nevezetesen 30 hordó tokajit, s ezzel elkezdődött 
annak karrierje az orosz cári udvarban. 

A magyar tokaji karrierje

A XVIII. század elején dicső fejedelmünk, 
II. Rákóczi Ferenc harcát vívta a Habsburgok ellen, 
s szövetségest keresve hozzá kapcsolatba lépett 
az oroszok cárjával, Nagy Péterrel, aki akkortájt 
éppen azon volt, hogy „ablakot nyisson” Európára, 
és bevezesse az Oroszországot a kontinens politikai 
porondjára. 

Tárgyalásaikon bőven kortyolgattak a tokaji 
hegyvidék nedűjéből, s a cár rászokott a nemes 
italra. Orosz ember lévén nem utasította el 
a poharazással kísért mulatozást, és szívesen vette, 
amikor a magyar fejedelem borral ajándékozta 
meg. Talaba Máté fogarasi nemesember, Rákóczi 
oroszországi képviselője lett a magyar borügyek 
intézője a cári udvarban. A szabadságharcnak 
nyújtandó támogatásból a tokaji lelkesítő hatása 
és az 1707. szeptember 15-án Varsóban aláírt 
egyezség ellenére sem lett semmi. Nagy Pétert saját 
hatalmi törekvései kötötték le. Sovány vigasz, hogy 
cár Rákóczihoz küldött követe, Jemeljan Ukrajincev 
viszont ugyancsak híve lett a tokaji bornak.

Ekkorra már azonban megjelent a konkurencia 
is az orosz borpiacon: a spanyol, görög és a rajnai 
borok. Az akkortájt nem kis, 30 forintnyi 
összegért beszerzett átalag vagy antalag (75 
liternyi) tokaji bor eléggé kacifántos utat bejárva 
lengyel földön keresztül, majd Danzigtól hajón 
jutott el az épülőfélben levő új orosz fővárosba, 
Szentpétervárba. Sajnos szállítás közben a sós 
tengeri levegő rontotta a minőségét. Ráadásul 
a vámok jócskán megemelték az árát, és a nem 

éppen barátságos lengyel útonállók, illetve 
korrupt hatóságok is alaposan megdézsmálták 
a szállítmányokat.

A beszerzést megkönnyítette egy görög 
kereskedőcsalád gyermeke, Paraszkevics kapitány, 
aki a cár egyik testőrtisztje, Jermolaj Korszakov 
kíséretében, tízezer jó aranyrubellel megérkezett 
Tokajba, s vett 300 hordó bort. Két évvel később 
megjelent a borvidéken egy új megbízott, Szavva 
Grigorjev, aki belátva a szállítási gondokat, ám 
felismerve az aszúban rejlő lehetőségeket felvetette, 
hogy honosítsák meg a tokaji fajtákat Oroszhonban. 
Ennek egy lényeges akadálya volt, a klimatikusan 
legmegfelelőbb Krím csupán 1784–85-ben lett a cári 
birodalom része.

Konkurencia és kereskedelem

Nagy Péter utódja, I. Katalin cárnő rövid uralkodása 
(1725–27) alatt igencsak belelendült az italozásba. 
Torok nem maradt szárazon. Uralkodásának két 
éve során a cári udvar az évi tízmilliós állami 
költségvetés egytizedét költötte az ugyancsak 
lengyel földön át beszerzett tömény és boritalokra. 
Nem maradt el mögötte II. Péter, Nagy Péter unokája 
sem, akinek rövid, háromesztendős uralkodásához 
(1727–30) rossznyelvek szerint hozzájárult a borok 
mértéktelen fogyasztása is. Talán segített volna, 
ha nevelőjének, az erdélyi Zékány Jánosnak, akit 
a cár 1718-ban több ízben is visszahívott, Károlyi 
Sándor engedi, hogy útlevelet kapjon, és az egykori 
nevelő visszatér tanítványához, és a bor élvezetének 
mértékletes útjára terelgeti.

Anna orosz cárnő (1730–1740) követve elődei 
hagyományait a borfogyasztás terén is, látván 
az esetlegesség akadályait, lefektette a tokaji 

Nagy Péter honosította meg a magyar bort

Nagy Katalin megerősítette a tokaji pozícióit
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beszerzésének üzleti alapjait. Az udvari kincstár 
mellett létrehozta a Tokaji Borbizottságot. El is küldött 
megbízottjaként egy derék boromissza alezredest, 
Fjodor Visnyevszkijt Tokajhegyaljára, hogy a cári udvar 
igényeinek kielégítésére vásároljon fel évi 11-15 ezer 
liter bort, és juttassa el a Néva parti új fővárosba. 
Az orosz üzlet felvirágzott. Megbízottjaik akkora 
mennyiségben vásárolták fel a nemes nedűt, hogy 
már a bécsi udvarnak sem jutott elég belőle. A helyi 
hatóságok, érezvén a veszélyt, próbálták meggátolni 
a külföldi borkereskedők tevékenységét a borpiacon.

Nehéz idők köszöntöttek be, torzsalkodás, 
pereskedés. A bizottság kénytelen volt felfüggeszteni 
a tevékenységét. A cári udvar szomjas alattvalói 
azonban találtak kiskapukat, s a tokaji bor magyar 
közvetítők révén továbbra is eljutott a cár asztalára.

Erzsébet orosz cárnő, Nagy Péter lánya (1741–1762) 
folytatta apja áldásos tevékenységét. A birodalom 
gyarapodott, fejlődtek a tudományok és a művészetek. 
A cárnő megalapíttatta a Moszkvai Állami Egyetemet, 
Francesco Bartolomeo Rastrelli építész ma is csodált 
palotákat építtetett a Néva partján. Kibővítették 
a Katalin-palotát és a Téli Palotát, és uralkodása 
20 esztendeje alatt – nagy ritkaság – egyetlen egy 
személyt sem végeztek ki. És természetesen pártolta 
a bor fogyasztását és beszerzését.

Tornyosulnak a felhők

Hrihorij Szavics Szkovoroda, az ukrán irodalom egyik 
első nagy alakja éveket töltött mint megbízott 
a tokaji bor felvásárlásával. A tudomány azonban 
ezen a területen nem igazán számít. Hiába volt 
felvilágosult ember – vagy éppen ezért –, a magyar 
katolikus egyházzal meggyűlt a baja. Barkóczy Ferenc 
esztergomi érsek, helytartósági tanácsos azzal vádolta 
a bizottság képviseletét, hogy pravoszláv eretnekséget 
terjesztenek, és arra ösztönzik a helyi szerb lakosokat, 
hogy költözzenek ki Oroszországba. Mária Terézia 
alatt négy szerb ezredet át is helyeztek Oroszországba. 

Az osztrák trón úrnője, rokonszenvezvén orosz 
uralkodótársával, eltussolta az ügyeket. 

II. József uralkodása alatt kezdődtek igazából 
a galibák a borbizottság körül, és megkezdődött 
az orosz borfelvásárlás felgöngyölítése 
Tokajhegyalján. Ez természetesen nem tett jót 
senkinek. A hosszú pereskedés végére az tett 
pontot, hogy a tokaji borvidéken megszerzett orosz 
szőlőültetvények gondozása a bizonytalan jogi és 
politikai helyzet következtében akadozott, a szépen 
prosperáló borüzlet leült. Közben cári udvarban 
egyre népszerűbbek lettek a francia italok, és kezdték 
kiszorítani a magyar borokat, köztük a tokajit is.

A nagy hatalmú Grigorij Patyomkin herceg a XVIII. 
század végén megbízta Jurij Bimbolozar alhadnagyot, 
hogy vásároljon 30 ezer venyigét, és juttassa ki 
azokat a Krím-félszigetre, hogy ott is meghonosítsák 
a tokaji szőlőfajtákat. Bár a magyar törvények 
tiltották a szőlővesszők kiszállítását, II. József 
és Kaunitz kancellár politikai okokból engedett. 
Ennek ellenére csak 19 ezret sikerült kivinni, 
mert a helybéli bortermelők – féltvén üzletüket – 
fellázadtak. A maradékot Ocskay András zempléni 
elöljáró megsemmisítette. Ennek ellenére a tokaji 
bor iránti rokonszenv az orosz birodalmat szépen 
gyarapító Nagy Katalin alatt, a kedvező politikai 
széljárástól támogatva, ismét felerősödött. 

A tokaji bor szabad utat nyert a borpiacon. 
A cárnő döntésében nem a magyar bor élvezeti 
értéke játszott fő szerepet, mástól félt a férfi ak 
mellett a bor élvezetét sem megvető uralkodó. 
A forradalmi eszmék terjedésétől tartva, nem 
törődve szomjazó alattvalói zúgolódásával kitiltotta 
a francia borokat Oroszhonból.

Ám ekkor fordult az európai történelem. I. Pál 
(1796–1801) uralkodása már a napóleoni háborúk 
idejére esett, Európának és benne Oroszországnak 
a legkisebb gondja is nagyobb volt, mint 
a borkereskedelem. Minden bizonytalan lett. A cár 
1798. január 26-án rendeleti úton megszüntette 
a Tokaji Borbizottság működését. Az utolsó 
megbízott, Gorev kapitány miközben csomagolt, még 
tudta üdvözölni a Szuvorov vezette orosz csapatokat, 
melyek Itália felé vonultak, hogy megküzdjenek 
Napóleon felívelő hatalmi törekvéseivel.

A tokajinak ezzel le is áldozott, a puccos 
francia és más borok vették át a hatalmat a cári 
udvartartásban, míg a köznép továbbra is a vodkát 
döntötte magába. 

Mikor legutóbb a Szentpétervárnak 
visszakeresztelt Néva parti metropoliszban jártam, 
örömmel tapasztaltam, hogy a bor ismét méltó 
helyet foglal el mind az italozásban, mind a csillogó 
szupermarketek italosztályain. Csak éppen a tokaji 
hiányzott a sok díszes üveg között. Remélhetőleg, 
ami késik, nem múlik…

Földeák Iván

I. Pál politikai okokból beszüntette a tokaji 
felvásárlását
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Szeptember 8-án a Hattyas telepi kultúrház adott 
otthont egy szüreti mulatságnak, ahol a megnyitó 
ünnepségen Nacsa József prokonzul mondott 
beszédet. Újvári Mihály, a környék neves borásza 
mutatta be a részt vevő borászokat, majd a Szeged 
környéki borokat Katona Lajos, míg a Balaton 
környéki borokat Samu Ferenc, a lovagrend tagjai 
ismertették. Nacsa József az általa fogott tiszai 
halakból frissen sütött fi nomságokkal kínálta 
a résztvevőket és megjelenteket.

Két év kihagyás után szeptember 14–18. között 
került ismét megrendezésre a Szegedi Bortér 
rendezvénysorozata, amelynek keretén belül 

a Fogadalmi templom előtti téren száz borászat, 
három pálinkaház, harmincöt kézműves és népi 
iparművész, és az Aradi vértanúk terén négy 
sörfőzde várta a látogatókat. A hagyományokhoz 
híven a városon végigvonuló borrendek 
felvonulásával kezdődött a fesztivál. Az Európai 
Borlovagrend mellett három környékbeli borrend 
díszöltözeteit is megcsodálhatták a jelenlevők. Botka 
László polgármester nyitotta meg az eseményt, ezt 
követően Újvári Mihály pincemester, Szeged város 
borásza mondott beszédet. A hivatalos megnyitót 
követően a rendezvény szervezőit és a jelen levő 
borrendeket egy-egy pohár borral látta vendégül 
a város önkormányzata.

Szabó Kálmán

Boros rendezvények Szegeden

Szeptember első felében két izgalmas rendezvényt is 
tartottak Szegeden, ahol –többek között – az Európai 
Borlovagrend Szegedi Legációja is képviseltette magát.

A frissen sült hal 
később borban 
„úszott”

Szabó Kálmán és Samu Ferenc borlovagok

A Szegedi Bortér megnyitóján
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Interaktív látogatók
Világörökségi Bormúzeum 

„A tokaji bor a fi úkat kezdeményezővé, a lányokat 
pedig engedékennyé teszi” – idézte a mondást 
Posta György, Tokaj város polgármestere, amikor 
a Világörökségi Bormúzeum megtekintésére 
érkezett szakújságírókkal beszélgetett.

A város első embere szerint a Világörökségi 
Bormúzeum egyedálló az országban, mivel tíz 
európai világörökségi borvidék bemutatása mellett 
úgy utazhatják körbe a látogatók Tokaj-Hegyalját, 
hogy ki sem lépnek az épületből. A tárlatok 
számos eleme interaktív, a látogatók pedig játszva 
tanulhatnak. Tokaj múltját régészeti leletekkel, 
vallási témájú kiállításokkal és a borkészítéshez 
használt eszközökkel is bemutatják. 

Meglátogattuk a múzeumot, amelyet a város egy 
régi, romos és elhagyatott épületéből, a valamikor 
Serház kétezer négyzetméteres alapterületén 
alakítottak ki, és amelyet 2015-ben nyitottak meg. 
A világörökségi borvidékek történetét, kultúráját 
és borait is közelebb hozza, mivel a tokaji mellett 
osztrák, német, svájci, olasz, francia és portugál 
termőterületek különlegességeit is bemutatja. 
A világszerte ismert borról és az ahhoz kapcsolódó 
munkáról és hagyományokról szinte mindent 
megtudhatnak a múzeum vendégei. A tárlatok 
a technika és a digitális lehetőségek segítségével 
illusztrálják a tudnivalókat. 

Nemcsak a gyerekek, de mi felnőttek is izgatottan 
ültünk fel egy Csepel kerékpárra, amellyel Tokaj-

Hegyalja térképét ismerhettük meg. Megelevenedett 
előttünk az út, a szőlők, a pincék, amikor beültünk 
egy autóba, és azzal „utazva” néztük meg a régió 
szépségeit. A virtuális utazásnak köszönhetően 
ehhez még a múzeumból se léptünk ki.

Egy másik teremben, az illattékában pedig 
azt tesztelhettük, hogy ha borászok lennénk, be 
tudnánk-e azonosítani a különféle illatokat: rá 
tudnánk-e jönni például, hogy a banán vagy éppen 
a kén szagát érezzük? A Tokaj-hegyaljai borvidéket 
interaktív tárlatok jelenítik meg, amelyek előtt 
repült az idő.

Az emeleti termekben a szőlőműveléssel, 
a szőlőtípusokkal, a kádármesterség eszközeivel, 
a gönzi hordóval és annak készítési fázisaival 
ismerkedhettünk meg. Megcsodálhattuk a „Tokaji 
terítés” szoba kincseit, ahol azt is megtudtuk, 
milyen ételekhez milyen bort illik inni. 
A múzeumban múzeumi órákat, konferenciákat és 
kellemes borvacsorákat is rendeznek. 

Talán könnyebb lesz elérni és megismerni 
a borvidékeket, mivel a Magyar Turisztikai 
Ügynökség tavaly ősszel forgalomélénkítő kampányt 
indított, kiemelve a hazai borrégiókat, ezzel 
a turisztikai szezont szeretnék meghosszabbítani. 
A borutak megtalálhatók a www.bor.hu 
weboldalon, ahol a teljesség igényével mutatják be 
a történelmi borvidék látnivalóit és programjait 
a legizgalmasabbnak értékelt pincéktől a helyi 
gasztronómián, rendezvényeken és a legszebb 
kirándulóhelyeken át a különböző szálláshelyekig.

Bódi Ágnes
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Nemzetközi borászati 
kongresszus Tokajban

A Tokaj-Hegyalja Egyetem tizenöt országból érkező, 
több mint száz neves előadó részvételével rendezett 
nemzetközi kongresszust november 13-án, 
a fenntarthatóságra fókuszáló eseménynek hét Tokaj 
borvidéki helyszín adott otthont. A kongresszus 
foglalkozott – többek között – az éghajlatváltozás 
hatásaival, a szőlőtermesztés legújabb vívmányaival, 
a borágazat legfontosabb kihívásaival, és bemutatta 
a borturizmus legújabb trendjeit is.

A négynapos kongresszus fő helyszíne a Tokaj-
Hegyalja Egyetem épülete és a sárospataki 
Művelődés Háza volt, de izgalmas szakmai 
programoknak nyújtott teret a tarcali Rákóczi 
Szüretelőház, a Henye borászat, a mádi Akadémiai 
központ, a rátkai Sauska birtok és a Grand Tokaj 
szegi pincéje is. 

Az esemény két fővédnöke prof. dr. Stumpf 
István a Tokaj-Hegyalja Egyetem és dr. Csányi 
Sándor a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetemért Alapítvány kuratóriumainak elnökei 
voltak. A nagyszabású rendezvényt Rókusfalvy Pál 
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos 
nyitotta meg. A kongresszuson meghívottként 
részt vett a Hungária konzulátus elnöke Tagai 
István prokonzul is, aki megbeszéléseket folytatott 
a lovagrend és a Tokaj-Hegyaljai Egyetem lehetséges 
együttműködési formáiról.

Szántó Éva

Dr. Csányi Sándor és Tagai István

Dr. Stumpf István és a konzulátus prokonzulja
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Pilisi Pálos tematikus út

A Magyar Pálos Rend 2022. 
szeptember 18-án ünnepi, 
búcsúi szentmisére és az azt 
követő átadási ünnepségre hívta 
meg az Európai Borlovagrend 
képviselőit a klastrompusztai 
pálos templom és kolostor 
romjaihoz. 

A rendezvényen 12 rendtársunk 
vett részt. Puskás Róbert Antal 
pálos tartományfőnök mutatta 
be az ünnepi szentmisét, 
a borlovagrend imáját Németh 
József, a Komáromi Legáció 
tagja mondta el. Ezután Zambó 
Péter, az Agrárminisztérium 
erdőkért és földügyekért felelős 
államtitkára ünnepélyesen átadta 
a megvalósult projektet. 

A 2019 őszén 
megálmodott Pilisi Pálos tematikus út projekt 
az Agrárminisztérium 14 millió forintos 
támogatásával jött létre, több útvonalból álló 
hálózatot képezve. Járhatunk egy-egy utat 
önmagában, a szakaszokat összekötve, vagy 
épp egy-egy rövidebb szakaszon, tetszőlegesen. 
Az ismertetőtáblákon a pálos örökséget reprezentáló 
helyszíneken kihelyezett oszlopok minden lényeges 
tudnivalóval ellátják az úton lévőket. A pálos utak 
az év bármely időszakában, rövidebb-hosszabb távon 

hívnak mindenkit csatlakozásra, a széles közönség 
számára újszerű ismeretszerzési és elmélyülési 
lehetőséget kínálva, természeti, történelmi, hitéleti 
tartalommal. Az érdeklődök bővebb információhoz 
juthatnak a www. palosut.hu oldalon.

A szentmise és az ünnepélyes átadás után 
fogadásra invitálták a lovagrendi tagokat a kesztölci 
községi klubhelyiségbe, ahol jó hangulatú 
beszélgetésekre került sor. 

Telek Anna Mária
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Szakolcai Újbor Fesztivál
A Skalický Rubín

Szakolca (Skalica) a nagyszombati (Trnava) kerület 
legészakabbra fekvő vidékén, a Morva folyó bal 
partján található járási központ, amely a cseh 
határtól mindössze pár kilométerre terül el. 

A települést II. András említi először 1217-
ben, Zakolcha alakban, majd 1372-ben Nagy 
Lajos király emelte városi rangra. Fejlődésére 
jellemző, hogy Luxemburgi Zsigmond idején a XV. 
században a környék gazdasági, vallási és kulturális 
központja lett. Jelentős volt a kézművesség, 
különösen a posztógyártás, de fejlett volt 
a mezőgazdaság és a szőlőtermesztés is. Utóbbinak 
olyan nagy hagyományai voltak, hogy a város 
plébániatemplomában az egyik oltár is a szőlészet 
védőszentjének, Szent Orbánnak volt szentelve. 

Napjainkban éppen a történelmi és boros 
hagyományok miatt évente kétszer tartanak 
a városban boros fesztivált. Legjelentősebb 
az augusztus végén megrendezésre kerülő Királyok 
Bora Fesztivál, ahol a legenda szerint azért jók az itt 
termelt szőlőből készült borok, mert a szőlőn kívül 
bennük van a borászok szíve is. Legnemesebb 
italuk a Skalický Rubín, amely valójában egy cuveé 
vörösbor, amely minimum 70 százalék Frankovka 

Modrából, 25-30 százalék Svätovavriveckéből és 
Modry Portugalból tevődik össze. 

Immár tíz éve novemberben rendezik meg 
az Újbor Fesztivált, ahol az adott évben szüretelt 
borok bemutatkozására nyújtanak lehetőséget. 
Az idei esztendőben november 11-én, a Strdiecko 
étteremben és annak kerthelyiségében tartották 
a fesztivált, ahol Peter Vaculka, az étterem vezetője 
elmondta, mindig szívesen ad helyet boros 
rendezvényeknek, mivel az a tapasztalata, „a jó 
borhoz jó emberek társasága tartozik”.

A versenyre 92 borász 123 borát küldte el, 
amelyből 42 fehér, 14 rozé és 67 vörösbor volt, 
amelyeket kora délutántól késő estig lehetett 
kóstolni. Öt eurót kellett a jelentkezőknek befi zetni, 
ezért viszont korlátlan borfajtát kóstolhattak. 
A kínálatban a fehérborok között jellemző volt 
a Chardonnay, a Sauvignon, a Zöld Veltelini, míg 
néhány rozé mellett a vörösboroknál a Devín, 
a Cabernet, a Dunaj, a Dornfelder volt a jellemző, 
természetesen a legnagyobb fi gyelem a Skalický 
Rubínt kísérte.

A fesztivál egyik főszervezője az Európai 
Borlovagrend Szlovákiai Konzulátusának 

A szlovákiai hegyháti (Zahore) vidék gyönyörű természeti 
adottságaival, a környéken jól ismert kürtőskalácsával, 
valamint a Szakolcai Kékfrankossal szinte vonzza 
a látogatókat.
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régióvezetője, Ladislav Nemcovský, aki 2010 óta tagja 
a lovagrendnek, és 2018 óta borlovag. Az eseményre 
maga is három borral jelentkezett. A beszélgetés 
közben elmondta, hogy ő nem hivatásos borász, 
csak saját magának, a családnak és a barátainak 
készíti a bort. A ház körül, egy kisebb földterületen 
megközelítőleg 1000 tőkéje van, ahol Frankovkát, 
Blue Roulandot, Zweigeltet, illetve Szentlőrincet, 
Morva muskotályt és Merzlinget termel, és az idei 
évben várhatóan 1000–1200 palack bora lesz. 
Számára is kiemelten fontos a szilva és fahéj ízét 
hordozó Skalicky Rubin, mivel ezzel a borával 
az elmúlt években már több borversenyen 
aranyérmet nyert. Az utóbbi időben jutott el 
odáig, hogy a szőlő művelésébe, valamint a bor 
fortélyainak szakszerű elsajátításába bevonta 
Ladislavska lányát is. A rendezvény szervezésében 
segítségére volt – a magyarul jól beszélő – Gejza 
Liska, akinek családjában – bár jelenleg nem készít 

bort –, több száz évre visszavezethető a szőlőhöz, 
borhoz való kötődés. 

Kevés női borász van ebben a régióban, azonban 
évről évre bemutatkozik a versenyeken Gabriela 
Šturdíková, aki most a Račianska Izabella nevű 
borral jelentkezett. A név alapján sokan fehérborra 
gondolnának, azonban egy olyan Cuveé-ről van 
szó, amelyben jelentős részben Frankovka Modra 
található. Gabriela beszélgetés közben elmondta, 
hogy nem Szakolcán él, hanem a Pozsonyhoz közel 
található Rácsán (Rača), amely Mária Terézia 
korától kezdve fontos szőlő- és bortermelő helynek 
számított. Családjában nem volt szakképzett borász, 
édesapjának is csak 15–20 szőlőtőkéje volt a ház 
körül, és azokat gondozta szeretettel. Valószínűleg 
ezt a szőlő és bor iránti tiszteletet őrizte meg, 
amikor tíz évvel ezelőtt maga is szőlőtelepítésbe 
fogott. Kicsiny ültetvényében a jelentősebb szőlő 
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a kékfrankos (Frankovka Modra), de megtalálható 
a zweigelt, a morvai muskotály (Moravsky Muskát) 
és néhány gyümölcsszőlő is. Évente csak a családja 
és barátai számára mintegy száz liter bort készít, 
korábban elsősorban a rozékat, az utóbbi időben 
inkább a vörösbort helyezi előtérbe.

A kiállított borok között kóstolható volt a régió 
egyik meghatározó borászata is, a Masaryk Pincészet. 
A családnak eredetileg Szentgyörgyben (Svätý Jur) 
volt egy kisebb szőlője, ahol 1968-ban telepítették 
az agyagos, mésztartalmú talajon a szőlőjüket. 
Zászlóshajójuk a Florianka, amelyet a család maga 
nemesített, és 2010-ben került be a szlovák Állami 
Fajtakönyvbe. Később Alojz Masaryk Skalica 
környékére költözött, és ott vásárolt, illetve bérbe 
vett több mint tíz hektár szőlőültetvényt. Az itt 
megalapított Vino-Masaryk S.r.o pincészetében 
csaknem harmincféle bor készül, a fehérborok 
között a Chardonnay-t, az Aureliust, a Müller-
Thurgaut, a Sauvignont, a Moravsky Muskát és 
a Rizlinget forgalmazzák, míg a vörösborok között 
az Alibernet, az André, a Dunaj, a Frankovka 
Modra, a Pinot Noir és a Zweigelt mennyisége 
a jelentősebb. Skalicán csak kékfrankost 
termesztenek, de Dél-Szlovákiából több fehér és 
vörös szőlőt, mustot vásárolnak. A pincészet évente 
130 ezer palackot hoz forgalomba. Évek óta vesznek 
részt különböző borversenyeken, így a szlovákiai 
országos borversenyeken kívül jelentős díjakat 
nyertek a Cseh Köztársaságban és Bécsben is.

Az Újbor Fesztivál iránt érdeklődő borszeretők 
általános véleménye, hogy az idei év jó minőségű 
borokat eredményezett. A fesztivál azt is 
bizonyította, hogy az itt kiállító termelők nem 
csupán megférnek egymással, hanem a neves 
borászatok képviselői és az elsősorban barátaik, 
önmaguk számára dolgozó hobbi borászok jól 
kiegészítik egymást.

Pusztay Sándor

Račianska Izabella Cuveé – 
2021
Gabriela Šturdíková borász

száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13,0%
Értékelése: igen jó

Hibernal exelent – 2020
Ladislav Nemčovský borász

száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Értékelése: jó

Skalický Rubín - 2021
Ladislav Nemčovský borász

száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Értékelése: kiváló

Johaniter – 2022
Ladislav Nemčovský borász

száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Értékelése: jó

Skalický Rubín - 2021
Vino-Masaryk s.r.o

száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13,5%
Értékelése: kiváló

Cuveé Rose – 2022
Ladislav Nemčovský borász

száraz rose
Alkoholtartalom: 12,5%
Értékelése: jó
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(Bor)mustra

Gabriela Šturdíková Rácsáról érkezett



Kékfrankos Hangjai 
„A bor beszél belőlünk”

Nyolc országból mintegy 300 
résztvevő érkezett Sopronba 
a Kékfrankos Hangjai 
rendezvényre, köztük a borászati 
szakma képviselői, szakújságírók 
és gazdasági szereplők, hogy 
megismerkedjenek a borvidékkel.

A Liszt Ferenc Konferencia 
és Kulturális Központban 
dr. Farkas Ciprián, Sopron 
Megyei Jogú Város polgármestere 
és dr. Schneider István Gábor, 
a Soproni Borvidék Hegyközsége 
alelnöke köszöntőjével vette 
kezdetét a rangos esemény, 
melynek keretében bemutatkozott 
a „különc” Soproni borvidék és 
annak gasztronómiai és kulturális sokszínűsége. 
A megnyitón kiemelte a polgármester, hogy 
„Sopronban a bor nem csupán egy ital, de 
a kultúránk része, fontos gazdasági tényező. 

Meggyőződésünk, hogy a soproni bor nem azon 
a polcon van, ahol kellene, hogy legyen. Viszont 
azt is tudjuk, hogy ezért csak közösen, vállvetve 
lehet tenni. A magunk részéről mindent el 
szeretnénk követni azért, hogy a soproni borászok 
ezt a feladatot együtt ugorják meg, hiszen 
mindannyiunk közös érdeke, hogy a soproni 
bor jobb megítélést kapjon. Ebben segít majd 
a hamarosan átadásra kerülő közösségi vinotéka is 
a belvárosban, a Deák téren.”

A harminchárom kiállító, köztük 20 borászat, 
70 kiemelt tétellel, a soproni borok legjavát 
felvonultatva adott betekintést e vidék kincseibe. 
A soproni nedűk mellett a helyi éttermek és hotelek 

Nagy érdeklődés mellett zajlott Sopronban a Kékfrankos 
Hangjai Borászati és Gasztronómiai Élménynap. Borkóstolás, 
gasztronómiai ínyencségek, városnéző túrák, a borvidékhez 
kapcsolódó legendák, kiváló zenei aláfestés várta 
a vendégeket. Mindemellett a magyar borászati szakma 
kiválóságainak részvételével érdekes vita bontakozott ki 
a magyar borok helyzetéről.
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Borkultúra

Iváncsics Zoltán kóstolót tölt

A Gasztronómiai Élménynap megnyitója



gasztronómiai ínyencségeket és tájjellegű ételeket 
kínáltak.

Sok érdekességet, Sopronhoz kapcsolódó legendát 
hallhattak az érdeklődők a belvárosi séták során, 
amelyeket Taschner Tamás és Vránich István 
vezettek. A rendezvény fővédnöke, Barcza Attila 
országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Gazdasági 
Bizottságának alelnöke, a Turisztikai albizottság 
elnöke is csatlakozott a csoporthoz Taschner Tamás 
„Folyékony Sopron” című városnéző sétája közben. 
Akik nem tudtak részt venni az izgalmas belvárosi 
sétákon, a tanácskozás helyszínén újabb izgalmas 
történeteket hallhattak a borvidék legendáiról.

A rendezvény rangját tovább emelte az inspiratív 
„A bor beszél belőlünk” szakmai program. Ennek 
során dr. Fiáth Attila nemzetközi borakadémikus, 
dr. Csizmadia András, a Borschola alapítója, 
borszakértő, Viniczai Sándor borszakértő, Taschner 
Kurt István, a Magyar Borakadémia Főtitkára 
és Molnár Tibor, a Soproni Borút Egyesület 
elnöke olyan fontos témákról beszélgettek, mint 
az összefogás fontossága, a magyar bor helyzete, 
a branding és a márkázás elengedhetetlen 
szerepe, valamint a nemzetközi ismertség 
jelentősége. Emellett szó volt arról is, hogy milyen 
borversenyeken van értelme részt venni, s ezek 
mennyiben járulnak hozzá a borértékesítéshez. 
A szakemberek egyetértettek abban, hogy 
a magyar bor helyzete nagymértékben függ a helyi 
rendezvényektől, gasztronómiától, hiszen a kisebb 
családi borászatok zömmel helyben érékesítenek, 
míg a nagy mennyiséget előállítók többnyire 
a nagy láncokban. A borokhoz kapcsolódó érdekes 
történetek, legendák elősegítik az eladást.

Az egész napos ízutazás programjai alatt 
nagyszerű zenekarok (Váradi–Halász Duó – Simon 
Andrea, Four Corners, Blue Cafe Band) örömzenéje 
tette még emlékezetesebbé a szüreti időszak végét.

B. Mezei Éva

Szüreti Fesztivál 
Fertőszentmiklóson

Évek óta rendszeresen ellátogat a Soproni 
Legáció küldöttsége a fertőszentmiklósi Szüreti 
Fesztiválra, ahol a borbemutatók mellett 
a fertőszentmiklósi és a környékbeli gazdák 
bemutathatják tudományukat a Győr-Moson-
Sopron Megyei  Szántóversenyen.

A település apraja-nagyja izgatottan várta 
szeptember 24-én a kora délután kezdődő lovas, 
traktoros, motoros és kisvonatos felvonulást. 
A járművek hamar megteltek gyermekekkel és 
felnőttekkel egyaránt. A traktorosok jókedvűen 
mutatták meg a közönségnek a különböző gépi 
meghajtású eszközeiket.

Délután a Szüreti Fesztivál hivatalosan 
Horváth Tibor, Fertőszentmiklós polgármestere 
megnyitójával, majd Károlyi Gyula rendtársunk, 
volt első legátunk köszöntőjével vette kezdetét. 
A beszéd után fi nom ebéddel kínáltak 
bennünket, amely mellé jólestek a zamatos 
borok,  többek között a fertődi Dollmayer 
Pince és a pannonhalmi Herold Pince hordóiból 
kerültek asztalunkra. 

Károlyi Balázs Gyula 
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Lovagi élet

Taschner Tamás anekdotázik 
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Kitekintő

Évezredek óta ismert a méz és 
a mézzel kevert víz gyógyító 
hatása. A mézes vízből erjesztett 
alkoholos ital már a középkorban 
kedvelt volt Európa-szerte. Úgy 
tűnik, a mézbor fogyasztása 
az elmúlt évszázadokban feledésbe 
merült, azonban a szomszédos, 
elsősorban északi országokban – 
Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna 
–, valamint a tengerentúlon – 
Amerika – újra felfedezték.

Ennek ismeretében látogattam 
el sokadszor a Nagyszombattól 
néhány kilométerre levő Alsó-
Korompára (Dolna Krupá), ahol 
megtekinthettem Szlovákia egyik 
legnagyobb mézborkombinátját. 
Az Apimed márkanevű cég mézborüzemét 
az elmúlt években fejlesztették, illetve építették 
újjá. A múlt század elején még magyar tulajdonban 

levő szeszfőzde került átépítésre úgy, hogy ma 
már a legkorszerűbb technikával, hatalmas 
pincerendszerrel, feldolgozóüzemmel és látványos 
bemutatóteremmel, étteremmel rendelkezik.

A mézborászat vezetője, Ján Matas elmondta, 
hogy egy kilogramm mézből megközelítően két liter 
mézbor készül. A készítés során a vízzel higított 
mézet egy órán át főzik, habját leszedik, majd hűtik. 
Ezt követően két-három hónapig acéltartályokban 
érlelik.

A mézborászat 1998 óta működik, és évente 
több mint ötszázezer palack mézbort állítanak elő, 
amelynek nagy része Szlovákiában kerül forgalomba, 
de exportálnak Lengyelországba, Kínába és 
az Egyesült Államokba is.

Az advent kedvenc itala 
A mézbor a méz lelke



Demizson 
Vesszővel (régebben náddal, szalmával) körbefont, 
füles üvegballon.

Derítés 
Tisztító és stabilizáló borkezelési művelet. 
A zavarosító anyagok leülepedését segítő 
anyagok adagolása a borba (pl. csersav, zselatin, 
tojásfehérje, bentonit, deriton stb.).

Derítővas 
A folyadék keverésére szolgáló fa- vagy fémlap.

Desszertbor 
Magas alkoholtartalmú (16-20 térfogatszázalék) 
és változó cukortartalmú (0-300 g/l) desszert- 
vagy likőrborok (pl. Portói, Malaga, Madeira 
stb.). „Maradék” cukrot tartalmazó bor.

Deszulfi tálás 
Kéntelenítés. A kén-dioxid mennyiségének 
csökkentése fi zikai és kémiai módszerekkel.

Diglükozid  
Kettős cukrot (két cukormolekulát) tartalmazó 
antocianin. Alkalmas a direkt termő fajták (Noah, 
Izabella, Elvira, Othello, Delaware, Jacquez, 
Clinton, Herbemont) jelenlétének kimutatására 
a borban, mert az európai szőlőfajták egyes 
cukrokat, az észak-amerikai fajok közül néhány (pl. 
Vitis labrusca) pedig kettős cukrokat tartalmaz.

Dióíz  
Élesztők által termelt, főleg néhány cherryre 
jellemző boríz.

Direkt termő 
Nem oltott, hanem „közvetlenül” termő 
szőlőfajta, mert gyökere ellenáll a fi loxérának. 
Ilyen pl. az Izabella.

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 mézborok közül a legnagyobb tételben 
az Original Slovenská Medovina kerül 
forgalomba, azonban igen kedvelt a világos 
„öreg” mézbor, a Staroslovenská Medovina 

is. A város nevét viseli a Trnavská 
Medovina, amely elsősorban a fi atalok 
körében népszerű. Készítenek speciális, 
gyümölcsökkel – cseresznyével, mandulával, 
dióval – ízesített mézborokat is, amelyek 
elsősorban a nők körében kedveltek. 
A legkülönlegesebb a fél évig tölgyfa 
hordóban érlelt „Barrique”, amely 2015-
ben Koreában aranyérmet nyert a világ 
mézborai között. Ha már az érmeknél 
tartunk, érdemes megjegyezni, hogy 
az Apimed mézborkombinát 1998 óta tartó 
fennállása során 81 különböző minősítésű 
díjat nyert Szlovákia és a világ különböző 

bor-, valamint mézborversenyein. 
Aki mézbor kóstolására vagy fogyasztására 

adja a fejét, száraz italokra ne számítson. 
A mézbor nagyon édes, általában tizenhárom 
százalék alkoholt tartalmaz, és aranyló színe 
miatt egyes helyeken „folyékony aranynak” is 
nevezik.

Az utóbbi időben ötvenfokos, 
gyógynövényekkel ízesített mézpálinkát 
is készítenek. Az idei karácsonyra 
a cég új mézbor-különlegességgel, 
a Frizante Bubble Bee habzó mézborral 
jelentkezett, amely azonnal népszerűvé 
vált. Szinte természetes, hogy karácsony 
környékén valamennyi mézbor forgalma 
megemelkedik, az említett országokban 
jelentősen.

Pusztay Sándor



A Szigetköz lelke
Pálinkakóstoló Győrben

A pálinkakóstolót Rácz Ferenc főzőmester, 
a Szigetköz Lelke Pálinkaház tulajdonosa tartotta, 
aki elmondta, hogy tizennyolc évesen főzte 
meg első pálinkáját, a nagyapja szerint „ezzel 
vált férfi vé”. Rácz Ferencet mindig is érdekelte, 
milyen főzetet lehet készíteni egy egészséges, 
zamatos gyümölcsből. 1984-ben Ausztriába ment 

dolgozni borászokhoz, és ebben az időszakban 
megismerkedett több pálinkakészítővel is. Itt 
találkozott először a magas minőségű, üzemi 
pálinka készítésével. 2008-ban határozta el 
egy pálinkafőzde megvalósítását, és egy évre rá 
Dunakilitiben, az egykori lucernaföld területén 
megépült főzde üstjéből lefolyt az első főzete.

Az elmúlt évek alatt a minőségből semmit nem 
engedtek, csak érett, egészséges gyümölcsből 
készítenek pálinkát. Maga Rácz Ferenc is rengeteg 
tapasztalattal lett gazdagabb, természetesen a főzés 
technológiájában megvan a saját, önálló stílusa. Ezt 
bizonyítja, hogy az elmúlt években több nemzetközi 
pálinkaversenyen 150 aranyérmet nyert.

A kereskedelmi forgalomba, éttermekbe 
kerülő pálinkákra az izgalmas, gyümölcsös ízek 
a jellemzőek. A győri kóstolón málna, fekete 
berkenye, szilva, meggy, vilmoskörte, sárgabarack és 
áfonyapálinkák ízvilágával ismerkedtek a részt vevő 
hölgyek. 

A tizenhét jelenlévő lovagfeleség rendkívül jó 
hangulatban kóstolta végig az itt bemutatott, hét 
nemes italból álló pálinkasort, amelyben a tradíció, 
a szaktudás és a gyümölcsös ízek egyaránt 
megjelentek.

Szántó Éva

A Győri Legáció székhelyén a borlovagok feleségei időről 
időre összejönnek, hogy megbeszéljék a legáció különböző 
rendezvényeinek időpontjait, azon való részvételüket, 
segítségüket, a borkultúra népszerűsítésének aktuális 
feladatait. Olyan is előfordul, amikor nem csupán a bor 
kerül szóba. Így volt ez november 11-én, amikor kitűnő 
pálinkasorból összeállított kóstolót tartottak a Dunakilitin 
található, Rácz Manufaktúra spirit italaiból.
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Borkultúra

A Kornét ás Kiadó és a BORlovagok magaz in 
valamennyi munkatársa áldott  ünnepeket kíván 

minden kedves Olvasónak!






