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Lectori Salutem!

A bor védőszentjei

Az emberi tevékenység egyik legrégebbi formája 
a mezőgazdaság, így már az őskor óta meg 
kellett, hogy küzdjön az ember természet erőivel. 
Jött az aszály, lehetett túl sok eső, jégeső, fagy, 
elvihette a termést több betegség, kártevő is. 
Ezek a veszedelmek Damoklész kardjaként 
függtek a földművesek feje felett, s a különféle 
pusztításokat minden esetben a világ dolgait 

irányító természetfölötti erők, istenek, 
égi szellemek bosszújának vagy azok 
játékának tartották. A legegyszerűbb 
védekezési mód az lehetett, hogy 
az emberek igyekeztek kiengesztelni 
a háborgó vagy gonosz szellemeket, 
illetve azokat a jó istenségeket imádni, 
akik a bajoktól, ártó szellemektől 
oltalmazzák őket. 

A görögöknél nagy kultusza alakult 
ki Dionüszosznak, a rómaiaknál 
pedig Bacchusnak. Ezek az istenek 
már az időközben nagy jelentőséggel 
bíró szőlőtermelők és a bor önálló 
istenségei voltak. Dionüszosznak 
tulajdonították a borkészítés 

felfedezését, tiszteletére több ünnep is volt: 
a szőlőtő és a hordó ünnepe ősszel, a hordónyitás 
ünnepe tavasszal.

A kereszténység elterjedésével Európában 
mindez teljesen átalakult. A szüreti felvonulások, 
bálok, vigasságok egyértelműen a Bacchus-kultusz 
továbbélését jelzik, igaz, lényegesen szolidabb 
formában. Ismert tény, hogy a kereszténység első 
időszakában, sőt Kelet-Európában egészen az utóbbi 
századokig éltek olyan szokások, babonák, amelyek 
ősi eredettel bírnak és a keletről hozott vallással és 
hitvilággal állnak kapcsolatban. A termésjóslások, 
termékenységi varázslatok, időjárási előjelzések, 
különféle gyógyítási eljárások mind erre utalhatnak. 
Az egyház megerősödése elnyomta, ha kellett 
erőszakkal száműzte ezeket a hagyományokat, s 
csak elszórtan maradhattak meg nyomaik, illetve 
csak átalakult, a keresztény valláskörbe beépített, 
megváltoztatott formában jelenhettek meg 
a továbbiakban. A kereszténnyé váló európaiak 
a sokszínű, pogány istenvilág után a katolicizmus 
gazdag szentkultuszában találták meg a leginkább 
megfelelő „szakosodott” védelmet. Minden 
foglakozásnak, tevékenységnek volt védőszentje, így 
a borászoknak, szőlészeknek is. A szőlőhegyeken 
felállított keresztek, a szentek szobrai, esetleg 

kisebb kápolnák emelése azt a célt szolgálta, hogy 
a termés megmeneküljön a pusztulástól.

Január 22-én van Szent Vince napja. 
Elképzelhető, hogy a szent nevének és a latin bor 
szó – vinum – hasonlatos hangzása segítette elő 
azt, hogy a szőlőművesek védőszentje legyen. 
Vince napjához több időjárási és termékenységi 
jóslat kapcsolódik. Azt tartották: „Ha fénylik 
(megcsordul) Vince, megtelik a pince”. Több helyen 
ezen a napon vesszőket vágtak a szőlőből, majd 
otthon vízbe helyezték azokat, s a hajtásokból, 
rügyekből következtettek a leendő termésre. 

Szent Orbán – május 25. – a szőlőművesek, 
kocsmárosok, kádárok védőszentje. Szent Antaltól 
június 10-én a hegyi búcsúkon kérnek áldást 
a szőlőre és annak művelőire, de egyes vidékeken 
Illés – július 20. –, Mária Magdolna – július 22. –, 
Jakab 
– július 25. – és Szent Anna – július 26. – napjához 
is kötődnek borral összefüggő szokások. 

A magyar szentkultuszból kiemelkedik Szent 
György tisztelete. Április 24-én, György napján 
számos hagyomány alakult ki a mezőgazdaság 
kapcsán, mivel ez az időszak épp egybeesett 
az utolsó fagyok elmúltával, s a szőlőben is ekkortól 
kezdődtek a nagyobb munkák. A szőlőhegyeken 
előkészítették a terepet a metszéshez, 
földmunkákhoz, ellenőrizték a karókat, a lugasokat, 
a szőlőt körülvevő kerítéseket. A hegyközségek 
törvénykezése is e napon ült össze, sőt 
a tisztújításokat is ekkor tették meg. Szent György 
napján, sok helyen volt körmenet, amikor a pap 
megáldotta a szőlőket, s imádkoztak a természeti 
csapások elkerüléséért.

Pusztay Sándor
főszerkesztő

Bacchus (Caravaggio, 1598)
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(Bor)literatúra

Orpheus dicsérete
Kazinczy, a szorgalmas levelező

Kazinczy Ferenc a Bihar megyei Érsemlyénben 
született 1759-ben, nemesi családban. Iskoláit 
Sárospatakon végezte, fi lozófi át, jogot, teológiát 
hallgatott. Joggyakornokként dolgozott Kassán, 
Eperjesen és Pesten 1779–1784 közt. 1784-ben 
a miskolci szabadkőműves páholy tagja lett Orpheus 
álnéven. 1786-tól hivatalt vállalt Kassán, tíz 
északkeleti vármegye iskoláinak felügyelője volt.

1788-ban Batsányi Jánossal és 
Baróti Szabó Dáviddal közösen 
megindította az első magyar 
folyóiratot, a Magyar Museumot, 
de már a nyitó cikk körül viták 
keletkeztek Kazinczy és Batsányi 
közt. Kazinczy végül megvált 
a laptól, és két év múlva önálló 
lapot szervezett Orpheus címen, 
mely 1790–91-ben mindössze 
nyolc számot élt meg. 

1794-ben belépett 
a Martinovics által szervezett 
Reformátorok Titkos Társasága 
nevű titkos szabadkőműves 
páholyba. Még ebben az évben 
letartóztatták, a jakobinusok 
perében először halálra és 

jószágvesztésre, majd bizonytalan idejű várfogságra 
ítélték. Hat és fél évig raboskodott  Spielberg, 
Kufstein majd Munkács börtöneiben. A fogság 
éveiben tanult, írt és fordított. 1801 júniusában 
szabadult. 

1804-ben feleségül vette a nála húsz évvel 
fi atalabb Török Sophie-t, és Bányácskára költöztek, 
melyet Széphalomnak nevezett el. Zemplén megye 
levéltárosa lett napi tíz garas fi zetéssel. 1828-
ban Pestre utazott az Akadémia előkészítése 
ügyében, de nem kapta meg a titkári állást. 1830-
ban az Akadémia tagjává választották. Anyagilag 
szinte teljesen tönkrement a családját sújtó állandó 
pereskedésben. Utolsó éveiben írt emlékiratai 
– Pályám emlékezete, Fogságom naplója (1828) és 
útleírása, az Útja Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra 
(1831) – máig élvezetes olvasmányok. 1831-ben 
a felvidéki kolerajárvány egyik áldozataként halt 
meg. Széphalmi házának kertjében temették el. 

Kazinczy Ferenc: 
Bor mellett

Fogy az élet, s nemsokára
 Szép korom majd elrepül;
Érzem, messze nincs határa,
 S majd komor telére dűl.
De borral sebes szárnyának
 Lépvesszőket hányhatok;
Bort hamar, bort! elmúltának,
 Ha iszom, kaczaghatok.

Még most, hála istenimnek!
 Kelyhem bátran forgatom;
Még most, hála istenimnek!
 Lollimat csókolhatom.
Még nincs a ki elfogassa
 Gyanúba vett levelem,
Nincs a ki tudakoztassa,
 Ki sziszeg titkon velem.
 
Lyányka, jer, jer mártsd rózsádat
 Kelyhem édes nedvibe,
Fonjad azt s melypántlikádat
 Hajam barna fürtibe.

Ingereld szám szomjuságát
 S ah éreztessed velem,
Éltemnek fő boldogságát
 Hogy csak kebledben lelem.
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Kazinczy Ferenc művei

Kazinczy szépirodalmi műveinek legnagyobb 
része műfordítás, de ezek már jórészt elavultak. 
Eredeti munkái közül versei – néhány epigrammán 
és szonetten kívül – nehézkesek, ma már kevéssé 
élvezhetők. 

Eredeti prózai művek írásától sokáig 
tartózkodott, mert készületlennek tartotta a magyar 
nyelvet, és fontosabbnak tartotta a műfordítást. 
Az 1810-es években azonban fi atal pályatársai, 
Szemere Pál és Kölcsey Ferenc sürgetésére, és 
valószínűleg belső késztetésének is engedve, 
rászánta magát az írásra, elkezdte összeállítani 
emlékiratait. 

1816 nyarán három hónapos erdélyi útjának 
élményeit az Erdélyi levelekben írta meg. Ezt 
a munkáját maga Kazinczy is eredeti műnek 
tartotta. Rövid útirajzokat jóval korábban is írt, 
ezeket Orpheusában publikálta. Még 72 évesen, 
életének utolsó évében tett útjáról is érzékletes 
képekben, pontos leírásokban számolt be 
(Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra; 1831). Az Erdélyi 
levelek 26 levélből áll, melyeket barátjához, 
Dessewff y Józsefhez írt. A szemléletes leírásokat 
történelmi, kultúrtörténeti ismertetők egészítik ki 
és – az akkoriban divatos levélformának megfelelően 
– az író érzelmei, személyes vallomásai kísérik. 

Előbb Az én életem, majd Pályám emlékezete 
címen összeállított, mintegy 45 évet átfogó 
emlékiratában életének eseményeit házasságkötéséig, 
négy nagyobb részre osztva beszéli el. Bemutatja 
szellemi fejlődésének, íróvá érlelődésének fontosabb 
állomásait. Szemléletesen megrajzolt helyszínek, 
alakok, élethelyzetek váltakoznak benne, és közben 
megelevenedik a 18. század végének társadalmi élete. 

A Pályám emlékezetében az 1794 decemberétől 
1801 nyaráig terjedő időszakot az író csak 
szűkszavúan beszéli el, a fogság szót meg sem 
említi. Életének ezt a tragikus hat és fél évét külön 
írta meg. A Fogságom naplója a 19. századi magyar 
emlékirat-irodalom kiemelkedő alkotása. 

Kritikusai, ismerői Kazinczy legjelentősebb 
művének levelezését tartják. Egyike volt 
a világirodalom legszorgalmasabb levelezőinek. 
Levelezésben állott mindenkivel, aki hosszú élete 
alatt valamelyest csak számba jött a szellemi 
Magyarországon, és levelezett mindenről, ami 
értelmes téma akkoriban felmerülhetett. A kor 
belső története szempontjából ezek a levelek 
megbecsülhetetlenek, és mint alkotások is Kazinczy 
legjobb művei – írta róla Szerb Antal. Több mint 
6000 levele ismeretes, ezek legnagyobb részét 
1890–1911 között Váczy János adta ki 21 kötetben. 
További egy-egy pótkötet 1927-ben, illetve 1960-ban 
jelent meg.

Dr. Sztancs György

Gyakran használt 
boros fogalmak

Amit szeretünk, arról szívesen beszélünk. Így 
van ez a borok esetében is, és egyre gyakrabban 
hallunk olyan szakkifejezéseket, amelyek beépültek 
a hétköznapi nyelvbe. De vajon biztosan tudjuk, 
hogy mit jelentenek ezek a kifejezések? 

Direkt termő szőlőfajták  
Az észak-amerikai Vitis labrusca-tól származó fajták, úgymint 
Noah, Izabella, Elvira, Othello, Delaware stb.

Élesztőzavarosodás
A kevés maradék cukrot tartalmazó borban borélesztők 
szaporodhatnak el, amelyek akár vadélesztők 
(pl. Zygsaccharomyces bailii) is lehetnek, és a bort erősen 
porossá, esetleg zavarossá teszik. Illatban, ízben érzékelhető 
az élesztők jelenléte. Megelőzésére a csírátlanító szűrés 
szolgálhat, kezelésénél pedig tisztító derítés és szűrés jöhet 
számításba.

Fehérjezavarosodás
A borban lévő fehérjék kiválása okozza, amelyet bentonitos 
derítéssel tudunk megelőzni, illetve megszüntetni. Többnyire 
a melegre érzékeny fehérjék dominálnak, így a kezelésnél 
a pasztőrözés is megoldást jelent.

Pirkadtság, rezes szín
Néhány szőlőfajta esetén – pl. szürkebarát, piros tramini –
 előfordulhat, hogy a fehérbor színében enyhe pirkadtság 
jelenik meg, azonban ez a feldolgozási módból származó 
tulajdonság, és nem mindig számítjuk hibának. Más a helyzet, 
ha kék szőlő is belekerül a fehér borszőlő közé, és ez okoz 
színváltozást. Súlyosabb hiba, ha vörösboros hordóba töltenek 
fehérbort és ez okoz színváltozást. Megelőzése gondos 
borkészítéssel és kezeléssel biztosítható. Javítását csak aktív 
szenes kezeléssel érhetjük el (50-80 g/hl).

Nyúlósodás
Alkoholszegény, lágy borokban tejsavbaktériumok nagy 
mennyiségben elszaporodhatnak és nagyobb mennyiségben 
poliszacharidokat képeznek. Ezáltal a bor nyúlósan olaj- vagy 
szirupszerűen folyik. Megelőzhetjük a nyúlósodást 20 mg/l-
nél magasabb szabad kénessavtartalom biztosításával. Nyúlós 
borok gyógyítása 40 mg/l szabad kénessav-beállítással, erős 
kevertetéssel, 3-5 g/hl-es csersavadagolással és szűréssel 
ajánlatos.

Bondor László

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI [7] 



Nemes cselekedetek
A jótékonyság jegyében

Adományozási ünnepség 
a Rejpál-házban

A Soproni Legáció, valamint a Soproni Borlovagok és 
Borbarátok Egyesülete idén összesen négyszázezer 
forintnyi adománnyal támogatott 
három szociális intézményt. 
A Balfi  úti Idősek Otthona, 
a Szent Benedek Idősek Háza, 
valamint a Sopron és Környéke 
Család- és Gyermekjóléti Ellátás 
Intézetének támogatása mellett 
a soproni Városplébánia részére is 
jutott az adományból, amelynek 
köszönhetően – Horváth Imre 
városplébános segítségével – 
az intézmények mellett több 
rászoruló család is részesült 
a felajánlásból.

Az adományokat a legáció 
vezetői, Makai Ernő és Werdnik 

Ernő, valamint a Soproni Borlovagok és Borbarátok 
Egyesületének elnöke, dr. Sztancs György és 
Tóth Ferenc adta át a szervezetek képviselőinek, 
díszoklevél kíséretében, a Rejpál-ház patinás falai 
között.

Az adományozás a támogatás közvetlen értékén 
túl egyúttal fi gyelemfelhívó szereppel is bír: 
a borrend jó példával élen járva mutat rá arra, hogy 
milyen fontos a segítő szervezetek támogatása. 
Ahogy azt a Lovagi atlasz oldalain is olvashatjuk: „ 
a teremtés lényege a többet adni, mint kapni elvében 
testesül meg”. 

(Németh Zoltán)

Találkozó a Sziklatemplomban

Az EBHKE Budapesti Legációja a lovagrendi 
eskühöz és a hagyományokhoz híven karácsony 
előtt gyűjtést szervezett, és az összegyűlt 

Nem pusztán a nemes borok, de a nemes cselekedetek is 
fontos elemét képezik az Európai Borlovagrend életének. 
A Lovagi atlasz által közvetített értékek sorában előkelő 
helyet foglal el a közjóra való törekvés, az embertársaink 
iránti szolgálat, a jótékonysági törekvések támogatása. 
Hagyomány, hogy a karácsonyt megelőzően december 
22. környékén az Európai Borlovagrend Hungária 
Konzulátusának legációi országszerte adományokat adnak 
át a rászorulóknak, illetve a szociális területen tevékenykedő 
szervezeteknek, intézményeknek. 

A Rejpál-ház ünnepségén
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adományokat ünnepség keretében adta át az érintett 
szervezeteknek.

A Magyar Pálos Rend részére több helyről 
összegyűjtött 724 ezer forint pénzadomány került 
átadásra 2022. december 14-én a Gellért-hegyi 
Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplomban 
tartott szentmisét követő állófogadás keretében. 
A fogadást Kiss Zsolt borbíró felajánlásával 
vörösboros vaddisznópörkölt fűszerezte, 
Sike Tamás borkínálata kíséretében. Az összegyűlt 
pénzadományt Husza György borlovag adta át 
jelképesen 13 rendtárs és kísérőik jelenlétében, 
és Puskás Antal atya tartományfőnök 
és dr. Szentirmai Tamás borbíró, irodavezető 
vette át. 

Másnap 300 kilogramm borsodi alma (Kiss Zsolt 
bortanácsos felajánlásából), 96 doboz üdítő (egyéni 
adománygyűjtésből), hat karton fehér-, rozé- és 
vörösbor (Kecskeméti Tibor és Etler Péter borlovag, 
valamint Milhoffer László és Molnár András László 
hospes felajánlásából) került átadásra a Farkas Edith 
Katolikus Szeretetotthon részére.

A szeretetotthonban a Budapesti Legációt 
a karácsonyi ünnepségen hat fő képviselte: 
dr. Mészáros Sándor prokonzul, Husza György 
és Kecskeméti Tibor borlovag, Nagy-Mizsei Ildikó 
bordáma, Gál András borbíró és Scherzinger Mária 
Edit hospita. A köszöntést és adományátadást 
operett gálaműsor követte, melyet az idősek 
lelkesen, könnyes szemekkel fogadtak fi atalságukat 
visszaidézve. Az intézmény lakói és munkatársai 
nevében Deák-Bárdos Gabriella otthonvezető 
mondott köszönetet.

A szekszárdi Lovagi szék december 28-án 
40 ezer forintot adományozott a Szekszárdi 
Református Egyházközösség részére, amit 
dr. Kaszó Gyula tiszteletbeli hospes vett át, 
és ő mondott köszönetet a lovagrendnek 
az egyházközösség nevében.

(Husza György)

Élelmiszert osztottak Győrben 

A Borlovagrend Hungária Konzulátusának 
Győri Legációja szervezésében december 16-án 
több mint egy tonna fagyasztott húst adtak át 
a rászorulóknak a Családi és Gyermekjóléti Központ 
Ady városrészi irodájában. A legáció tagjainak ez 
volt az adományozási akciójuk első állomása. Zsidi 
Sándor, az OSI Food Hungária Kft. ügyvezető 
igazgatója tette a nagylelkű felajánlást: a lovagrend 
segítségével juttatott el 1,1 tonna húst csaknem 
300 családhoz. A nagy mennyiségű élelmiszer 
elosztásában segítségükre voltak a Hajléktanokat 
Segítő Szolgálat munkatársai. 

Karakai Zsolt borlovag vezetésével csaknem 
hárommillió forintért értékesítették a dr. Tóth 
Béla pincészetéből származó borfelajánlást. 
Ennek segítségével jutott támogatás a Kálóczy 
téren levő idősek otthonának, a győri bencés, 
református és evangélikus egyháznak, számos 
győri, mosonmagyaróvári idősotthonnak, illetve 
a Fogyatékossággal Élők Átmeneti Napközi 
Otthonának is. Ezen túlmenően a borlovagrend 
győri tagjai még további több mint kétmillió forintot 
gyűjtöttek össze, hogy folytatni tudják a rászoruló 
szervezetek és családok megsegítését.

(Benyik Zoltán)
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Szakrális adományok

Ünnepélyes körülmények között 2022. december 
28-án a Komáromi Legáció nevében Bondor 
László borlovag és Potháczky Mária bordáma adta 
át az egyesület támogatását a Komáromi Római 
Katolikus Plébánia részére. A 100 ezer forintos 
adományt Takács Ferenc plébános vette át. 

Ugyanezen a napon a Danúbia Legáció 
nevében Pusztay Sándor borlovag 

a budapesti Arménia Kulturális 
Egyesület könyvtárának bővítésére 80 
darab gazdagon illusztrált, történelmi 
és szakrális témájú, örmény nyelvű 
könyvet adott át, amelyet Avanesian 
Alex köszönettel vett át.

(Bondor László)

Ételosztás Szegeden

Többéves hagyományt követve a Borlovagrend 
Szegedi Legációja 2022 végén is részt vett 
az adományozásban. Ezúttal ételosztással 
igyekeztek segíteni a rászorulókat. Szeged egyik 
külvárosi lakótelepén mintegy 200 adag gulyáslevest 
kínáltak azoknak a szegény családoknak, akiknek 
ezzel valóban szebbé tehették az ünnepet. Az étel 
elkészítésében a legáció számos tagja, valamint 
hozzátartozók is aktívan részt vettek. Az akció 
szervezésében a Szegedi Polgármesteri Hivatal és 
a helyi képviselő is segítségükre volt.

(Dr. Korom-Vellás Zsuzsanna)

Személyes élmények

Családunkban a jótékonykodás 
adta mindig az erőt, hogy 
megszerezzük mások bizalmát, 
tiszteletét. Amikor még a marcali 
kórházban dolgoztam, volt 
olyan eset, hogy egy svájci–
magyar egyesület révén saját 
kisteherautónkkal Luzernből 
szállítottuk a helyi kisegítő 
iskolának és a mozgássérült 
egyesületnek a speciális 
eszközöket. 

Más alkalommal egy csaknem 
teljesen lebénult gyermek 
számára gyűjtöttünk össze több 
millió forintot, hogy lakhatóvá, 
a sérült számára használhatóvá 
tudjuk tenni a szülői házat. 
Az önzetlen segítségnyújtás 

sok gyönyörű történetét éltük 
át a Máltai Szeretet Szolgálat és 
a Karitász tagjaiként.

Birtokunkon, Mesztegnyőn sok 
mindent termelünk. Jut belőle 
az ottani nyugdíjasklubnak, 
szociális intézménynek. Volt, 
amikor terményeket, máskor 
készpénzt vittünk, de volt, 
amikor egy gálaműsorral 
kedveskedtünk az ott élőknek. 
Csodálatos szüleim voltak, 
akik már csak odafenn 
„kertészkednek”. Arra neveltek: 
„tedd a dolgod, és ha teheted, 
juttass belőle másoknak is.” Én 
is erre biztatom a körülöttem 
élőket.

(Csíkné Nádudvari Éva)

Ételosztás Szegeden
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Az első feljegyzések az aszúról a 17. századhoz 
köthetők, a legenda szerint Szepsi Laczkó Máté 
készítette húsvéti ünnepi borként Rákóczi György 
feleségének, Lórántffy Zsuzsannának. A feltehetően 
édesszájú hölgynél nagy sikert aratott az ital, és 
ezentúl amikor az időjárás lehetővé tette, évről évre 
elkészítették. A történet másik változata szerint 
nem borászati innováció, hanem kármentés volt 
az eredeti cél: az Oszmán Birodalom támadásai 
miatt nem tudták időben leszedni a birtok szőlőit. 
Mire sikerült eljutni a szüretig, a szőlőket teljesen 
megfertőzte az aszúsodásért felelős nemes rothadás, 
a botrytis cinerea. Nem akarván elpazarolni az egész 
éves termést, végül ebből is bort készítettek, és így 
bukkantak a kincsre. Akármelyik verzió is igaz, 
az biztos, hogy a 17. század közepén már külföldre 
is exportálták a különlegességet. Ezzel a magyarok 
úttörők voltak a nemes rothadás szerepének 
megismerésében, a németek és franciák csak 
a század végén kezdték alkalmazni a technológiát – 
könnyen lehet, hogy tokaji hatásra.

 „A királyok bora, a borok királya” a 18. 
században tört igazán előre. Ez az elnevezés 
XIV. Lajos francia királyhoz köthető, miközben 
egész Európa-szerte az uralkodói udvarok fontos 
elemévé váltak a Tokajból exportált aszúborok. 
Cárok, királyok, pápák és főnemesek rendeltek 
nagy tételben maguknak, vagy kaptak ajándékul 
diplomáciai megfontolásból.

Köszönhetően az elterjedésének és a nyelvi 
különbségeknek, amit mi magyarok tokaji aszúnak 
hívunk, külföldön sok helyen egyszerűen rövidítve 
csak tokajnak, tokajinak vagy akár tokaynak 
kezdtek nevezni. Ahogy az lenni szokott, sokan 
próbálták meglovagolni a márkává váló név sikerét. 
Elzászban, Olaszországban és az újvilági borvidékek 
közül Ausztráliában is kezdtek el palackozni 
elnevezésükben erre hajazó borokat, de Szlovákiával 
is voltak nézeteltérések. A helyzet megoldására 
az európai uniós csatlakozásig kellett várni.

2007 óta a tokaji nevet csak a tokaj-hegyaljai 
borvidék termékei, illetve a szlovák Vinohradnícka 
oblasť Tokaj 5,65 négyzetkilométeres övezete 
használhatja. Az eredetvédelem nemcsak 
a borászati büszkeséget szolgálta, a bormarketing 
szempontjából is jelentőséggel bírt. A tokaji aszú 
semmi mással össze nem téveszthető aromáit 
a fogyasztók könnyen be tudják azonosítani, és 
fontos hogy a máshonnan vásárolt, kevésbé szigorú 
előírások és minőségi követelmények alapján 
készülő „tokajik” ne rontsanak az élményen.

Az aszúbor készítésének legfontosabb feltétele 
a már említett botrytis cinerea, vagyis a nemes 
rothadás megfelelő időpontban történő megjelenése. 
Amikor ez a gombafajta megtámadja a szőlőt, 
a szemek elkezdenek száradni, töppedni, így 
a bogyók cukor- és savtartalma koncentrálódik. 
Fontos, hogy ez ne túl korán és ne is túl későn 

következzen be az évben, hogy 
a szőlőszemek be tudjanak 
érni. Kialakulásához a nedves 
és száraz időszakok gyors 
váltakozása szükséges, akár 
ugyanazon a napon belül. Ehhez 
ideális klimatikus körülmények 
(hőmérséklet-ingadozás) 
és földrajzi viszonyok (víz 
közelsége) szükségesek. Kevés 
olyan hely van a világon, ahol 
ez szőlőtermesztésre alkalmas 
talajjal „találkozik”, ezért is 
különlegesek a Tokaji borvidék 
adottságai. Itt a Bodrog és a Tisza 
felszálló reggeli páráját a nyugati 
szél gyorsan felszárítja, majd 
napközben az idő száraz és napos.

A tokaji aszú és a szamorodni
Ételajánlatok a tokajihoz
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Az így megfertőződött, botrytises szőlőt 
az aszúkészítéshez kései szüreteken gyűjtik be, 
időponttól és időjárástól függően azonban általában 
nem minden egyes szem töpped, aszúsodik a fürtön. 
Ezért a szüretelés több ütemben történik, az ép 
szemeket, amíg lehet, a tőkén tartják. Az aszúsodott 
szemeket leszedik a fürtökről, és egy kádba 
helyezik, ahol azok saját tömegüknél fogva elkezdik 
kipréselni magukból a levet. Ezt a színmustot 
aszúesszenciának nevezik, egy rendkívül 
koncentrált ízvilágú, mézédes, tömény folyadékról 
van szó. Külön erjesztve igazi különlegesség, de 
minőségjavításra is gyakran használják.

A hagyományos, történelmi módszernek 
megfelelően ebből a kádból adagoltak az erjedő 
borhoz, innen erednek a 3-4-5-6 puttonyos 
elnevezések. Háromputtonyos aszú esetében egy 
136 literes gönci hordóhoz három körülbelül 
25 kilogrammos puttony aszúszem került, négy 
puttonyos esetén négy és így tovább. Mára 
a puttonyos meghatározás már csak névben 
maradt meg, analitikai alapon megmérve a bor 
cukortartalmát 120 és 150 gramm/liter között 
5 puttonyos, 150 gramm/liter fölött 6 puttonyos 
megnevezés kerülhet a címkére. Három- és 
négyputtonyos aszúkat 2013 óta már nem lehet 
készíteni, ezzel is az aszú prémium mivoltát erősítik. 
Az aszú legalább két évet érlelődik forgalomba 
kerülés előtt, ebből legalább 18 hónapot hordóban.

A kész tokaji aszú kivétel nélkül édes, intenzív 
ízű és hosszú lecsengésű, aranysárga bor. Mézes, 
krémes állagához általában trópusi gyümölcsök, 
aszalt barack és érett birses-körtés jegyek társulnak, 
amit fűszeresség, rumos diós, időnként dohányos 
jegyek egészítenek ki. Mint minden bornál, itt is 
kiemelt fontosságú az alkotóelemek egyensúlya: 
az a tökéletes, ha az ízek kiegészítik, nem elnyomják 
egymást. A magas cukortartalom magasabb savat 
kíván az egyensúlyhoz, és nagy benne az érlelési 
potenciál is. Megfelelő körülmények között egy aszú 

sokáig eltartható, és fejlődik a palackban.
Az aszú igazán jól illik az ünnephez a hírneve 

és jelentősége mellett azért is, mert maradandó 
élményt nyújt a fogyasztónak, és azon ritka 
kivételek egyike a bor világában, amit értékelnek 
a tapasztalt borkedvelők, a kezdő borfogyasztók 
és a borral egyáltalán nem szimpatizálók is. Nem 
kell tehát több embernek többféle italt tölteni 
a poharába, egy jó aszúban garantáltan senki sem 
fog csalódni, és közösen át lehet élni és megbeszélni 
a fogyasztási élményt.

Az elmúlt években piaci trend a csúcs aszúk 
mellett a kicsit könnyedebb, frissebb, már pár éven 
belül jól fogyasztható aszúk készítése. Általában 
jó döntési szempont az évjárat és a szín: minél 
fi atalabb és halványabb aszút emelünk le, annál 
inkább megmaradnak a frissebb jegyek. Bármelyiket 
is választjuk, méltó befejezése lesz az ünnepi 
ebédnek. 

A tokaji régió természetesen az aszún kívül 
más botrytises különlegességeket is készít. 
A könnyedebb aszúk kedvelői számára gyakran 
jó alternatíva az édes szamorodni. Szamorodni 
készítésekor az aszúszemeket nem bogyózzák 
le, hanem a fürtöket hagyományos módon, 
egészben szüretelik és dolgozzák fel. Megszületése 
a lengyel kereskedelemhez köthető, a 19. század 
elején komoly kereslet jelent meg részükről. Ezt 
kielégítendő találták fel a kategóriát, és a gyors 
piacra vitel érdekében a kereskedők meg sem várták, 
míg elkészül a bor, az erjedő mustot szállították. 
Mire hazaértek, a mustból bor lett. Innen a szláv 
eredetű név: „Sam się rodzi” – magától születik. 
Szamorodniból száraz verzió is készül.

A nemzetközi elnevezéseket követve egyre 
gyakrabban találkozhatunk late harvest, azaz 
kései szüretelésű tételekkel is. A szamorodni 
és e között a különbség általában a botrytises 
szemek arányában keresendő, a szamorodnikban 
több aszúsodott szem található, így általában 
komplexebbek.

Mit együnk a tokaji borokhoz?

Azért izgalmas ételeket választani tokaji borokhoz, 
mert esetükben az ízegyeztetés mindkét alapelvét 
bevethetjük: hasonló ízekkel teremthetünk 
harmóniát (édes ízű ételekhez magasabb 
cukortartalmú bor vagy savanykás ételhez 
savasabb bor), vagy ellentétes ízekkel kiegészítve 
teremthetünk összhangot (mint a kínaiak édes-
savanyú vagy a skandináv népek édes-sós ételeinél). 

Legyen szó egy száraz, lágyabb hárslevelűről 
vagy egy tekintélyes hatputtonyos aszúról, minden 
esetben a tokaji borok három fontos tulajdonságát 
kell kiemelnünk: a markáns savtartalmat (pl. 
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citromfűvel, lime-mal, borecettel), a borok 
testességét, extrakttartalmát (zsírban történő 
konfi tálással vagy krémes, gazdag szószokkal) és 
az egyedi ásványosságot (különféle fűszerekkel, 
sókkal – desszerteknél is!).

Ezeken kívül már csak egy dolgot kell szem 
előtt tartanunk, mégpedig hogy milyen borral 
főzünk, hiszen csak úgy tudunk tökéletes harmóniát 
teremteni, ha abból a borból főzzük a jus-t, amit 
majd felszolgálunk az étel mellé.

Íme, néhány alapszabály, amiket ha betartunk, 
a borok gyönyörűen végig fogják kísérni ételeinket:

A bor testessége harmonizáljon az étel 
gazdagságával. Egy gazdag, sült vadhús mellé testes 
bort illik inni, a könnyű, párolt ételekhez pedig 
könnyedebb borokat.

A bor ízeinek intenzitása is legyen összhangban 
az étel ízeivel. Paprikás, magyaros ételekhez 
fűszeres bort adjunk, ízben szegényekhez pedig 
hasonló karakterű bort (lehet például chardonnay).

Savasság faktor: ha savas az étel (pl. 
paradicsomos alapú vagy balzsamecetes), akkor 
élénk savú bort válasszunk. Ha a bor kevésbé savas, 
lapossá válhat az étellel együtt.

Édesség faktor: édes ételhez bizony édes bor kell. 
A bornak legalább olyan édesnek kell lennie, mint 
az ételnek, ellenkező esetben savanykásnak fogjuk 
érezni.

Sósság faktor: a sós ízeket szépen kiemelik 
az édesebb borok, könnyedebb, sós ételeknél 
pedig a frissítő savasság egészíti ki azokat (mint 
az osztrigát a Champagne).

Zsírosság/olajosság faktor: a rántott húsokat, 
kacsasülteket, pástétomokat magasabb savtartalmú, 
ropogós borok egészítik ki, mivel a savak segítenek 
áthatolni az étel zsírosságán.

Füstösség faktor: füstös jellegű ételekhez (főleg 
ha nehéz húsról van szó) nyugodtan jöhetnek 
a barrique hordós érlelésű borok. A bor azonban 
sosem lehet füstösebb az ételnél. Legjobb, ha 
érett, leveses szőlőből készült bort választunk, 
hogy az kiegyenlítse az ízt (pl. sárgamuskotály 
vagy merlot).

Mindezeket fi gyelembe véve néhány ötlet egy 
komplett, hatfogásos menüre arra az esetre, ha 

nemcsak a párosításokkal akarunk tarolni, de 
a sorrenddel is!

 
Száraz szamorodni – érdemes ezt választani 

aperitifnek, főleg, hogy ezeknek a boroknak 
semmi köze a szomorkodáshoz! A bor 
készítésének lényege, hogy az aszúsodott és 
az egészséges szemeket egyaránt tartalmazó 
fürtöket egyben dolgozzák fel (lengyel 
’samorodny’ – ahogyan termett). Legalább 
két év érlelés (ebből min. 1 év fahordó) 

a kötelező, illetve a botritiszes jelleg.
Édes szamorodni – Sajtimádók, fi gyelem! 

Próbáljuk ki ezt az elfeledett fajtát egy fi nom 
kéksajt-válogatással, lágy brie-vel, esetleg libamájas 
előételek mellé. Jöhet a füge, dió, gesztenye, 
kajszibarack, sőt áfonya is.

Késői szüretelésű bor – Amiben eltér 
a szamorodnitól: készülhet aszúsodott szemek 
nélkül is, és érlelni sem kell olyan sokáig. 
Könnyebben fogyasztható, ezért is annyira 
népszerű. Az izgalom kedvéért érdemes kipróbálni 
marhaoldalassal vagy csontos steakkel, köretnek 
gondolkozzunk olyanban, ami édes-savanyú, pl. 
savanyú káposzta, citrusok, mangó, ananász, 
hagymalekvár, érett alma, 
répa, tök, méz, esetleg chili 
kombinációiban.

3-4 puttonyos aszú – Az új 
rendtartás szerint csak 
az nevezhető aszúnak, 
amiben legalább 120 gramm 
visszamaradt cukor van (itt 
kezdődik az 5 puttony). 
Ettől függetlenül mindig is 
ünnepeink része volt, és mivel 
már a menüsor végéhez 
közeledünk, egy klasszikus 
vargabélest szeretnék 
javasolni, a túró szintén 
magas savtartalma miatt. 
Ha inkább a menü elején 
innánk, választhatunk mellé 
kacsa- vagy libamellet, 
például birsalmás, 
vilmoskörtés esetleg trópusi 
gyümölcsös körettel, vagy 
töltelékkel. 

5-6 puttonyos aszú – Királyok bora, borok királya, 
és a szuvenír, amit minden turista keres. Varázslatos 
a története: kézzel szüretelik az aszúsodott 
szemeket, egymás után többször is, míg minden 
bogyót megáld a nemes penész. Ezután használják 
az évszázados technológiát; az aszúszemeket egy 
gönci hordónyi (136 l) azonos évjáratú alapborba 
áztatják (3 puttonyoshoz kb. 75 kg szőlőt, 6 
puttonyoshoz 150 kg szőlőt adnak!) Következik 
kötelező három év érlelés (2 év fahordós, plusz 
1 év palackban). Van, aki szerint a 6 puttonyost 
leginkább magában érdemes fogyasztani, ám ha 
mégis párosítanánk, próbáljuk ki gyümölcs alapú 
desszertekkel, macaronnal, vagy a diós, gesztenyés, 
kávés ízeket lehet kombinálni vérnaranccsal, 
grapefruittal, keserű étcsokival, vagy akár egy kis 
Maldon sóval!

Bondor László
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Habsburg Ottó 110 éve született 
„Istennek hála, európai parlamenti képviselő vagyok”

November 20-án volt Habsburg 
Ottó születésének 110. 
évfordulója. Az utolsó magyar 
trónörökös élete jelentős részét 
száműzetésben töltötte, európai 
parlamenti képviselőként 
ugyanakkor mindent megtett 
a vasfüggöny által széttagolt 
kontinens újraegyesítéséért és 
a posztszocialista országok, köztük 
Magyarország felemelkedéséért. 

Habsburg Ottó 1912-ben, 
Reichenauban született IV. 
Károly, az utolsó osztrák császár 
és magyar király, valamint 
Zita Bourbon-pármai hercegnő 

legidősebb gyermekeként. A család Ausztriából való 
száműzetését és vagyonának elkobzását követően 
különböző országokban élt, így Ottó lakott többek 
között a Portugáliához tartozó Madeira szigetén, 
Spanyolországban, Belgiumban, az Egyesült 
Államokban és Franciaországban is. 

A középiskolát Spanyolországban, egyetemi 
tanulmányait Belgiumban, a Leuveni Egyetemen 
végezte, ahol 1935-ben doktori címet szerzett 

a politika és társadalomtudományok területén. 
Kiválóan beszélt német, magyar, francia, angol, 
spanyol, portugál, horvát és olasz nyelven. 

Habsburg Ottó 1951-ben Regina szász-
meiningeni hercegnővel kötött házasságot, és 
a családnak összesen hét gyermeke – Habsburg 
Andrea, Mónika, Michaela, Gabriella, Walburga, 
Károly és György – született. 

Az utolsó magyar trónörököst szülei és 
tanárai gyermekkorától az uralkodásra nevelték, 
és Ottó még a Habsburg-dinasztia legnagyobb 
kritikusai szerint is kimondottan alkalmas lett 
volna a királyi trónra. „Ottó az utolsó császár, 
Károly legidősebb fi a volt, akiből, közhellyel élve, 
valószínűleg a Habsburgok legjobb uralkodója 
lehetett volna. Ottó kiválóságát azonban elsősorban 
nem annak köszönhette, hogy Habsburg, hanem 
hogy elkötelezett híve volt az európai békének 
és a katolikus egyháznak, valamint számtalan 
ügyet felkarolt az Európai Parlament tagjaként” – 
méltatta az utolsó Habsburg trónörököst Martyn 
Rady, a Londoni Egyetem Szláv és Kelet-európai 
Tanulmányok Intézetének emeritus professzora. 

A száműzetés éveit követően Habsburg Ottó 
Ausztriába csupán 1966-ban, míg Magyarországra 
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1987-ben térhetett vissza, 1979-től azonban 
európai parlamenti képviselőként húsz éven át 
egyre növekvő tekintéllyel harcolt a számára fontos 
ügyekért. A rendszerváltás után legfőbb célkitűzése 
a posztkommunista országok – köztük Magyarország 
– támogatása és gazdasági felzárkóztatása lett. Közel 
hetven évvel apja, IV. Károly halála után, a királyi 
palota helyett az Európai Parlament tagjaként 
képviselhette Magyarország érdekeit.

Amikor 1990 májusában egy újságíró 
megkérdezte az egykori trónörököst, hogy nem 
érez-e keserűséget amiatt, hogy soha nem lehetett 
belőle király, Ottó így válaszolt: „Istennek hála, 
európai parlamenti képviselő vagyok”. 

Közel 20 esztendős parlamenti képviselősége 
során Habsburg Ottó tevékeny szerepet 
vállalt a vasfüggöny lebontásában és annak 
tudatosításában, hogy az európai integráció csak 
a kontinens keleti államainak csatlakozásával lehet 
teljes. Óriási történelmi, politikai tapasztalata 
által jól érzékelte a világpolitikai folyamatokat és 
a nemzeti politikák sajátosságait.

1989-ben a kommunista rendszer széthullását 
eredményező utolsó meghatározó eseményként 
is emlegetett Páneurópai Piknik fővédnökeként 
része volt az osztrák–magyar határon a vasfüggöny 
átvágásában, amit közel 700 keletnémet használt ki 
Nyugatra való meneküléséhez. A Habsburg családot 
a helyszínen Walburga képviselte.

Életének 99. évében a bajorországi Pöckingben 
hunyt el, szívét – végakaratának eleget téve – 
a Pannonhalmi Bencés Főapátság kriptájában 
helyezték örök nyugalomra, amit az Európai 
Borlovagrend Szenátusa, valamint a Hungária 
Konzulátus időről időre megkoszorúz.

Horváth Dóra

Adventi ünnepség 
Nyulason

A Soproni Legáció tagjai is részt vettek 2022. 
december 3-án a Joisban tartott adventi ünnepségen.

A Neusiedlersee-Seewinkel Legáció nevében 
Michael Duacsek prokonzul hívta meg azokat 
a lovagi konföderációkat, amelyek 2022. szeptember 
10-én az eisenstadti Szenátussal és az érintett 
legációkkal közösen együttműködési és barátsági 
szerződést kötöttek Sopronban. A szerződést 
a soproni, a kismartoni, a nagymartoni, a közép-
burgenlandi, a neusiedlersee-seewinkeli első 
legátok, a Hungaria Konzulátus és a burgenlandi 
konzulátus prokonzuljai írták alá. A Szenátus 
részéről dr. Josef v. Jenei nagykövet, címzetes 
konzul, majd Alfred Rákóczi Tombor-Tintera első 
konzul ellenjegyezte a dokumentumokat.

A vendégeket délután várták a nyulasi Elra cég 
teraszán forralt borral, punccsal és meleg sült 
gesztenyével. A télies időben pezsgővel is lehetett 
volna koccintani, de mi inkább a meleg italoknál 
maradtunk. A teraszon a kiváló toronyzenét lehetett 
hallgatni. 

Az üdvözlő italok elfogyasztása után a megnyitó 
ünnepség folyamán lovagavatásnak is részesei 
lehettünk. Az este további részében elmélkedő, 
ünnepi beszédeket hallgathattunk, közben 
közös karácsonyi dalok éneklésére buzdítottak 
az orátorok. A legáció az ünnepség során fi nom 
ételekkel és helyi, környékbeli borokkal kínálta 
a jelenlévőket. 

Károlyi Balázs Gyula
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Nagyszombat (Trnava) a legrégebbi szabad királyi 
város volt a mai Szlovákia területén. A településen 
rendszeresen tartottak vásárokat, innen származik 
a Szombat név, ami a vásárok napjára utal. Az első 
írásos jelentés 1211-ből való, ám sokkal fontosabb 
dokumentum IV. Béla kiváltságlevele, amely 1238-
ban szabad királyi város rangot adományozott 
Trnavának.

A város a 16. század közepén érte el virágzásának 
csúcspontját, amikor fontos kereskedelmi központtá 
vált. 1543-ban, amikor a törökök elfoglalták 
Esztergomot, az érsekség a városba költözött, amely 
így Magyarország kulturális és egyházi központja 
lett. A Főtér történelmi, meghatározó épülete 
az 1547-ben épült Várostorony, amelynek teraszáról 

gyönyörű kilátás nyílik, a műemlék épületekre és 
a szépen felújított városfalakra. A templomok nagy 
száma, és más egyházi építmények miatt a várost 
gyakran nevezik „kis Rómának”. Egy ideig itt 
őrizték a magyar Szent koronát is.

A térség turisztikai vonzerejéhez tartozik 
a borkultúra is: a Nagyszombati régió a várost 
körülvevő településekkel a Kis-Kárpátok borvidék 
része, ahol már a 13. századtól írásos emlékek 
tanúskodnak a szőlő- és borkultúra szerepéről. 
Az utóbbi évtizedekben a hagyományok itt is 
újjáéledtek, és ma már világszínvonalú borászatok 
készítik a fehér- és vörösborokat.

Közéjük sorolható a Vino Mrva & Stanko 
borászat. A céget 1997-ben a marketingterületen is 
járatos közgazdász, Peter Stanko és a nemzetközi 
tapasztalatokkal rendelkező Vladimír Mrva borász 
alapította. A két szakember a modern ember 
igényeihez igazodva keresett megfelelő minőségű és 
gyártási technológiájú borokat. 

Nagyszombat környékén egy kis pincében 
állították elő első friss, könnyű boraikat, amelyek 
tisztaságukkal, gyümölcsös illat- és ízvilágukkal 
hamar megtalálták a vásárlókat, borszerető 
embereket. A rohamos fejlődés következményeként 
2004-ben Nagyszombat szélén felépült a modern 
technológiára alapozott, korszerű borászati üzem, 
amelynek bejárata a Kis-Kárpátok lejtői felé néz. 

Borászatukban elsősorban a saját telepítésű 
szőlőket dolgozzák fel, de a megnövekedett igények 
miatt rendszeresen vásárolnak Dél – szlovákiai 
szőlőket is. Az európai uniós támogatással készült 
üzem borainak minőségét mutatja, hogy az elmúlt 

Igényes borok a poharakban
Nagyszombati degusztáció
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évtizedben azok nemcsak a szlovák, hanem 
a nemzetközi megmérettetéseken is több száz érmet 
és egyéb díjat nyertek el.

Az elmúlt hónapban magam is meghívást 
kaptam egy szakmai borkóstolóra, ahol bemutatták 
a borászat legjellemzőbb szortimentjét. A bevezető 
ital egy 2020-as száraz pezsgő volt.

1. Sekt, Cuvée Brut 2020 – száraz
2. Rizling Rýnsky Bojničky 2021 – száraz
3. Rizling Rýnsky, Mužla 2021 – félszáraz
4. Sauvignon, Čahtice 2021 – száraz

5. Burgundy 2021 – száraz
6.Tramini červený-Vinodol 2021 – félszáraz
7. Cabernet, Syrah rise 2021 – száraz
8.Oinot Noir 2018 – száraz
9. Frankovka modrá, Dolné Oresany, 2019 – 

száraz
10. Dunaj, Jasová 2020 – száraz

A degusztáció során felszolgált és végigkóstolt 
borok minősége, savtartalma, illat- és ízvilága 
azt mutatta, a pincészet szakemberei valóban 
minden megtesznek azért, hogy a nagyszombati 
borászat jó hírét vigyék a világba. A kitűnő pezsgő 
mellett hat fehérbort kóstoltunk, amelyek közül 
kettő volt félszáraz. Utóbbiak desszert utánra 
vagy édesszájú borkedvelők számára készültek. 
A három vörösbor közül kiemelkedett a Pinot 
Noir, amelyen a látványos bíborvörös szín mellett 
érződött a többéves hordós érlelés. Összességében 
megállapítható, hogy a Pozsonytól 60 kilométerre 
található, elegáns bemutatóteremmel, felkészült 
sommelier-vel rendelkező pincészet borai az igényes 
borfogyasztók számára készülnek.

Pusztay Sándor
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A bor feltüzel
Nemcsak a trónon, de az ágyban is…

A bor jótékony szerepét életünkben már a görögök, 
rómaiak is tudták. Nem véletlen, hogy Ovidius 
első versének címe „Szeretők” volt. Könyvében, 
„A szerelem művészeté”-ben egész fejezetet szentel 
a szerelmes férfi t feltüzelő bornak. Ódákat ír Liber 
Paterhez, a bor római istenéhez, aki „szőlővel 
megkoronázott szekéren” érkezik, hogy Thészeusz 
halála után megmentse Ariadnét a biztos haláltól.

Neveltetésük gyümölcseként az antik auktorok 
tanácsait az európai uralkodóházak rendre 
megfogadták, és a mai napig próbálják betartani. 
Mármint, hogy a bor segít, bölcsebbé tesz, és 
feltüzel. Fokozottan érvényes ez Magyarország 
utolsó királyi családjára, a Habsburgokra. Famíliájuk 
több száz esztendőre visszanyúló története 
során igyekeztek minél több utóddal teleszórni 
a kontinens dinasztiáit. Bíztak az üdvös tanításban: 
„ne háborúval, házassággal gyarapítsd birodalmadat”. 
Sajnos a háborúkkal nem volt szerencséjük, mint 
ahogy nekünk, a velük szövetségben létező Magyar 
Királyságnak sem.

Na, de mi őrzi meg legjobban a férfi erőt? 
Vagy mi tüzeli fel leginkább a szerelemre mindig 
éhes férfi népet? A régi időkben a medicina, 
a gyógyszerészet nem állt a mai szinten. Ezért 
a férfi nép más eszközökhöz, szerekhez folyamodott 
erejének megtartása, fokozása érdekében. Ez 
alól nem volt kivétel a több évszázados múltra 
visszatekintő Habsburg-dinasztia sem. Találtak 
remek természetes, folyékony, 
a torkon könnyen lecsúszó, üdítő, 
de ha kell, szívet-lelket és más 
testrészt melengető ajzószert. 
Éppenséggel nem őshazájukban, 
hanem a XVI. század vérzivataros 
esztendeiben hozzájuk csapódott, 
és hűbéresükként szolgált 
Magyarországon. A bor volt ez, 
melynek számos fajtáját kínálta 
a Kárpát-medence. Mindegyiknek 

más volt a hatása. Ám volt egy, ami 
igazi elixírnek számított.

Magányos hegy a Balatontól 
északra. Uralkodik a tájon. Tölgyesek 
és gyertyános tölgyesek borítják, 
az erdők aljnövényzete sajmeggyel 
gazdagított. Ha dél felől közelítjük 
a hegyet, megpillantjuk a lejtőit 
borító csodás szőlőskerteket. Idilli 
táj. Szerelemre ihlető. Itt ismerte 
meg a hozományvadász Noszty fi ú 
Tóth Marit, s lettek Mikszáth révén egyik kedvenc 
olvasmányunk hősei. Az ismerkedés egy jeles 
eseményen, a Somló hegyi szüreten történt. Remek 
bor érlelhető a Somló hegy déli lejtőin szedett 
szőlőből. Az így nyert aranyló nedűnek, a juhfarknak 
van egy fantasztikusan hasznos tulajdonsága. Ezt 
ismerte fel Bécs valamikor a XVIII. században, 
és lett állandó vásárlója és fogyasztója ennek 
az italnak is. A Habsburg-udvar és a főúri házak 
nélkülözhetetlen nedűi voltak a magyar borok, 
közöttük a somlói juhfark.

Üdvös hatásuk ellenére nem volt könnyű 
dolga borainknak a birodalomban, mert nagy 
volt a konkurencia a cseh, szlovák és osztrák 
borok részéről. A magyar bor csak a XVII. 
század vége felé kezdett igazán ismert lenni 
a nemzetközi piacon, ekkorra alakult ki az aszú és 
a szomorodni készítésének egységes gyakorlata. 
A XVIII. században ismét felvirágzott a szőlő- 
és a bortermelés, az elnéptelenedő területekre 
beköltöző rácok, svábok és tótok nagyban 
hozzájárultak ehhez. Az Alföldön is beindult 
a szőlészet, a homokot a szőlővel „fogták” meg. 
Ráadásul a homok ellenállt a szőlő legnagyobb 
ellenségének, a fi loxérának.

Szóval itták a derék bécsiek, főurak és polgárok 
a magyar bort. Miben segítette az arisztokratákat, 

Légy határozott, erős és kitartó… Ám ehhez kell egy kis 
itóka. Olasz és dán tudósok tanulmányai szerint a mérsékelt 
borivó nők jobban kívánják a szexet, és még jobban, 
önfeledtebben élvezik, mert ellazulnak. A férfi ak esetében 
ez a potencia növelése mellett másféle pozitív hatást is 
kifejt, megakadályozza az idő előtti kielégülést. 

A Somló hegy
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királyi sarjakat a juhfark? Állítólag – és 
nem csak állítólag, ezt bebizonyítjuk 

rövid történeti visszatekintésünkben 
– garantálja az utódok bőséges 

nemzését, és ami a fő, fi ú 
utódok világra hozását. Az ő 

esetükben a dinasztiát tovább 
vivő férfi asság megőrzését. 
A juhfark tartalma kincset 
érő tulajdonsággal ruházza fel 

azokat, akik fogyasztják.
Ám az induláskor egy derék családanya, 

a 16 gyermeket szülő királynő, Mária Terézia állta 
az útját, hogy a bor, melyet oly nagy mennyiségben 
hozattak fel az udvarba, ne fejtse ki morált romboló 

hatását. Ámbár ha jól meggondoljuk, nincs jogunk 
kételkedni, hogy a tucatnál is több gyermek 
összehozásában az ő esetében is lehetett valami 
szerepe ennek az isteni nedűnek. 

Másnak aligha, mert ellentétben udvarával 
a királynő szerfölött erényes asszony volt. „Semmi 
kacérság, semmi hiúság nincs megengedve, e pontban ne 
hallgass senkire, egy férjes nőnél minden fontos, semmit se 
vehet könnyedén. Öltözködj szerényen, házas nőnek nincs 
megengedve, mit leánynál elnéznek, és mások túlmennének 
az általad nyújtott példán.” Így szólt intelme, amit 
azonban udvaroncai nem tartottak be. Elkezdődött 
a lazaság a császárvárosban is. Már közel 6000 
hölgy szolgálta ki az italtól férfi asságukra ébredt 
arisztokratákat vágyaik kielégítésében. Példa volt 
szép számmal az udvari körökben. Az ifjú Esterházy 
gróf, a főkancellár unokaöccse Párizsban egy 
vagyont költött egy Nassau herceg nejére, a férjjel 
még párbajt is vívott.

Egészen másképp viszonyult a dologhoz Mária 

Terézia kortársa, Nagy Katalin orosz cárnő. Izgalmas, 
mulatozásban, szerelmi kalandokban is bővelkedő 
élete volt. (Hogy mennyi ital kellett ehhez, arról 
nem szól a fáma, de tudjuk, ekkor már régóta 
üzemelt a cárok borfelvevő cége Tokajban.) Előkelő, 
általa még nagyobb hatalomhoz juttatott szeretői 
között volt Patyomkin herceg és Iván Rimszkij-
Korszakov, a nagyszerű zeneszerző hercegi elődje is. 
Nem véletlen kapta a nagy étvágyú és férfi faló cárnő 
a „Néva-parti Messalina” nevet. 

Boraink és vele a varázserejű somlói juhfark 
karrierje II. József puritán uralkodása alatt kissé 
megtorpant. Miként a szerencse, férfi úi ereje is 
elpártolt tőle. Két felesége korán elhunyt, egyetlen 
lánygyermeke nyolcéves korában meghalt, nem 
érhette meg apja trónra lépését. Azt sem érhette 
meg, hogy mint a legsikertelenebb osztrák uralkodó 
kétéves betegeskedés után magára maradva, majd 

Az erkölcsös Mária Terézia gyermekei egy csoportjával

A férfi faló Nagy Katalin

II. József, a halvérű
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minden rendeletét visszavonva költözzön ki Bécsben 
a kapucinusok templomába, a Habsburg-dinasztia 
sírhelyére. Ivott volna több bort, talán másképp 
alakul élete…

Bő fél évszázaddal később trónra lépett az utolsó 
osztrák–magyar uralkodó, a royalista történetírók 
szerint közismerten spártai életmódot folytató Ferenc 
József. Hajnali négykor, télen ötkor kelt, megitta 
a reggeli egy pohár tejét (nem pálinkát, de nem is 
bort!), leveleket írt, eligazította alattvalóit, intézte 
birodalma ügyeit, fogadta a kérelmezőket. Tésztából 
és húsból álló ebédjéhez végre ivott valamit, sört 
vagy tokaji bort. Azután jöhettek a miniszterek, 
katonai vezetők, majd korai vacsora, séta és nyolc 
órakor már várta az ágy. Ugyan hogyan juthatott 
ideje magánéletre, miképp hasznosíthatta a bor 
izgalmasan doppingoló hatását?

Hiszik, vagy sem, de Ferenc József nagy 
borszakértő és értő, bár visszafogott fogyasztó 
is volt. És talán inkább lehet hinni ebben 
az ügyben a közvélekedésnek, és az azt lejegyző 
Krúdy Gyulának, mint az udvari annalesek 
szerzőinek. „Öreg királyunk azért olyan egészséges, 
mert mindennap megiszik egy üveg tokaji bort – 
mondogatták Magyarországon abban az időben, amikor 
Ferenc József hosszú uralkodása folytán mindenféle 
legendákba, anekdotákba, mesemondásokba keveredett. 
(Magyarországon egy jól csattanó anekdota még mindig 
többet használ a hírnévnek, népszerűségnek, mint éveknek 
kitartó munkája.)”

A derék Habsburg atyafi nak volt pincéje 
a Hegyalján, mégpedig akkora, hogy két négyökrös 

szekér könnyen kitérhetett egymásnak a pince 
boltozata alatt. Pedig ott terpeszkedtek még hordói, 
akkorák, hogy azokat nem lehetett szállítani, ott 
rakták össze a dongákat a mohos és nemes penész 
borította falak között. Mint gáláns úriember, bőven 
küldözgetett borából ajándékként a legillusztrisabb 
európai uralkodóknak, így Viktória királynőnek is.

Na és a nők? Hites asszonya, a magyarok 
kedvenc Sissyje hamar elhidegült érzelmeiben 
introvertált urától, aki ráadásul ifjúkori tévelygései 
eredményeként imádott asszonyát egy kellemetlen 
betegséggel is megajándékozta. Amiből abban 
az időben semmivel nem lehetett a szépséges 
asszonyt kigyógyítani, főképp nem borral. Erzsébet 
királynő fi a, Rudolf trónörökös szerfölött gyanús 
öngyilkossága után beutazta Európát, és hihetetlen 
népszerűségével féltékennyé tette urát. Egészen 
addig, mígnem egy olasz parasztember – nem igazán 
a magyar bor rajongója – a genfi  hajóállomáson nem 
végzett vele. Később birtokot kapott tettéért. Hogy 
kitől, azt hiszem, ezt a kedves olvasók maguktól 
is kitalálják. A Habsburgoknál hagyománya 
volt a családi viszályok effajta, kissé drasztikus 
elintézésének. 

De maradjunk csak a világ uralkodói között 
a negyedik leghosszabb ideig trónon levő, kissé 
katonás és konzervatív Ferenc Józsefnél. Aki például 
soha nem ült autóba, noha a pöfögő benzines paripa 
a XX. század elején már a helyváltoztatásoknál 
bevett eszköze volt az uralkodóknak. Többé-kevésbé 
hiteles forrásokból tudjuk, hogy Ferenc József 
napi kikocsikázásainál a hintójában mellette ülő 
szárnysegéd tisztnek nem volt szabad megszólalnia. 
Aki ezt tette, másnap már vehette a kalapját, mert 
távoznia kellett. Mi, magyarok büszkék lehetünk rá, 
hogy ellentengernagyunk, Vitéz Nagybányai Horthy 
Miklós, amikor az uralkodó szárnysegédje volt, 
kiállta a próbát. 

Ferenc József, 
a diszkrét 
házasságtörő

A türelmes és megértő Sissy
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A jó magyar borok, közöttük a juhfark fogyasztása 
ellenére az uralkodó szexuális életét családjában 
meglehetősen katonás, puritán módon rendezte 
el. Nem olaszos hévvel, amit az is igazol, hogy 
csupán a nászéjszakát követő harmadik éjjelen 
sikerült teljesítenie dinasztiaépítő kötelezettségét. 
Ferenc József a hitvesi hálószobán kívül azért nem 
volt teljesen halvérű. Egy sétán a schhönbrunni 
parkban meglátta és beleszeretett egy gyártulajdonos 
feleségébe, Anna Nahowskiba, akit azután 
rendszeresen és meglehetősen diszkréten látogatott. 
Közben gondosan kifi zette a férj adósságait, aki 
természetesen mit sem tudott, vagy úgy tett, hogy 
mit sem tud a becsületét is érintő kapcsolatról. Sissy 
véleményét azzal fejezte ki, hogy rajongókat gyűjtve 
maga köré utazgatott Európában, és ellátogatott 
szeretett Magyarországára is. Az uralkodói édes 
kettes Annácskával egészen addig tartott, amíg 

a közben megözvegyült Ferenc József – megint 
csak a juhfark áldásos hatása – megismerkedett egy 
ifjú színésznővel, Katharina Schratt-tal. A szeretőjét 
15 évvel túlélő Anna Nahowski végül bezárta 
hálószobája ajtaját az uralkodó előtt, aki azért mesés 
összeggel honorálta a szépasszony szolgálatait. Plusz 
egy lánnyal, Helénnel. Ő később a neves osztrák 
zeneszerző, Alban Berg hitvese lett. 

Sissy bölcs asszonynak bizonyult. Nem állta 
útját, hogy a tőle elhidegült császár szerelembe 
essen Katharina Schratt-tal, aki egy magyar 
báró, ittebei Kiss Miklós asszonya volt. Állítólag, 
ami a juhfark áldásos hatását cáfolná, Katalin és 
a császár kapcsolata csupán plátói volt. Ha az volt, 
akkor ez volt a legértékesebb plátói kapcsolat férfi  
és nő között. Katalin asszony ugyanis szolgálataiért 
az öregedő uralkodótól kapott egy kastélyt a bécsi 
Gloriettegassén, a schönbrunni kastély közelében, 
és egy másik, hasonlóan szerény lakot Bad Ischlben, 
ahová az uralkodó oly szívesen ki-kilátogatott. 
A hölgy játékszenvedélyének bérét, tartozásait is 
az uralkodó fedezte gálánsan, majd amikor Katalin 
férje 1909-ben meghalt, megörökölte a Palais 
Königswartert is, egy háromemeletes palotát a bécsi 
Kärntner Ring körúton, az Állami Operaházzal 
szemben. Schratt Katalin harmincnégy esztendővel 
élte túl Ferenc Józsefet, de Anna Nahowskihoz 
hasonlóan kapcsolatuk titkait magával vitte a sírba. 
„Nem voltam és vagyok Madame Pompadur” – jelentette 
ki büszkén. Hogy mennyi magyar bort fogyasztottak 
el közösen a hölgyek az uralkodóval, és ebből 
mennyi volt a juhfark, arról nem szól a fáma.

Földeák Iván

Anna Nahowski, a szende

A titkos légyottok színhelye, a Schratt-villa Bad Ischlben

 Schratt Katalin
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A spanyolországi Arana-barlangban található egy 
olyan tizenhatezer éves sziklarajz, amelyben egy 
lány lépes mézet szed ki egy üregből. Az ókorban 
az asszírok egyik ékírásos táblája mézzel készült 
gyógyszerek receptjeit hagyta ránk. A kínaiak 
a férfi erő növelésére ajánlották a mézet, míg 
Hippokratész mézes vizet ajánlott az atlétáknak 
teljesítményük növelésére. A középkori Itáliában 
a mézben tárolt fokhagyma volt az egészség alapja, 
míg a tengeri hajósoknak gyakran kevertek a borba 
„gyógyító” mézet.

Napjainkban ismét divatját éli a mézbor és 
a mézsör, amely valójában mézes vízből erjesztett 
alkoholos ital. A múltban e két italt Európa-szerte 
széles körben fogyasztották mindenhol, ahol a méz 
hozzáférhető volt. A középkori Magyarországon 
a búcsúk kedvelt itala volt, de a királyi udvarházak 
italellátásában is fontos szerepet játszott. A mézbor 
és mézsör fogyasztása Magyarországon csaknem 
feledésbe ment, azonban a szomszédos országokban 
újra felfedezték.

Karácsony előtt a szomszédos Szlovákiában, 
Szomolányban (Smolenice) jártunk, ahol a Včelovina 
cégnél különleges mézborokat készítenek. 
Tulajdonképpen mindegyik fajta mézből készíthető 
bor, azonban a termőhelytől és a növényektől 

Mézbor a várkastély lábánál
A folyékony arany

Az egykori Pálff y kastély Adventi vásáron
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függően más az illatuk, színük, ízük. Egy 
liter minőségi mézborhoz fél kilogramm 
mézet használnak fel, amely lehet vegyes 
virágméz, hárs-, napraforgó- vagy 
akácméz is. Néhány esetben a mézbor 
sötét színű, erdei mézből készül. Aki 
mézbor fogyasztására, kóstolására 
adja fejét, túlságosan száraz italokra 
ne számítson. A mézbort nagyon édes, 

13 százalékos alkoholtartalma 
és aranyló színe miatt egyes 
vidékeken folyékony aranynak is 
nevezik. Sokan egészséges italnak 
tartják, mivel sokat megőriz a méz 
jótékony hatásából.

A mézborkészítő üzem a Kis-
Kárpátok keleti hegylábánál 
álló Szomolányi várkastély 
(Smolenicky zámok) alatt 
helyezkedik el. Az eredetileg itt 
álló vár első említése 1457-ből 
való, amely 1567-ig az Országh 
család tulajdona volt. Országh 
Kristóf elhunytával Miksa király 
tulajdonába került, aki két év 
múlva Ungnad Kristóf bárónak 
adta. Később a vár az Erdődyekre 
szállt, majd a Czoborokra, míg 
1777-ben Pálffy János gróf vette 
zálogba, később tulajdonba. 
Néhány év múlva a vár leégett, 

és az örökös, Pálffy József 1880 
és 1890 között neogótikus 

stílusban újjáépíttette. 
A várkastély 

napjainkban a Szlovák 
Tudományos 
Akadémia 
Kongresszusi 
Központja, ahol 
tudományos 
konferenciákat 

tartanak. A nyári 
hónapokban 

a gondozott kastélykertet 
a nyilvánosság számára is 

megnyitják.
Visszatérve a nem messze található 

mézborüzemhez és bemutatóteremhez, 
vendéglátónk, Pavol Kudláč tulajdonos elmondta: 
a különleges és változatos italok előállításának 
csak a fantázia szab határt, hiszen a mézbor 
mellett a mézből pálinkát és sört is készítenek 
az édes nedű kedvelőinek nagy örömére. A készítők 
számos dologgal kísérleteznek. Színezik és ízesítik 
gyümölccsel, fűszerekkel és gyógynövényekkel 
egyaránt. Ebben a pincészetben többek között 
a hagyományos mézbort whiskyshordókba töltik, 
és hosszú hónapokig ott érlelik. A bor így átveszi 
a whisky füstös ízét és illatát, ezáltal egészen 
különleges jelleggel bír. 

Aki járt már adventi vásárokon a szomszédos 
Szlovákiában, tanúi lehetett, hogy a melegített vagy 
hideg mézbor a nők és férfi ak körében is kedvelt 
ital.

Pusztay Sándor
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Reneszánsz időutazás
A szepesszombati Szent György-templom

A Fő téren álló, késő román stílusú római katolikus 
Szent György-templomot 1273-ban építették, 1464-
ben gótikus stílusban építették át. Mellette áll az 
1598-ban emelt reneszánsz harangláb. Az Európa-
szerte híres istenháza öt gótikus szárnyas oltárral 
rendelkezik, amelyeket 1503 és 1520 között Lőcsey 
Pál mester műhelyében készítettek.

A Szent Györgyöt ábrázoló, 1516-ban készült 
késő gótikus főoltár páratlan szépséggel nyűgözi le 
az idelátogatókat. Középen Szent György lovagot 
láthatjuk, amint éppen lesújt a sárkányra. A főoltártól 
balra található az 1464-ben készült Szűz Mária-
oltár, közepén a kis Jézust tartó, „Napba öltöztetett” 

A Magas-Tátra kapujának számító Poprád (Poprad) 
egyik legszebb része a Szepesszombat (Spísská Sobota) 
történelmi városrész. A páratlan építészeti megoldásokat 
tartalmazó orsó alakú főteret középkori polgárházak 
szegélyezik, amelyek jellegzetes ismertetője a magas, 
zsindellyel fedett, oromzatos kontytető.

A Szűz Mária-oltár

A Szent György temlom a haranglábbal
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Máriával, körülötte pedig a vidék legnépszerűbb 
szentjei, balra Szent Margit, jobboldalt Szent Katalin 
és Szent Borbála. A Szűz-Mária oltárral szemben 
található kis kápolnában a bortermelők védőszentjét 
Szent Donátot láthatjuk szüret közben. 

A Szent György-oltártól jobbra az 1500-ból 
származó Remete Szent Antal-oltárt csodálhatjuk, 
de sokakat lenyűgöz a Szent Miklós és a Szent 
Antal tiszteletére készült hármas oltár is. Kilépve 
a bejáraton, olyan közel áll a templomhoz az 1598-
ban emelt, jellegzetes díszítésű, káprázatos 
reneszánsz harangláb, mintha hozzáépítették 
volna. A Szűz Mária-oltárral szemben található 

kis kápolnában a bortermelők védőszentjét, Szent 
Donátot láthatjuk.

A közelben látnivalóként szolgál még a Mária-
oszlop és a barokk palotának épült Városháza. Ettől 
nem messze obeliszket helyezett el a város az 1948-
as magyar szabadságharc emlékére „Édes magyar 
hazánk iránti szeretetből” felirattal.

1545-ben a város nagy része, majd 1775-ben 
az egész település leégett. Az ezt követő újjáépítés 
során nyerte el mai formáját a helység, amely 
egészen a XIX. századig vezető gazdasági szerepet 
töltött be a vidéken. 1927-ben a törvényhozók 
Poprádot tették járási székhellyé, és amikor a tőle 
északkeletre elhelyezkedő Szepesszombat önállósága 
megszűnt, a városhoz csatolták. Azóta a turisták 
kedvelt látnivalói közé tartozik.

Pusztay Sándor

Szent György az oltáron

Szent Donát kápolnája
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A bor és a pálinka tárolásáról 
Az oxidatív és reduktív borok

Meddig tárolható a bontatlan palack?

Változó ideig tárolhatóak el otthon a borok is. 
Néhány üveget ajánlott felbontani egy-két éven 
belül, azonban egyes palackok élvezhetők akár 
évtizedekkel a magvásárlásuk után is.

Az eltarthatóság függhet a bor származási 
helyétől, az évjáratától, valamint a készítésének 
és a tárolásának a módjától. Amennyiben az italt 
az elkészítésekor reduktív eljárással tankokban 
érlelték, akkor az gyümölcsös, virágos aromákban 
lehet gazdag. Az ilyen borkészítményt érdemes 
mielőbb felbontani, hiszen néhány év alatt 
elveszítheti a friss íz- és illatvilágát. Azonban ha 
oxidatív eljárással hordós érlelést kapott, azzal 
az érlelési jegyek kerülhetnek előtérbe, így tovább 
marad tárolható.

A fehér- és a rozéborok nagyobb arányban 
készülnek reduktív eljárással. Ajánlott a vásárlás 
után hamar elfogyasztani az ilyen termékeket, 
nem érdemes őket hosszú évekig tárolni (legfeljebb 
egy-két évig). Az ilyen borok általában az olcsóbb 
kategóriába tartoznak.

Inkább alkalmasak a hosszabb tárolásra 
az oxidatív eljárással készült borok. Azonban 
ezeket sem lehet a végtelenségig raktározni, 
hiszen a hordós érlelés miatt a velük kapcsolatba 
került oxigén egy idő után kedvezőtlenül 
módosítja a termék aromáit. Általában a magasabb 
tannintartalmú vörösborok alkalmasak a hosszabb 
idejű tárolásra. Ez nagyjából öt-hat évet jelent, 
de kiemelkedő minőség esetén akár 8-12 évig is 
izgalmasak és kellemesek maradhatnak az italok.

Emellett, ha egy (nem érdes) bor magas 
alkoholtartalommal rendelkezik, az jellemzően 

A legtöbb esetben nem igaz, hogy egy üveg pálinka vagy 
bor a kora előrehaladtával jobbá válik. Az italok idővel 
megváltoznak, de nem mindig az előnyükre. Mutatjuk, 
mivel számoljunk, ha hosszabb ideig tárolnánk italainkat 
otthon.
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tovább eláll. A magasabb alkoholhoz több cukorra 
van szükség a szőlőszemekben, amelynek mértéke 
nagyban függ az adott év időjárásától.

A magas maradékcukor-tartalmú borok is (mint 
például a kései szüretelésű borok és az aszúk), 
alkalmasak lehetnek hosszabb tárolásra. Egy jobb 
minőségű tokaji szamorodni akár 30-40 évig is 
eláll, amíg egy öt-hat puttonyos aszú vagy egy 
aszúesszencia ennél jóval tovább tárolható.

Néhány tény a pálinkáról

Sokan tesznek félre a jobban 
sikerült pálinkáikból néhány 
üveggel akár évekre. Többen 
úgy vélik, hogy ezek a palackok 
(vagyis a tartalmuk) az idő 
előrehaladtával egyre jobbá 
válnak. Azonban ez számos 
esetben nem így van. 
A gyümölcspárlat valóban sokáig 
eláll a magas alkoholtartalma 
miatt, viszont az íze idővel 
megváltozik, az aromái 
gyengébbek lesznek, élvezeti 
értéke jelentősen csökken, bár 
fogyasztható marad.

Sok itallal ellentétben a pálinka 
nem fejlődik az idő múlásával. 
Jobb esetben hasonló marad, 
mint amikor a palackba került. 

Érdemes bontatlan állapotban fénytől elzárva, 
hűvösebb helyen tárolni. A fény hatására olyan 
kémiai folyamatok indulhatnak el a készítményben, 
ami miatt feldúsulhat egy rákkeltő, egészségre káros 
vegyület, az etil-karbamát. Ez leginkább a csonthéjas 
gyümölcsökből készült párlatokra jellemző.

A pálinkákat a felbontásuk után jobb a hűtőben 
tárolni, bár az ital így is meglehetősen gyorsan 
veszíthet az élvezeti értékéből. Viszont a hideg 
a pálinka ízét és illatát is tompíthatja. Jellemzően 
16-22 fok között változik a legmegfelelőbb 
fogyasztási hőmérséklete.

Bondor László
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A KORNÉTÁS KIADÓ 
KÖNYVEK 20–50%  

10 000 Ft-ot meghaladó könyvvásárlás   

Tímár Gábor: 
Örökre 
A szerző 1991-ben professzori címet szerzett 
Torontóban, a Seneca College tanszékvezető-
jeként. Hét szerelmespár megpróbáltatásaival, 
kalandjaival ismerkedhetünk meg a könyvben. 
Timár Gábor az epizódok és a párok kiválasz-
tásakor álomfoszlányait, a Bibliát és a családi 
krónikát használta fel. 
256 oldal
Ár: 4200 Ft helyett 3300 Ft

Pusztay Sándor:
Zsinagógák Szlovákiában 
Zsinagógák, zsidó temetők, emlékhelyek
A könyv harminc város, harminckét zsinagó-
gáját mutatja be, amelyek közül ma már alig 
működnek az  istentisztelet helyeként, legna-
gyobb részük szépen felújítva, kulturális célo-
kat szolgál. 
208 oldal
Ár: 4500 Ft helyett 2200 Ft

Czanik Csaba Árpád 
A gyermek
A történetben szereplő kilenc nagy értékű, tit-
kos könyv vándorlása a különböző országok-
ban, azok sokrétű információtartalma, kalan-
dos eseményeinek sora indokolja, hogy ott van 
a könyv helye minden könyvespolcon
576 oldal
Ár: 4200 Ft helyett 2100 Ft

Csonkaréti Károly: 
Derékvitorlát kurtítani! 
Korvettek, briggek, fregattok a Császári és Kirá-
lyi Haditengerészetnél
A  gazdagon illusztrált könyvből az  olvasó meg-
ismerheti a  haditengerészet születésének korai 
történetét, a haditengerészet által használt földkö-
zi-tengeri főbb kikötőket. 
136 oldal
Ár: 4200 Ft helyett 3300 Ft

Hevesi Ernő Ferenc:  
Michael Jackson Enigma
– Az emberré válás művészete 
Hevesi Ernő Ferenc maga is nagy Michael 
Jackson-rajongó, és többéves, rendkívül ala-
pos és minden részletre kiterjedő kutatás és 
adatgyűjtés után írta meg művét. Könyvével 
az volt a célja, hogy közelebbről megismerhes-
sük korunk egyik legnagyobb alkotóművészét, 
az embert, aki a valóságban volt. 
456 oldal
Ár: 4900 Ft helyett 4000 Ft

Steven Fazekas: 
A 101. Föld: A rejtett bolygó
E könyvet olvasva, talán nem is logikátlan, sőt 
nem is lehetetlen. A 101. Föld: A rejtett bolygó 
az  emberiség azon képességét kívánja felfe-
dezni, amellyel a földi élet kötöttségeiről meg-
szabadulva a fajunk megtalálhatja önmagát.
160 oldal
Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Pusztay Sándor:
Mesélő kövek 
– 77 vár és várkastély Szlovákiában
A bemutatott várak, várkastélyok, királyi és 
főúri erősségek, a hozzájuk kapcsolódó le-
gendák és hadtörténeti érdekességek múltbéli 
örökségünk szerves részei. 
272 oldal
Ár: 4800 Ft helyett 2400 Ft

Dr. Kondorosi Ferenc:
Metaverzum 
Az állam requiemje? 
A fi lmvilágot, a  sci-fi  kedvelőit, természettudó-
sokat, fantáziadús publicistákat érintett meg 
a téma.  A facebook által létrehozott intézet fel-
adata, hogy kialakítsa a metaverzum működését 
mert az már itt van közöttünk. 
128 oldal
Ár: 3600 helyett 3000 Ft

Luckerbauer Éva – Pusztay Sándor: 
Keletstájer túrakalauz 
A színes fotókkal illusztrált túrakalauz a  sze-
mélygépkocsival, kerékpárral közlekedőknek, 
illetve a  gyalogos turistáknak egyaránt gaz-
dag, részletes programajánlatot ad
162 oldal
Ár: 3150 Ft helyett 1500 Ft

Barna Béla – Pusztay Sándor: 
Tematikus utak Szlovákiában 
Túrakalauz
A szerzők azokat a túraútvonalakat veszik sor-
ra, amelyek korra és nemre való tekintet nélkül, 
a  legkülönbözőbb társadalmi rétegek, turisták 
érdeklődésére tarthatnak számot: zarándok, 
vártörténeti, bor, sör, télisport stb. túrák.
168 oldal
Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Dr. Csonkaréti Károly: 
Lélekvesztők  
Zseb-tengeralattjárók 
és egyéb furcsaságok
Jelen kötetben a  szerző a  kisméretű „ha-
jócskák”, kisnaszádok, torpedónaszádok, 
zseb-tengeralattjárók témáját írja körbe.
176 oldal
Ár: 3000 Ft helyett 2400 Ft

Nagy Árpád:
Igló és a Szlovák Paradicsom 
Túrakalauz
Túrakalauzunk fő célja a terület túraútvonala-
inak és városi látnivalóinak bemutatása, a  le-
nyűgöző hegyvidék felfedezése, a  turistacél-
pontok tervezhetőségének elősegítése.
186 oldal
Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.
Az ajánlatunkban szereplő könyvek megrendelhetők a kiadóban!
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 ÚJ ÉVI AJÁNLATA
KEDVEZMÉNNYEL
esetén további értékes ajándékot adunk!

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

Nagy Árpád: 
Magas-Tátra 
Túrakalauz (bővített)
A népszerű túrakalauz sorozat bővített köte-
tét a  legújabb adatok alapján állította össze 
a  szerző, amelyet hegymászók és turisták 
egyaránt használhatnak
338 oldal
Ár: 3300 Ft helyett 2000 Ft

Morvay Kendra: 
Angyallány 
A könyv, tisztelgés azok előtt a magyar élet-
mentők előtt. A magyar orvoscsoport volt 
a legelső az orvostudományban, akik a magas 
szintű ápolás és összefogás eredményeként 
a kismama szerveivel további négy embernek 
adtak esélyt a gyógyuláshoz.
160 oldal
Ár: 2500 Ft helyett 2000 Ft

Orth Miklós:  
A DO-M 
Az önmegismerés útjain
Magyarként, egyszerűen lehetetlen vállalko-
zás pusztán az anyagi világra korlátozottan és 
egyúttal boldogan élni. Orth Miklós azoknak 
próbál segíteni, akik mélyen belül érzik: ha tör-
ténetesen az egész bolygót  valaki a  tulajdo-
nukba adná, igazi boldogságot ez sem hozna.
176 oldal
Ár: 3000 Ft helyett 2400 Ft

Barna Béla – Pusztay Sándor: 
A Kis- és a Nagy-Fátra 
Túrakalauz
A magyarok körében népszerű hegyvidék 
bemutatását tartalmazó könyvben Zsolna, 
Árva, Turóc, és Liptó vidékén „barangolhatnak” 
az olvasók, ahol a természeti szépségek mel-
lett gyalogos és kerékpárutakkal, síterepekkel 
is találkozhatunk.
144 oldal
Ár: 3000 Ft helyett 1500 Ft

Magyar Hegyisport 
és Turista Enciklopédia
3500 szócikket tartalmazó igényes szakmun-
ka, amely különböző jelentősebb események, 
avatások, kilátók, emlékhelyek, személyiségek, 
a hegyisport témakörén belül, a barlangásza-
tot, a sísportot és megannyi hegyvidéki klubot, 
mutat be.
488 oldal
Ár: 5990 Ft helyett 3000 Ft

Varga Dániel: 
Magányos csillag 
Az egymással versengő szuperhatalmak egy-
formán tisztelik és védik a  nehezen kiépített 
útvonalak pótolhatatlan pilléreit. A kötetben 
a  20 ezer éves idegen civilizáció utolsó kép-
viselője is beszáll a  túlélésért vívott vad küz-
delembe.
528 oldal
Ár: 4200 Ft helyett 3360 Ft

Varga Dániel: Ikercsillag 
12 évvel a Zodiac pusztulása után, aprócska 
lakható hold ragyog az  Államszövetség vég-
telen csillagközi tengerében. A parányi éden-
kertben tizenkét éve béke honol, miután anya-
bolygóját, a  Zodiacot polgárháború borította 
örök sötétségbe. A Zodiacot elpusztító ősi erő 
mindent elkövet, hogy utat találjon a fejedelmi 
pár elsőszülöttje felé. 
470 oldal
Ár: 4200 Ft helyett 3500 Ft

Stella Maris: 
Egyiptom aranya 
Nem csupán misztikus, hanem igaz történet 
egy illegális megfi gyelésről és manipulálás-
ról, üldözésről és az  üldözők leleplezéséről. 
A Kairóban játszódó kalandokat különböző 
ősi misztikus „jelenések” teszik kiszámítha-
tatlanná. 
392 oldal
Ár: 3150 Ft helyett 1600 Ft

Szepessy Gábor: 
Salgótarján és a Karancs-
Medves Túrakalauz
Salgótarján várossá nyilvánítása századik 
évfordulójára megjelentetett kötet bemutatja 
a  páratlan szépségű vidéket, jól szolgálja és 
egyben méltó útitársa, segítője a völgyvárost 
és a Karancs-Medves vidékét felfedezni kívá-
nó természetjáróknak.
250 oldal
Ár: 3500 Ft helyett 2800 Ft

Szalontai Kriszta: 
Kertpedagógia 
Nevelés a kertben – kertészet az oktatásban
A könyv címe, az  angolszász terminológiában 
„garden based education”, vagyis „kertre alapo-
zott oktatás” néven szerepel. A kertpedagógia 
célja a  természet és a  táplálékot adó növények 
megismertetése, a kertészeti munkafolyamatok 
bemutatása és begyakoroltatása. 
208 oldal
Ár: 3800 Ft helyett 1900 Ft

Sárkányhajósport 
1+21 évkönyv
A nemzetközi versenyeken kiemelkedően sze-
replő Magyar Sárkányhajó Szövetség, több 
mint két évtizedes tevékenységét mutatja be 
a gazdag fotóanyaggal illusztrált kötet. 
232 oldal
Ár: 6000 Ft helyett 3000 Ft

Személyesen: 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D, nyitva: hétfő–péntek 8–15 óra, 
Megrendelés levélben, a kiadó címén, telefonon: 359-1964; vagy e-mailben: titkarsag@kornetas.hu



Közösségi élet
Számvetés helyett

Az elmúlt évben, alighogy magunk mögött hagytuk 
a járvány nehéz időszakát, újabb válságokkal kellett 
szembenéznünk. A Borlovagrend tevékenységét 
jelentősen befolyásoló időszakot ugyanis – 
más gazdasági, szociális, társadalmi és civil 
szervezetekhez hasonlóan – az ország határai 
mellett dúló háborús helyzet, az egész európai 
gazdaságot befolyásoló energetikai krízis, illetve 
az elszabadult infl áció elleni küzdelem jellemezte.

Ennek ellenére az Európai Borlovagrend és 
ezen belül a Hungária Konzulátus tagjai úgy 
érezték, szükség van az együttes munkára, 
a közösség erejére, és mindent megtettek, hogy 
különböző rendezvényeikkel, csoportos és egyéni 
kezdeményezéseikkel elősegítsék a borkultúra 
népszerűsítését, a szociálisan, egészségileg 
rászorulók életfeltételeinek javítását, nem 
utolsósorban a Lovagi atlaszban leírt és annak 

szellemében felvállalt közösségi feladatok végzését, 
szabadidejük eltöltésének közös örömét.

Az év során számtalan 
rendezvényt szerveztünk, 
illetve a rendezők meghívása 
alapján részt vettünk azokon. 
Kiemelésre érdemes, hogy 
a Borlovagrend eisenstadti 
Szenátusa márciusban Sopronban, 
a Rejpál-házban tartotta soros 
ülését, majd áprilisban a győri 
bencés gimnázium dísztermében 
nemzetközi találkozóra hívta 
a lovagrend lovagjait, amelyen 
hat országból csaknem száz lovag 
vett részt. Júliusban a Szenátus 
vezetői és a Konzulátus elnöksége 

közösen koszorúzta meg a Pannonhalmi Főapátság 
altemplomában Habsburg Ottó szívurnáját, ahol 
egyben emléktáblát is elhelyeztek.

Legációink közül májusban a szegediek, 
júniusban a Szekszárdon rendezvényt szervező 
budapestiek, augusztusban a komáromiak 
és a győriek, szeptemberben a soproniak 
döntöttek úgy, hogy az elmúlt évben belépési és 
előlépési ceremóniát szerveznek. Szinte minden 
rendezvénynek volt valamilyen különleges 
színfoltja. Szegeden az ünnepséget a legáció vezetői 
összekapcsolták az Európai Borlovagrend Szerbiai 
Konzulátusa Szabadkai Legációjával megkötött 
együttműködési szerződés aláírásával. A szekszárdi 
látványos felvonulás és a rendezvény színvonalát 
emelte, hogy a magyar Szent Korona előtt tehettek 
fogadalmat a belépő és előlépő lovagrendi tagok. 
Komáromban a helyszín adta a különlegességet. 
Abban a nemrég átadott Csillagerődben került 
sor az ünnepi vacsorára, ahol a Nemzeti Múzeum 
jóvoltából Európa legjelentősebb szobormásolat-
gyűjteménye kapott helyet. Sopronban, a „Hűség 
Városában” a rendezvénnyel egy időben került sor 
az ausztriai konzulátusok és a Soproni Legáció 
között megkötött a hatoldalú megállapodás 
aláírására, amelyet a konzulátusok és legációk 
vezetői, valamint a generálkonzul írt alá.

A jó hangulatú, könnyedebb programok közé 
tartozott az immár hagyományosnak számító 
év eleji lovagi bál Sopronban, a martfűi lovagi 

A Magyar–Szerb megállapodás aláírói Szegeden

Kitüntetettek Győrben

A Szent Korona Szekszárdon
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horgászverseny, a szépen felújított Rákóczi-kastély 
meglátogatása Borsiban, a Szegedi Halfesztivál vagy 
a soproni Rejpál-házban és a Ménesi borvidéken 
Balla Géza birtokán szervezett disznóvágás.

A borlovagrend vezetői és tagjai tovább 
folytatták a nemzetközi kapcsolatok kiépítését. 
Hivatalos meghívás alapján jártunk Romániában, 
Csehországban, Szlovéniában, Szlovákiában, 
Ausztriában, Szerbiában. Utóbbi két ország esetében 
a konzulátusok között már együttműködési 
megállapodás is született. Nem hanyagoltuk el 
a hazai borlovagrendekkel való kapcsolatainkat sem, 
több legáció folyamatos barátságot ápol különböző 
régiók boros szervezeteivel, míg más esetekben 
– például a Tokaji borvidéken – a hivatalos 
kapcsolatfelvételen túl, már egy közös rendezvény 
előkészítésénél tartunk.

A rendezvényeink nagy száma és más boros 
kapcsolódási pontokon való részvételeink miatt 
a felsorolás természetesen nem lehet teljes. 
Különösen nem szabad megfeledkezni azokról 
az erkölcsi, anyagi támogatásokról, amelyeket 
tagjaink önkéntesen, egyénileg vagy szervezetten 
végeznek. Magazinunk egyik írásában már 
olvashatnak az év végi, karácsonyhoz köthető 
adományokról, segítségnyújtásokról. Nem kis 
büszkeséggel, de talán érdemes azt is megemlíteni, 
hogy év közben megközelítően további nyolcmillió 
forinttal támogattuk az Ukrajnában dúló háború 
károsultjait, menekültjeit.

Tudjuk, az élet nem áll meg. Jövő évi terveink 
már készülnek. Annyi bizonyos, az Európai 
Borlovagrend Hungária Konzulátusának 
valamennyi tagja azon lesz, hogy esküjéhez hűen 
ápolja az európai bor és kultúra közös örökségét, 
miközben következetesen segítjük, támogatjuk 
az arra rászorultakat.

Tagai István 

Európai Borlovagrend 
Hungária Konzulátus

2023. évi 
rendezvényterv
01. 14. Lovagi estély, Sopron

02. 24. Borkóstoló, Etyek,
 Danubia Legáció ülése  

02. 25. Újbor- és Sajtfesztivál, Budapest, 
Stefánia Palota

03. 05. Ordenskonvent, Kismarton

03. 09. Szenátusi ülés, Sopron

04. 01. Stillenfest, Kismarton

04. 13. Kantharosz Gála, Győr

04. 14–15. Hungária Konzulátus Borversenye, 
Szekszárd

05. 20. Avatási és előlépési ünnepség, 
Szeged

06. 09–11. Borlovag-horgászverseny, Martfű

06. 11. Borlemente, Pécsinger Pincészet, 
Győrújbarát

07. 07. Megemlékezés a Rejpál-ház 
átadásáról, Sopron

07. 01. Lovagakadémia, koszorúzás, 
Pannonhalma

07. 15 Avatási ünnepség, Sárospatak

08. 19. Páneurópai Piknik megemlékezés, 
Sopronpuszta

08. 26. Avatási és előlépési ünnepség, Győr 

09. 09. Avatási és előlépési ünnepség, 
Sopron 

09. 17. Magyar Pálos Rend ünnepi 
szentmise, Klastrompuszta

09. 16–17. Borkóstoló, kulturális program, 
Szlovákia, Danubia Legáció

09. 23. Avatási ünnepség, Temesvár

10. 21. Nemzetközi Alapítási Ünnepség, 
lovagavatás, Eisenstadt 

11. 10–12. Újborkóstolás, Danubia Legáció 
ülése, Pest megye

12. 14. Pálos Hálaadó szentmise, Budapest, 
Sziklatemplom

12. 22. Jótékonykodás, adományok átadása

12. 27. János-napi ünnepségek

12. 27. Lovagavatás, Kismarton

Az új belépők Sopronban

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI [31] 

Lovagi élet



Az elmúlt hetekben a szerkesztőség 
munkatársai több helyszínről, pincészettől 
kaptak meghívást, hogy tartsunk náluk 
kihelyezett borkóstolót. Későbbi időpontra 
halasztva udvariasan elutasítottuk 
a meghívásokat, mivel jelen számunkban 
egy rendhagyó „bormustrára” invitáljuk 
a kedves olvasókat. 

Az év utolsó napjaiban a Konzulátus 
prokonzuljánál, Tagai István 
„bortrezorjában” jártam, amely méreteiben 
ugyan kicsi helyiség, de muzeális értékű, 
változatos hazai és külföldi borokat 
tartalmazó nagy borválasztékával felveszi 
a versenyt nagyobb pincék kínálatával 
is. Itt, beszélgetés közben született 
meg az ötlet, hogy az elmúlt években 
kapott, illetve a pincelátogatások során 
megvásárolt kitűnő boraiból mutassunk be 
néhányat. 

Tekintettel arra, hogy kivétel nélkül 
ismert borászokról, borokról van szó, 
jelen esetben csak az italok jellemzőit 
ismertetjük. Azt is fi gyelembe vettük, 
hogy a pince nagy választékából történt 
az önkényes, nagy többségében kitűnő 
válogatás, amely tükrözi Tagai István 
borszeretetét, a tárolt borok fajta- és 
íz világát, így a kóstoláskor adható 
pontozásos minősítéstől eltekintettünk. 

A válogatás során jellemző volt 
a borvidékek, a bejárt pincészetek 
sokfélesége, miközben egy-egy borászhoz 
vagy az adott palackhoz fűződő történetek, 
anekdoták ismertetése akár egy külön írást 
is megérdemelne.

Nézzük a kóstolt borokat!

Sárgamuskotály – 2021
Tóth Borbirtok, Pannonhalma 

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%

Cassiopeia – Merlot Grand Selection 
– 2007
Wunderlich Pincészet, Villány

Száraz prémium vörösbor
Alkoholtartalom: 14,5%

Kitűnő borok a „trezorban”
Borok sokfélesége

Tagai István a „bortrezorban”
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Egri Bikavér – 2012
Tárkánybor Kft., Felsőtárkány

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13,5%

Melegeshegyi Olaszrizling – 2011
Szőllősi Pincészet, Neszmély

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%

Grand Antiqua Cuvée – 2016
(Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon)

Mészáros Borház, Szekszárd

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 16%

Chardonnay Extra Brut – 2020
Koch Borászat, Borota

Tradicionális palack erjesztésű pezsgő
Alkoholtartalom: 12,5%

No.1 Szekszárdi Cuvée – 2017
(Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc)

Bodri Pincészet, Szekszárd

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 15%

Credo – 2012
(Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot, Syrah)

Polgár Pincészet, Villány

Száraz barrikolt vörösbor
Alkoholtartalom: 14%

Pannonhalmi Prestige – 2017
(Merlot)

Pécsinger Pincészet, Győrújbarát

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 14%

Feketeleányka Sziklabor – 2011
Balla Géza, Wine Princess Kft., Arad

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 14%

Kopar Villányi Cuvée – 2012
(Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sau-
vignon)

Gere Pincészet, Villány

Prémium vörösbor
Alkoholtartalom: 13.5%

Pannonhalmi Infúzió – 2013
(Merlot, Cabernet Franc)

Apátsági Pincészet, Pannonhalma

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13,5%

Soproni Quartett Cuvée – 2017
(Kékfrankos, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Shyraz)

Iváncsics Zoltán, Sopron

Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13%

Lélek – 2017
(Sauvignon Blanc)

Sike Tamás, Eger

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%

Rajnai rizling – 2017
Ujvári Pincészet, Szeged

Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,5%

Pusztay Sándor

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI [33] 
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Michelin-csillagos éttermek

Jakab Zsófi a, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség marketing és 
kommunikációs vezérigazgató-
helyettese a Michelin Guide 

november 3-i díjátadóján 
kiemelte, óriási siker a hazai 

gasztronómia számára, hogy 
a fővárosiak mellett immáron 

a magyar vidék minőségi éttermei is 
felkerülnek a világ gasztronómiai térképére. 

A világszinten rangos étteremkalauz magyarországi 
minősítése során a tatai Platán Gourmet rögtön 
kettőt, míg az esztergomi 42 étterem egy Michelin-
csillagot érdemelt ki teljesítményével. A budapesti 
vendéglátóhelyek közül a tavalyi egy csillagát 
megduplázva hazánk másik két Michelin-csillaggal 
rendelkező étterme lett a Stand.

Megőrizte egy csillagát öt fővárosi étterem: 
a Babel, a Borkonyha Winekitchen, a Costes, 
az Essência és a Salt; míg a Rumour első 
alkalommal nyerte el ezt az elismerést. Így hazánk 
összesen kettő két Michelin-csillagos és hét egy 
Michelin-csillagos étteremmel büszkélkedhet, 
amivel Közép-Európában megelőzi Csehországot, 
Lengyelországot és Horvátországot is.

A jól ismert csillagok mellett a Michelin Guide 
két további kategóriában is értékelte a hazai 
étteremkínálatot. BIB Gourmand elismerést hat 
vidéki étterem nyert: Anyukám Mondta, Encs; Casa 
Christa, Balatonszőlős; Kistücsök, Balatonszemes; 
Macok, Eger; Mór24, Balatonfüred; Sparhelt, 
Balatonfüred. Ezzel a díjjal a mérsékeltebb 
ár mellett is magas minőségű ételt kínáló 

vendéglátóhelyeket, jellemzően 
a kiváló bisztrókat és családias 
vendéglőket tünteti ki a Michelin 
Guide.

A kalauzba bekerülő további 
ajánlott éttermeket pedig Tányérral 
jelzik a kiadványban; idén 
országszerte 47 étterem ért el ilyen 
minősítést, közülük 14 található 
a fővárosban.

A Michelin Guide 2020-ban hozta létre 
a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseket 
elismerő Zöld csillagot, amelyet korábban még 
soha nem nyert el hazai vendéglátóhely. Idén 
azonban egyből négy étterem is kiérdemelte a díjat: 
a budapesti Onyx Műhely és a Salt, a hosszúhetényi 
Almalomb, valamint a poroszlói Graefl  Major 
Kétútköz. 

Tavaly év végén a Michelin Guide étteremkalauza első 
alkalommal értékelte a teljes magyar vendéglátóhely-
kínálatot, aminek köszönhetően egy budapesti és egy tatai 
étteremnek is sikerült két Michelin-csillagot elnyernie. 

A Michelin Guide National Selection 
of Hungary 2022. évi díjazottjai

Két Michelin-csillag
Platán Gourmet, Tata
Stand, Budapest

Egy Michelin-csillag
42, Esztergom
Rumour, Budapest
Babel, Budapest
Borkonyha Winekitchen, Budapest
Costes, Budapest
essência, Budapest
Salt, Budapest

BIB Gourmand
Anyukám Mondta, Encs
Casa Christa, Balatonszőlős
Kistücsök, Balatonszemes
Macok, Eger
Mór24, Balatonfüred
Sparhelt, Balatonfüred

Zöld csillag
Almalomb, Hosszúhetény
Graefl  Major Kétútköz, Poroszló
Onyx Műhely, Budapest
Salt, Budapest
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