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Földrajzi elhelyezkedés

A Villányi borvidék szőlőültet-
vényei a környező síkságból 
kiemelkedő Villányi-hegység 
déli kitettségű lankáin mint-
egy 25 km hosszan terülnek el. 
Hazánk legdélebbi borvidéke 
három tájegység találkozá-
sánál, a róla elnevezett hegy-
séget keletről lezáró Temp-
lom-hegy lábánál, a Karasica 
partján, a mediterráneum szé-
lén fekszik.

Klíma
A termőhely földrajzi helyze-
te alapján kimagasló meny-
nyiségű és időtartamú nap-
sugárzásban részesül, melyet 
a hőmérsékleti adatok is iga-
zolnak. A középhőmérséklet 
11°C, a vegetációs időszak 
átlaghőmérséklete 17,5°C. A 
hidegebb évszakokban a terü-
leten gyakori a köd, de a kö-
zéphőmérséklet –1 °C alá nem 
süllyed. A csapadék évi meny-
nyisége a sokéves átlag alap-
ján 700 mm. Éghajlati szem-
pontból két hatás érvényesül, 
keveredik a kontinentális és 
a mediterrán éghajlat, a sző-

lő borította déli lejtőkön el-
sősorban a mediterrán hatás 
érvényesül. Mérsékelten ned-
ves vidék, enyhe téllel, ahol a 
csapadék eloszlása viszonylag 
egyenletes, a hőmérsékleting-
adozás kicsi. 

Talaj
A Villányi-hegység alapkő-
zetét tekintve középső-triász 
kori mészkőből és dolomitból, 
jurakori tengeri üledékből 
származó mészkőből, vala-
mint az alsó-kréta időszakban 
képződött mészkőből áll. Az 
alapkőzeten a Villányi borvi-
dék túlnyomó részén csernoz-
jom barna erdőtalaj alakult 
ki. A pleisztocén időszakban, 
a hideg, száraz éghajlatú stá-
diumokban kialakult lösz és 
löszszerű „lejtőüledék” képezi 
a talajok anyakőzetét. Mész-
ben való gazdagságából adó-
dóan könnyen aprózódik és 
mállik, ezért rajta termékeny 
talajtakaró jött létre. Ennek 
megfelelően a talajtakaró a 
lejtőkön változó vastagsá-
gú mészben gazdag agyagos 
lösz, melyeket a fennsík jel-
legű hegytetőn több helyen 

redzina vált. Az alapkövön 
található altalaj vastagsága 
dűlőnként eltérő. A termőhe-
lyet általában jellemzi, hogy 
viszonylag vastag, tápanya-
gokban gazdag talaj takarja 
az alapkőzetet.

Telepített szőlőfajták
Fehér: chardonnay, hársle-
velű, Irsai Olivér, királyle-
ányka, olasz rizling, otto-
nel muskotály, pinot blanc, 
rajnai rizling, szürkebarát, 
tramini, zengő, zöld velte-
líni. Vörös: blauburger, ca-
bernet franc, cabernet sa-
uvignon, fekete járdovány, 
kadarka, kékoportó (köny-
vünkben portugieserként is 
említjük), kékfrankos, mer-
lot, pinot noir, syrah, temp-
ranillo, zweigelt. 

A borvidék települései
Kisharsány, Nagyharsány, 
Palkonya, Villány, Villánykö-
vesd, Bisse, Csarnóta, Diós-
viszló, Harkány, Hegyszent-
márton, Kistótfalu, Márfa, 
Nagytótfalu, Siklós, Szava, 
Túrony, Vokány.
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Egy villányinak legyen teste

 „Kell, hogy legyen könnyű, ki-
csit játékos, kedves bor is, de Villány-
ban nem lehet csak ilyeneket készíteni.”

Bock József  borász

Bock József

 Bock József legendás alak-
ja a magyar borászatnak. Minden 
másként alakul Villányban, Szek-
szárdon, Egerben, sőt még Tokaj-
ban és az Alföldön is a rendszervál-
tás után, ha a sokat emlegetett nagy 
ötös nem vág bele az útba, és nem 
vállal annyit az út elején. Ennek a 
ma is tartó folyamatnak Bock Jó-
zsef az „energetikusa”, mivel közel 
negyven éve hajtja előre saját magát, 
a családját, a munkatársait, csúcsbo-
rász kollégáit és egész Villányt.
 A pihenés nála szinte isme-
retlen fogalom, bár szívesen eljár 
vadászni. Legfőbb kikapcsolódása 
azonban, ha borász kollégákkal vé-
gez elmélyült minőségellenőrzést, 
tehát ha borközelben van.  Szívesen 
megosztja a tapasztalatait másokkal 
és ő sem rest tanulmányútra indul-
ni szakmatársakhoz. Kifogyhatatlan 
kíváncsiság, innovatív szemlélet, az 
élet szenvedélyes szeretete jellem-
zi.  Kevés olyan borász él Magyar-
országon, akit szinte mindenki a 

becenevén emleget. Az idősebbek, 
a barátok és a kollégák megengedik 
maguknak, hogy Boxiként, mások 
Boxi bácsiként hozzák szóba Bock 
Józsefet, az életvidám, hatalmas 
energiákkal megáldott és a fan-
tasztikus akusztikájú borkatedrálist 
építtető mesterembert. 
 Bock József egészen 1973-ig 
fizikai munkát végzett a sok kiváló 
borászt „felnevelő” helyi Mezőgé-
pen, ahol többek között Gere Tamás 
és Wunderlich Alajos is a munkatár-
sa volt, majd gyártás-előkészítőként 
dolgozott. „Munka után, dologidő-
ben a kollégák egymás présházába 
jártak át segíteni. Így, kalákában 
gyakoroltam én is a borkészítést, 
bár apám mellett is mindig akadt 
feladat a szőlőben vagy a pincében” 
– mesélt a kezdetekről a róla szóló 
portrékötetben.
 Ha erről az időszakról kér-
dezik, Bock József mindig moso-
lyogva idézi föl a daliás múltat, ami-
kor délután négyig gépész volt vagy 

Bock Borászat 
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épp lakatos, azután pedig szőlész, 
borász, pincemunkás, mikor mire 
volt szükség. A mai birtokon szét-
nézve szinte hihetetlen a változás: 
a kétkezi munkás és a sztárborász 
élettere, sorsa között hatalmas a kü-
lönbség. Ugyanakkor azt is érezni, 
hogy Bock József ma is két lábbal 
áll a földön, minden fejlesztését ala-
posan megfontolja, minden borát 
megtervezi, minden megnyilatko-
zását jól felépíti. A gépész múltat 
és a sztárborász jelent, amibe a vé-
leményformálást és a határozott ér-
dekérvényesítést is bele kell érteni, a 
borkészítés öröme köti össze.
 Többen láthattuk azt a té-
vés riportfilmet, amelyben Boxi húz 
egy jót a borából, csettint egyet és 
így kiált fel: „Imádom!” Ez a teljes 
önazonosság tartja egyben és repíti 
előre elképesztő invencióval a csa-
ládi vállalkozást. Bock maga a bor, 
Bock maga a szőlő. Sőt Bock maga 
a szomjazás: borra, tudásra, szenve-
délyre, ételre, az életre. Bock József 
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előképe Pantagruel, a Rabelais által 
egy népszerű ponyvaregényből iro-
dalmasított nagyivó, aki tulajdon-
képpen a humanista életeszményt 
formálta meg.
 Bock József szereti az em-
bereket. Hatalmas baráti és tisztelői 
körrel rendelkezik. A megbecsültsé-
gért keményen megdolgozik, hetven 
fölött is reggeltől estig szőlőbe jár, 
pincét ellenőriz, kóstol, vendéget 
fogad, borestekre megy, részt vesz a 
villányi és az országos borászati élet-
ben, támogatja a kultúrát és a spor-
tot, s ezek mellett sohasem felejti 
Istent és a szülőhazát.
 A Bock családban erős gyö-
kerei voltak a borkészítésnek, de maga 
Bock József csak 1992-ben rakta le a 
maga végleges szavazatát a borászko-
dás mellett. Bock ősei apai és anyai 
ágon is a XVIII. században bevándo-
rolt sváb telepesek. A birtok mérete 
sohasem volt nagy, mivel a Bockok a 
szőlő mellett ugyanúgy foglalkoztak a 
paraszti birtok művelésével és állatte-
nyésztéssel, mint az ország más terü-
letén élő sorstársaik. Ez a kicsi birtok 
apáról fiúra hagyományozódott, mi-
ként a borkészítés mestersége. 1946-
ban mindent elvettek tőlük és család-
juk nagy részét is kitelepítették. 
 Az édesapa, Bock Antal ra-
gaszkodott Villányhoz. „A kitelepí-
téskor néhány órán belül dőlt el az 
emberek sorsa. Édesapámnak egy 
háborús sérülés okozta tüdőgyulla-
dás segített abban, hogy ne kerüljön 
szem elé. A siklósi kórházban fe-
küdt, amikor itt, Villányban és kör-
nyékén elhajtották a svábokat.” 
 Mindenkinek más sorsot írt a 
megbolondult idő: Bock Antal édes-
apját , édesanyját és nagyanyját kitele-
pítették Németországba, egyik húgát 
elvitték málenkíj robotra a Szovjet-

unióba, a másikat viszont, mivel meg-
házasodott és máshol lakott, békén 
hagyták. „Amikor apám visszajött a 
kórházból, a házba már be se tehette 
a lábát. Itt addigra már úgy összeuszí-
tották az embereket, hogy még alsó-
gatyáért se mehetett be. Így elment a 
húgához, s nagyon nem tudta, hogy 
mit is kellene csinálni” – emlékezik a 
nehéz időkre Bock József.
 Bockéknak 1850-től két hek-
tár szőlőjük volt a Jammertálban. 
1946-ban ezt a területet is, ahogy 
minden más ingatlant, elvették a csa-
ládtól. „Akik megkapták, nem értet-
tek hozzá. Így édesapám már 1953-
tól visszabérelte és művelte a sajátját. 
1958-ban végre visszavásárolhatta a 
terület negyedét.” Ez a mai birtok bá-
zisa. A Bock-borok e kis birtok visz-
szavásárlásának esztendejétől, Bock 
Antal értő munkájának köszönhető-
en két évtizeden át nyertek érmeket 
a különböző helyi és országos bor-
versenyeken. 1976-ban a Soproni 
Nemzetközi Borversenyen nagyara-
nyéremmel tüntették ki Bock Antal 
kékoportóját. 
 Bock József édesapja halála 
után, 1981-ben kezdett el önállóan 

Érlelőpince a hotel és az étterem alatt

bort készíteni. „Ez az önállóság per-
sze azt is jelentette, hogy a barátok 
sokszor jártak át egymás pincéjébe 
segíteni. Ilyen rendszeres munka 
volt például a közös fejtés. Ha ko-
rábban apám kiadta, hogy mely bo-
rokat kell fejteni, akkor mi tisztán 
és szakszerűen elvégeztük a fejtést. 
Amíg apám élt, én mindig azt csi-
náltam a szőlőben vagy a pincében, 
amit mondott. Az az ő birodalma 
volt, én csak segítettem.” 
 Bock, a műszaki ember, 
alapképzettsége szerint lakatos, de 
értett és ért ma is mindenhez, ami-
ben fémek dolgoznak és fejtenek ki 
valamilyen erőt. Ez az érzék segí-
tette abban, hogy amikor rotációs 
kapát vettek, azt ő irányította el a 
sorok közt. Később az új permete-
zőgép használata is a feladata lett. 
Szinte minden munkát önállóan is 
el tudott végezni, de csak édesapja 
halála után döbbent rá arra, hogy a 
borászat milyen magas szintű szer-
vező készséget igényel. 
 A sztárborásszá válás egyik 
fontos állomása volt az oltványo-
záson keresztül kiszélesedett szőlé-
szeti ismeret. A hetvenes években 
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negyedmagával beoltott évi negy-
ven-hatvanezer vesszőt, és még a ki-
iskolázást, a nevelést is maguk végez-
ték el. Ez további érdeklődést váltott 
ki a szőlészet irányába.Megemlítjük, 
hogy az 1992-es teljes üzemelésű 
kezdéshez képest nagyon hamar jött 
az 1997-ben kiérdemelt Év Borter-
melője díj. Egyetért. „De mi itt Vil-
lányban mindannyian így kezdtük. 
Az első hullám már 1987-88-ban 
letöltötte a saját borait, s ezzel meg-
előztük a többieket, majd nagyokat 
lépve növekedtünk. A második hul-
lámba öt évvel később vágott bele. 
Villányban minden férfi rendszere-
sen kóstol, de nem mindegy, hogy 
kitől. Amikor engem beválasztottak 
a szakcsoport intéző bizottságába, 
sok jó bort kóstolhattam. Hétfőn-
ként mindig összegyűltünk és iszo-
gattunk. Rengeteget tanultam akkor. 
Ez is közrejátszott abban, hogy némi 
előnyt szereztünk.”
 A fejlődés szinte megállít-
hatatlan. Szalag rögzíti Bock József 
gondolatmenetét 2001 januárjából: 
„Azt nem tudom, hogy mekkora az 

ideális birtokméret, csak azt tudom, 
hogy számomra mekkora a fölső ha-
tár. Én ezt huszonöt hektárban látom, 
kivételt képez, ha a szomszéd eladja a 
területét.” Ne feddjük meg azért, mert 
három évvel később már ötven hektár 
területtel rendelkezett! De ne is ragad-
junk le a puszta számoknál! 
 „2004-ben mindenképp be-
fejezem a fejlesztéseket” – mondta 
néhány évvel később, aztán ezzel is 
úgy járt, mint a 25 hektárral. Sebaj. 
 Bock József anno diszpé-
cser, kooperátor, gyártás-előkészítő, 
művezető, üzemvezető beosztások-
ban gyakorolta az irányítás mester-
ségét. Volt, hogy kilencven emberrel 
dolgozott, mindig fémüzemben. „A 
barrique hordókat is szeretem, de 
tény, hogy a fém közelebb áll a szí-
vemhez. Nézzük meg, milyen szé-
pek ezek a koracél tartályok!” – ins-
pirál valami ismeretlenre, miután 
lelepleztem a fémek iránti erőtelje-
sebb vonzódását. „A fa melegebb, 
kedvesebb anyag, de ilyen szintű 
borászathoz már több fém kell, mint 
fa. Ha belegondolunk abba, hogy 

szeptember elejétől november köze-
péig szüretelünk, s közben végig ki 
vagyunk téve a borász legnagyobb 
ellenségének, az ecetbaktériumot 
ide-oda hordozgató muslincáknak, 
akkor azt is könnyen belátjuk, hogy 
a legjobb védekezés a tiszta, zárt 
rendszer. Fakádas erjesztés közben 
is meg lehet védeni a mustot, de 
sokkal nehezebb.” 
 Bock József szerint egy bo-
rászattól elvárható, hogy egyszerre 
többféle ízlésnek is meg tudjon felel-
ni, ugyanakkor tekintettel kell lenni 
a tájra és a helyi hagyományokra. 
„Kell, hogy legyen könnyű, kicsit já-
tékos, kedves bor is, de Villányban 
nem lehet csak ilyeneket készíteni. 
Egy villányinak legyen teste.”
 Több ilyen házasítás születik 
a pincészetben. A családnevet hirde-
tő Bock Cuvée-vel a gazda minden 
esztendőben lerakja a maga tantuszát 
Villány fejedelmi jellege mellett. De 
ott van a legnépszerűbb, Bockhoz 
mérten könnyedebb cuvée, az Ermi-
tage (cabernet-k, merlot, pinot noir, 
portugieser, syrah). Külön kieme-
lendők a pincészet nagy válogatásai, 
mint a bársonyos Libra és az elegáns 
Capella Cuvée, amelyek válogatott 
dűlők válogatott terméséinek franc 
alapú házasításai és csak kiemelkedő 
évjáratokban készülnek. 
 Számos fajtabor és több 
szőlőfajta dűlős vagy hordós válo-
gatása jelenik meg a prémium kate-
góriában. Ezek közül a Villány leg-
szebb dűlőiből válogatott, kizárólag 
merlot fajtából készülő, különleges 
minőségű Magnifico emelkedik ki. 
Rendkívüliségét a borász a névvel 
is hangsúlyozni kívánta, hiszen Il 
Magnifico Lorenzo Medici-ről ne-
vezte el (a latin magnifico magyar 
megfelelője nagyszerű, csodálatos).

A felemelően szép százméteres pince
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 „Villány talajadottsága, 
mikroklímája és dűlői olyan ki-
vételes helyzetben vannak, hogy 
csodálatos tulajdonságú szőlőket 
tudunk termelni. Ezt jóformán 
csak elrontani lehet. Nekünk az a 
dolgunk, hogy életet adjunk an-
nak, ami a szőlőben rejtőzködik. 
Nálunk az oportó is csodákat tud, 
a franc pedig szenzációs. Vétek 
lenne ráállni arra, amit Ausztrá-
liától kezdve Chile, Dél-Afrika és 
Új-Zéland is tud. Nekünk egyedi 
cuvée-ket kell készítenünk, ami-
ben a kevésbé elterjedt cabernet 
franc ad tartást” – mondta 2004-
ben. S ebből azt is ki lehet olvasni, 
hogy a néhány éve villányi csúcs-
fajtaként kezelt franc-ról ő már 
akkor tudta, hogy ide teremtette 
a Jóisten. Megjegyezzük, Tiffán 
Ede, a szellemi társ, akkor így fo-
galmazott: „Villányban a sauvig-
non-franc párharc egyértelműen 
eldőlt a franc javára.”  
 Előre tudták.
 Bock József már két évtize-
de stílusteremtő borász, igazodási 
pont és példakép. Hiteles figurája és 
meghatározó személyisége a hazai 
borászati életnek. Mint írtuk, képte-
len megállni, de még lelassítani sem 
képes. A termék portfólió kiszélese-
dett a gyöngyözőborral, a pezsgő-
vel, a szőlőmag többféle feldolgo-
zásával, finom törkölypálinkákkal, 
sőt néhány ajándéktárggyal is. Min-
denképp értékelendő, hogy a dina-
mikus, proaktív marketinget kiváló 
minőségű weboldal és rendszeresen 
aktualizált facebook-profil támogat-
ja. Figyelemre méltó továbbá, hogy 
a pincészet a bormarketing és a be-
utazó turizmus szövetébe szőve szá-
mos kulturális eseményt szervez, és 
ő maga a vendéglátás bástyája a ki-

váló éttermével, valamint sokszínű 
szálláslehetőségeivel. 
 Az utóbbi két évben épült 
meg a szőlőmagüzemük – korábban 
bérben dolgoztatták fel –, ahonnan 
olaj és szőlőmag liszt, illetve tabletta 
kerül ki. A tabletta innováció ered-
ménye, amiből a kutatások alapján 
napi két, egyenként 1,3-1,5 gramm 
súlyú darabot kell bevenni. Ezeket 
az alapanyagokat a konyhájukban is 
szívesen felhasználják, a szőlőmag-
lisztből lepényt készítenek. Csak az 
érett kékszőlő magot dolgozzák fel.
Terveik között szerepel a szőlőfel-
dolgozó modernizálása, bővítése. 
Nem csak a saját területeiket növel-
ték, de a szőlő felvásárlás is nagyobb 
volumenű lett. Jelenleg mintegy 80 
hektár saját ültetvényfelülettel ren-
delkeznek, s 60-70 hektárnyi terü-
letről vásárolnak fel.
 Az utóbbi 7-8 évben na-
gyobb hangsúlyt helyeztek a Vil-
lányi Franc bevezetésére. Míg ko-
rábban ebbe csak a fekete-hegyi 
szelekciójuk került, azóta megszü-
letett az Ördögárok szelekció is, a 

Prémium cabernet franc az Ördögárokból

jövőben pedig a Makár szelekció a 
prémium vagy a szuperprémium 
besorolásban. A prémium boraikat 
igyekeznek „széthúzni”, azaz inkább 
kisebb sorozatokkal, dűlőszelekci-
ókkal megjelenni a piacon.
 A vendéglátás fejlesztésére 
is nagyobb hangsúlyt helyeznek, 
négy csillagos szállodájukat negy-
ven szobásra fejlesztették. Well-
ness részleggel bővítették kíná-
latukat. Private vendégházukban 
két lakosztály, négy szoba, jakuz-
zi és szauna is várja a családi- és 
baráti társaságokat. Elérték, hogy 
a vendégek nem csak egy éjszakát 
töltenek náluk. Újabban dűlőtúrá-
kat is szerveznek, ahol az érdeklő-
dők megismerkedhetnek Villány 
adottságaival.
 A generációváltás küszöbén 
állnak, Patrícia lánya az adminiszt-
ráció és Valér fia a borászat vezeté-
sében segédkezik a cégnél. Lassan 
átadja a gyeplőt a fiataloknak, de a 
semmittevés nem az ő világa, így 
még sokáig találkozhatunk boros 
eseményeken Bock Józseffel.  D. I.
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Földrajzi elhelyezkedés
A 2300 hektár szőlővel ren-
delkező borvidék a Szekszár-
di-dombságon és a Geres-
di-dombság északkeleti részén 
terül el. Az észak-déli csapású 
dombvidéktől nyugatra a 680 
méter magas Mecsek hegy-
ség nyúlványai, keleti felében 
pedig a Sárköz síksága, a Ge-
menci tájvédelmi körzet húzó-
dik, amelyet a Duna határol.

Klíma

A Szekszárdi borvidék klímá-
jában keveredik az atlanti és 
a mediterrán hatás, de jelen 
van a kontinentális klíma is. 
Különösen fontos a Duna szé-
les folyamának éghajlat-befo-
lyásoló hatása a borvidéken. 
A hatalmas folyó vízfelszíne 
visszatükrözi a napsugárzást, 
illetve a hatalmas víztömeg 
jelentősen csökkenti a szélső-
séges hőmérsékletváltozások 
hatásait. A napsütéses órák 

száma a Szekszárdi borvidé-
ken sok év átlagát tekintve 
2050-2100 óra, a szőlőkre néz-
ve igen kedvező. A forró, nap-
fényben gazdag nyár és ősz 
még a kései érésű szőlőfajták 
bogyóinak teljes beérését, szép 
színének, finom íz gazdagsá-
gának kialakulását is lehetővé 
teszik. A klíma lehetőséget te-
remt a kései vagy extrém kései 
(novemberi) szüretre is. Az évi 
csapadékmennyiség Szekszár-
don átlagosan 598 mm, az évi 
középhőmérséklet 11,3 °C.

Talaj
A Szekszárdi-dombság kü-
lönböző, szabálytalan irányú 
dombhátakból és dombso-
rokból, valamint zegzugos 
futású eróziós völgyekből áll. 
A széles (100-200 m) platójú 
ép töréslépcsők 100-150 m 
magasságra emelkednek. A 
dombsorokat, völgyközi há-
takat asztal sima platókat 
(20-40 m) lösztakaró borítja, 

míg a lejtőket, töréslépcsőket 
és az idősebb deráziós völ-
gyek fenekét vékony (1-7 m) 
lejtőtörmelékes lösz fedi.

Telepített szőlőfajták
Fehér: chardonnay, cserszegi 
fűszeres, ezerfürtű, hárslevelű, 
irsai olivér, királyleányka, le-
ányka, olaszrizling, ottonel 
muskotály, pinot blanc, rajnai 
rizling, rizlingszilváni (mül-
ler-thurgau), sárga muskotály, 
szürkebarát, tramini, viognier, 
zefír, zenit, zöldszilváni, zöld 
veltelíni. Vörös: alibernet, bíbor 
kadarka, blauburger, caber-
net franc, cabernet sauvignon, 
kadarka, kékfrankos, menoire, 
merlot, pinot noir, sagrantino, 
syrah, tannat, turán, zweigelt. 
A borvidék települései
Alsónána, Alsónyék, Báta, Báta-
szék, Decs, Harc, Kakasd, Kéty, 
Medina, Őcsény, Sióagárd, Szál-
ka, Szekszárd, Várdomb, Zomba.
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A kadarkára hangolva

 „Mondd az igazat, mondd a 
kellemeset, de ne mondd az igazat, ha 
az kellemetlen, és ne mondd a kelleme-
set, ha az nem igaz. Ez nagyon sok 
mindentől megóvott.” 

Mészáros Pál borász

Mészáros Pál

 „Ősi szekszárdi család a 
miénk, már nagyapám nagyapja 
is szőlőtermesztéssel, borkészítés-
sel foglalkozott, a szekszárdi pin-
ceövezetben ma is megvan a 120 
éves családi pincénk. Az előző 
rendszerben is foglalkozott ezzel 
a család – persze csak amennyire 
engedték. Aztán a rendszerváltás 
után édesapám, Mészáros Pál ala-
pította újra a borászatot. Ő is min-
dig ezzel foglalkozott, már ’75-ben 
eltelepítette az első szőlőnket, majd 
fokozatosan megpróbálta vissza-
szerezni, visszavásárolni a régi sző-
lőket, amikre gyerekkorából még 
emlékezett” – mondja Mészáros 
Péter, aki édesapjával és testvérével, 
Zsanettel együtt vette át 2012-ben 
az Év Pincészete díjat.
 Az elismerés alapján gon-
dolhatnánk, hogy Mészáros Pál iga-
zi sztárborász. Hát nem az. Szerény, 
szolgálatkész, ügyszerető, kedves, 

halk szavú, inkább visszahúzódó 
ember, akit a szakma a legnagyob-
bak között tart számon, ő maga pe-
dig nem nagyon keresi a médiafelü-
leteket. Bora, teremtett környezete 
önmagáért beszél: minden elemből, 
legyen az címke, kóstolótér, pinceág, 
vinotéka, weboldal, borszálló, étte-
rem, árad az igényesség.
 Aztán 2016-ban Mészáros 
Pál megkapta a szakma Kossuth-dí-
ját, az Év Bortermelője kitűntető 
címet, de ez sem változtatott a sze-
mélyiségén. Legföljebb a feladatai 
szaporodtak meg, mert ilyenkor a 
megszokottnál sokkal több meghí-
vásnak kell eleget tenni, és a kósto-
lóra érkező baráti körök, csoportok 
is jónéven veszik, ha maga a díjazott 
mutatja be a borait. 
 Ha jól megnézzük a Takle-
rék, Vesztergombiék, Heimannék, 
Vidáék, Dúzsiék, Eszterbaurék, 
Fritzék és a többiek földrajzi elhe-

Mészáros Pál Pincészete
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lyezkedését a kicsiny városban és 
közvetlen térségében, akkor a  Szek-
szárdra látogató emberek azon gond-
ját enyhíti Mészáros Pál, hogy ebben 
a viszonylagos  széttagozódottságban 
a pincéje tulajdonképpen a belváros-
ban van, nem messze a Béla tértől. 
A római városmagra utaló kövek 
fogadják az idelátogatót, akit ezután 
nem ereszt el az érzés, hogy ez is egy 
nagyon jó hely, ahol ki lehetne húzni 
a föld fölötti kretenizmusok végéig – 
vagy még egy kicsit tovább.
 Mészáros Pál jó szekszárdi-
ként a szívügyének tekinti a kadar-
ka fajta sorsát. Egyrészt több mint 
százhektáros birtokán ez és a kék-
frankos a relatív legnagyobb terület, 
másrészt saját kadarka klónnal ren-
delkezik, harmadrészt szeret játsza-
ni a fajtával: készít belőle fehéret és 
édeset is. A kiváló ár-érték arányú, 
magyarán olcsó borok nem okoz-
nak sohasem csalódást.
 A 2006-os, nagyon komp-
lex Meropsz Cuvée, hogy csak egy 
kiemelkedő tételt említsünk, még 
azoknak is meglepetést okozott, akik 
jól ismerték a pincészet színvonalát. 
És ha már itt tartunk, érdemes né-
hány szót áldozni a marketing kom-
munikációra mint modern, sok-sok 
dolgot furcsán befolyásoló jelenség-
re. Mészáros Pál már akkor nagyon 
jó borász volt, amikor még csak fel 
sem vetődött a neve a díjazottak kö-
zött. Volt egy közmegegyezés, hogy 
„Pali bácsi és Péter fia igen jól teszik 
a dolgukat”, de a náluk markánsab-
ban kommunikáló borászok több 
ismertséget és elismertséget kaptak a 
szakmédiától. Aztán a lassú víz par-
tot mosott. Mert világossá vált, hogy 
a Mészáros komoly márka, és hogy 
ez a szelid ember nagyon komoly 
borászatot visz.

 Érdemes arról is szót ejteni, 
mennyire természetes a viszonyuk a 
fogyasztói igényekhez. Primőr bo-
raik vidám, könnyű ivású termékek, 
olykor szénsavval megbolondítva, 
hogy jól fogyjon. Classic termék-
családjuk hamisítatlan szekszárdi, 
fűszeres birtokborokból áll. Reser-
ve név alatt a prémium kategóriás, 
dűlő- vagy hordóválogatású külön-
legességek sorjáznak számos variá-
cióban a kadarka, kékfrankos, syrah, 
bordói nyomvonalon, különféle faj-
ta- és cuvée borok formájában. Bár-
sonyosság, gyümölcsösség, teltség a 
jelszó, no meg a szekszárdi védjegy, a 
finom fűszer. 

 Mészáros Pál és felesége, no meg 
Péter fiuk és Zsanett lányuk a jó borra, 
magyar konyhára épített vendéglátás, 
valamint a hordós érlelés mesterei.
 „Dédapámig tudok vissza-
emlékezni, bár a nagyszüleim, szü-
leim is, mindenki szőlővel, borral 
foglalkozott. Dédapám volt a legsike-
resebb, ő már akkor három-négyszer 
átjáratta a szőlőt, válogatásborokat 
készített. Sőt, volt olyan darálója, ami 
bogyózott is. Dédapám jó borász és 
szőlész is volt. Hegybíró is volt, ezért 
a nagyanyámat úgy anyakönyvezték, 
hogy Soós Julianna, a hegybíró lá-
nya.”  Innen indult Mészáros Pál. 
 Messzire jutott.  V. S.

A Merops Hotel Szekszárd belvárosában

Könnyed, gyümölcsös, fűszeres tételek



Fe
ls

ő-
Pa

nn
on

 b
or

ré
gi

ó
Et

ye
k-

B
ud

ai
 b

or
vi

dé
k 

  M
ór

i b
or

vi
dé

k 
  N

es
zm

él
yi

 b
or

vi
dé

k 
 P

an
no

nh
al

m
i b

or
vi

dé
k 

 S
op

ro
ni

 b
or

vi
dé

k



Földrajzi elhelyezkedés
A mintegy másfélezer hek-
tár termőterülettel rendel-
kező borvidék a Dunántú-
li-középhegység északkeleti 
területein, a Gerecse-hegység 
déli részétől a Velencei- és a 
Budai-hegységig húzódik az 
Etyek-Budai termőterület. A 
domb- és hegyoldalakon, il-
letve a fennsíkjain történik a 
szőlőtermesztés. A termőte-
rület a szőlőtermesztés északi 
részén, a 47.szélességi fokon 
helyezkedik el.

Klíma
Etyek-Buda klímája – északi 
elhelyezkedéséből és domb-
vidéki jellegéből adódóan – a 
magyarországi átlagnál hű-
vösebb, hiszen az évi középhő-
mérséklet 9,5-10,5 °C. Az évi 

átlagos csapadékmennyiség 
650 mm, melynek legnagyobb 
része a vegetációs időszak 
alatt hullik le. Etyek-Buda 
klímájának fontos közös vo-
nása, hogy a borvidék egész 
területén folyamatos széljá-
rás jellemző, az uralkodó szé-
lirány az észak-nyugati, mely 
mindig hűvös légtömegeket 
szállít a borvidékre.

Talaj
Talaját tekintve Etyek-Buda 
meghatározó talajtípusa a 
magas mésztartalmú barna 
erdőtalaj, mely többségében 
mészkő alapon alakult ki.

Telepített szőlőfajták
Fehér: chardonnay, cserszegi 
fűszeres, juhfark, karát, király-
leányka, olaszrizling, ottonel 

muskotály, pinot blanc, riz-
lingszilváni (müller-thurgau), 
sárga muskotály, sauvignon 
blanc, szürkebarát, viktória 
gyöngye, zalagyöngye, zefír, 
zengő, zenit, zöld veltelíni. Vö-
rös: cabernet franc, cabernet 
sauvignon, kékoportó (por-
tugieset), kékfrankos, merlot, 
pinot noir, turán, zweigelt.  

A borvidék települései
Alcsútdoboz, Biatorbágy, Bics-
ke, Csabdi, Etyek, Felcsút, Gyú-
ró, Kajászó, Kápolnásnyék, 
Martonvásár, Nadap, Pákozd, 
Pázmánd, Sukoró, Tordas, Vál, 
Budafok, Budajenő, Budakeszi, 
Pilisborosjenő, Telki, Tök, Üröm.
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Visszahozta az életet a szőlőhegyre

 A Gombai Pincészet és tulajdono-
sának életpályája jellemző keresztmetszetét 
mutatja az elmúlt ötven év magyar szőlő- és 
bortermelésének.

Gombai Nagy Tibor és fia, Szabolcs

 Az alapító Gombai Nagy 
Tibor kertészmérnök 1972-ben a 
Törley jogelődjénél kezdte Etyeken 
a szakmáját gyakorolni. Érkezése-
kor a dinamikus fejlődésnek indult 
nagyüzem mellett szívszorító él-
mény volt a valaha virágzó magán-
gazdaságok romos pincéinek, elha-
nyagolt szőlőinek látványa. Mégis 
úgy érezte, egyszer visszatér az élet 
az Újhegy és Öreghegy dűlőibe, 
présházaiba, ültetvényeibe. Ez a hit 
végigkísérte egész életében.
 Szakmai életútját a nagyüze-
mi szőlőtermelés grandiózus tudo-
mányos alapokra helyezett fejlesz-
tése és az alma materrel megmaradt 
szoros kapcsolat határozta meg. 
Fejlesztő mérnöki kinevezését kö-
vetően feladatai között az ültetvény-
létesítés hátterének megteremtése, 
járulákos beruházásainak megter-
vezése, illetve a teljesen  megújuló 
technológia kialakítása szerepelt.

 Kidolgozhatta a nagy tő-
keformájú művelés és metszésmód 
fajtaspecifikus technológiáját, a ta-
lajkímélő ún. „non tillage” talajmű-
velési eljárás adaptációját, a talaj és 
levélanalízisen alapuló okszerű tá-
panyagutánpótlást, majd, már tala-
jerőgazdálkodási szakmérnökként, a 
mélylazításos, folyékony ásványi trá-
gyázással a legoptimálisabb adagolást.

Gombai Pincészet

 A magas színvonalú, egysé-
ges technológiával művelt, alaposan 
megnövekedett szőlőterület és a 
több száz éves termelési hagyomány 
teremtette meg a lehetőséget, hogy 
újra megszülethessen az Etyek-Bu-
dai borvidék. 
 Gombai Nagy Tibor hálá-
val gondol akkori főnökére, hogy 
szakmai karrierje egyik legnagyobb 
feladataként ennek kidolgozásával, 
megszervezésével megbízták, kö-
vetkezményeként 1990-ben borvi-
déki rangot kapott Etyek és a budai 
valamint a Velence-térségi régió. 
Ezáltal megteremtődött az esély, 
hogy a nagyüzemi tevékenység mel-
lett a régi álom is megvalósuljon, a 
magán szőlő- és bortermelés feléb-
redhessen Csipkerózsika álmából.
 Ahhoz hogy ez megvaló-
sulhasson, az addig eltelt két évti-
zedben sok-sok apró lépés szük-
ségeltetett, melyek közül néhány w
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Gombai Nagy Tibor nevéhez fűző-
dik. Számos üzemi kísérletre ke-
rült sor a Szőlőgazdaságban és az 
ő javaslatára létesült 12 hektáron 
szőlőfajtagyűjtemény és mikrovini-
fákciós pince. Részese és szervezője 
volt a szakcsoporti mozgalomnak, 
mely így lépéseket tett a magántőke 
és munka fokozatos bevonzására a 
kollektív termelésbe. A rendszervál-
tást követően úgy érezte, lépnie kell, 
megalakította saját családi vállalko-
zását, előbb borászatot, majd szőlő-
telepítésekkel a termelői hátteret. 
 Nehéz, de nagyon szép idő-
szak következett az életében, újra 
része és részese lett az újkori magyar 
szőlő és bortermelés történelmének, 
történéseinek. Hamar megtalálták 
egymást az akkor induló, majd fo-
lyamatosan bővülő gazdacsoportok-
kal. A közös gondolkodás, tervezés, 
megvalósulás izgalmas évei követ-
keztek. Örömmel látta, hogy újra 
élettel telnek meg a dűlők, működik 
a hegyközség. Fokozatosan emelte a 
színvonalat az országos hírűvé vált 
etyeki borfesztivál, meghonosodott 
a borturizmus. Teljes virágba borult 
„Etyek, Budapest szőlőkertje”. Igen 
intenzív két évtized után nyugdíjba 
vonult, illetve az első vonalból a nyu-
godtabb hátországba. Ez azt jelentet-
te, hogy a nagy szerelem, a szőlőfajta 
értékelés és a mikrovinifikáció újra 
az élete jelentős részét tölti ki. 
 A fajtamegfigyelés és gon-
doskodás túl a hetvenen jutalomjá-
ték és egyfajta tisztelgés a nemesítő 
kollégák előtt, felelősségvállalás az 
unokák felé, hiszen hibridekről, be-
tegségekkel szemben ellenálló je-
löltekről van szó, amelyek lehetővé 
teszik hosszútávon az eredményes 
gazdálkodást a környezet jelentős 
károsítása nélkül, az ökológiai szem-

lélet alapján. Örömteli fordulatként 
fia, Szabolcs átvette a vállalkozás ve-
zetését, és pár év alatt sikerre vitte a 
pezsgőkészítést. Igazából így nyert 
értelmet az 1991-ben meghozott 
döntés. A megfigyelt fajták (nektár, 
pannonfrankos, orfeusz stb.) pa-
lackos érlelésű pezsgőként kerülnek a 
fogyasztókhoz, kiegészítve az ismert 
fajták sorát. Legújabb hírük, hogy 
megkezdték a valamikor meghatáro-
zó pezsgőalapbort adó fajták (zöldd-
inka, pirosszlanka, mézesfehér) sze-

lekcióját, s rövidesen telepítésükre is 
sor kerül. A szőlőtermelés jelenlegi 
kihívását az jelenti számukra, hogy a 
pezsgő, a rosé és a késői szüretelésű, 
különleges minőségű bor (ez utóbbi 
jelentős terméskorlátozással) alap-
anyagszükségletét a kívánt minőség-
ben biztosítsák. 
 A Gombai Pincészet és tu-
lajdonosának életpályája jellemző 
keresztmetszetét mutatja az elmúlt 
ötven év magyar szőlő- és borterme-
lésének.  B. Z.

A kínálat

A hátország
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Földrajzi elhelyezkedés
Fejér megyében, a Vértes és a 
Bakony hegység közt húzódó 
Móri-árok Vértes-közeli ol-
dalán fekszik Magyarország 
egyik legkisebb borvidéke. 
Hegyközségi nyilvántartás sze-
rinti termőterülete 730 hektár. 
A Móri borvidék mikroklímá-
ját, uralkodó szélirányát a Vér-
tes és a Bakony között húzódó 
tektonikai törésvonal, a Móri 
árok határozza meg.

Klíma
Klímája a szőlőtermesztésnek 
kedvező, bár hűvösebb az át-
lagnál. Enyhe tél és egész év-

ben sok légmozgás jellemzi. A 
nap sugarai nyáron a szőlők 
nagy részét egész nap érik. Az 
éves középhőmérséklet 10 °C. 
A tájat közepes fényviszonyok 
és 600-650 mm lehullott csa-
padék jellemzi. A legtöbb eső 
nyáron, míg a legkevesebb feb-
ruárban és márciusban esik. Az 
uralkodó szélirány északnyu-
gati. Általában közepesen hű-
vös és viszonylag csapadékos 
idő a jellemző.

Talaj
A Vértes alacsony, sasbér-
ces-árkos szerkezetű karsztos 
középhegység. Döntő több-
ségben löszön, mészkőtör-

melékkel kevert löszön és 
oligocén homokon alakult ki 
az agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj, illetve barnaföld. A 
dolomiton és mészkövön ren-
dzinatalajok találhatók. 

Telepített szőlőfajták
Fehér: chardonnay, ezerjó, le-
ányka, rizlingszilváni (mül-
ler-thurgau), tramini, zöld vel-
telíni. Vörös: kékfrankos.  

A borvidék települései
Csákberény, Csókakő, Mór, 
Pusztavám, Söréd, Zámoly.
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a hazai piacon értékesítik, keres-
kedelmi partnerük a Bortársaság, 
a Kempinski, a Lidl és a DiVino is. 
Ez utóbbinak Miklós Csabi szakmai 
vezetője, és a franchise egyik tulaj-
donosa. Van egy borbáruk Móron, 
ahol évente kétezer vendég fordul 
meg. Emellett egy pezsgőterasszal is 
büszkélkedhetnek a Kőhalmi-dűlő-
ben, a használaton kívüli móri kő-
bánya lábánál. A teraszról pazar ki-
látás nyílik erre a gyönyörű vidékre. 
„Nagyon büszke vagyok rá, hogy ez 
így összeállt” – jegyezte meg.
 Persze a borászkodás és a 
vendéglátás nem egyszemélyes mű-
faj. Miklós Csabi szerencsésnek vall-
ja magát, mivel a családja is kiveszi 
a részét a feladatokból. Édesapja a 
szőlőben munkálkodik, édesanyja 
pedig a borbárban, a vendégek kö-
rül. Testvére, Kata a dekorációkért, 
a csomagolásért felel. 
 „A mi erősségünk az, hogy 
tipikus mórias, feszes, gyümölcsös 
borokat tudunk készíteni. Minden 
évben hozni tudjuk a színvonalat.” Ha 
valaki betér hozzájuk, egy ezerjót, egy 
rajnai rizlinget és egy királyleánykát 
mindenképp érdemes megkóstolnia.
 Csabi lelkesedését, energi-
kus hozzáállását látva úgy tűnhet, 
a móri borászok élete gondoktól 
mentes. Ez persze nem igaz. „Egy 
megbízható brend felépítése egyál-
talán nem könnyű feladat. Nemcsak 
Móron, Tokajban vagy Villányban 
is nehéz. De minél nehezebb egy 
feladat, annál kevesebben vágnak 
bele, és annál kevesebben viszik 
véghez. A feladat szépsége a nehéz-
ségében rejlik. Formál bennünket, 
és mi is formáljuk a feladatot. Több 
mint tíz éve megálmodtunk va-
lamit, és most is azért dolgozunk. 
Van ennél szebb feladat?”  CS. L.

Miklós Csabi

 Ha meg kellene nevezni va-
lakit, aki a borászok új generációját 
képviseli, a borokat kedvelő emberek 
jelentős része Miklós Csabi nevét is 
megemlítené. És nemcsak a borai mi-
att, hanem amiatt is, ahogy üzleti és 
marketing szempontból tekint a bo-
rász szakmára. „Szőlész vagyok, nem 
borász. Szőlészként diplomáztam, a 
szakdolgozatomat pedig bormarke-
tingből írtam” – adta meg a választ, 
amikor arról érdeklődtem, miből ere-
deztethető az a modern, vendégköz-
pontú megközelítés, amit képvisel.
 „Édesapám tűzoltó, volt egy 
hobbiszőlője itt, Móron, ő szerettet-
te meg velem a természet közelségét. 
Idővel egyértelművé vált, hogy efféle 
pálya fog vonzani” – indokolta meg, 
miért fogott bele a borászkodásba. 
„Szeretem a bor szerepét és eredmé-
nyeit az életemben. Az ízét, színét, 
mozgását, lendületét, tartalmát, fejlő-
dését, lehetőségét és egyáltalán min-

den vele kapcsolatos élményt. Igen, 
csak azért választottam ezt a gyönyö-
rű és vivid mesterséget.”
 A hobbiszőlő idővel gazda-
sággá terebélyesedett. Ma már 8,2 
hektárt művelnek, és kilenc fajtá-
val dolgoznak. A dűlőszelekciók-
nak köszönhetően tizenkét fajta 
boruk van, évi negyvenezer palack 
bort készítenek. Ezeket kizárólag 

Miklós Csabi Pincéje
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maga is telepített vörösbort adó sző-
lőfajtákat. És ha már telepített, akkor 
ki akarta belőlük hozni a legjobbat. 
Az aranyérem a bizonyíték rá, hogy 
sikerült neki.
 „Meg kellene tanulnunk, 
hogy a közönségnek, és nem a szak-
mának kell bort készítenünk. De nem 
hiszem, hogy ezt a közeljövőben meg-
tanuljuk. Ne legyünk álszentek: a bort 
el kell adni! A világ sok országában 
rájöttek már erre, ha nem kapcsolunk 
időben, lemaradunk. Persze nem ál-
lítom, hogy a népszerűsödés felé tett 
lépést mindenkinek meg kell tennie. 
Mi, itt Móron nem vagyunk erre rá-
kényszerítve, mert megfelelő minő-
séget tudunk előállítani. Ha az adott 
év nem ideális, akkor pedig nem ké-
szítjük el az adott borfajtát. Készítünk 
mást.” A fenti mondatok jól tükrözik, 
hogy Linz István nem ragaszkodik a 
bejáratott ösvényekhez. Ha külföldi 
útjai során valami érdekes megoldás-
ra talált, amelyet elképzelése szerint 
Magyarországon, Móron is lehetett 
alkalmazni, akkor nem sokat hezitált, 
megpróbálta. Egy ilyen kísérlet ered-
ményeképpen született meg a Cser-
szegi Light, ami egy 8,5 alkoholfokkal 
bíró bor. Az ötlet egy olaszországi út 
során született meg. Az étteremben, 
ahol vacsoráztak, minden fogás előtt 
megjelent a szakács, és elmagyaráz-
ta, hogyan készült az étel, majd egy 
bort is ajánlott hozzá. Ugyanezt tette 
a fagylaltnál is. Linz Istvánnak annyira 
ízlett az ott kóstolt bor, hogy elhatá-
rozta, ő is el fogja készíteni. És nem 
is nyugodott addig, amíg meg nem 
találta azt az eljárást, amivel ez sike-
rült. Azóta is nagy népszerűségnek 
örvend ez a bor a vendégei körében. 
Az ehhez szükséges technológia még 
manapság is csak keveseknek áll ren-
delkezésére.  CS. L.

 Ki gondolta volna, hogy Linz 
István már gyerekkorában elhatároz-
ta, hogy nem akar szőlővel foglalkoz-
ni? Inkább mezőgazdasági gépsze-
relőnek tanult. Aztán rájött, hogy ez 
a két terület nem is áll olyan messze 
egymástól. Bár a borkészítés számá-
ra mindig hobbi maradt, időközben 
ugyanis sikeres autóipari beszállító 
vállalkozást épített fel, a hagyományos 
termelés és az új technológiák ötvö-
zésével sikerült egy valóban modern 
szőlészetet és borászatot létrehoznia.
 „Sokféle bort kell termelni, 
hogy a pincébe belépő vendégek talál-
janak az ízlésüknek megfelelőt.” – ez 
Linz István filozófiája. És a filozófiát 
sikerült gyakorlatba átültetnie, hi-
szen a kínálata bőséges. Találni benne 
szürkebarátot, királyleánykát, rajnai 
rizlinget, cserszegi fűszerest, mer-
lot-t, ezerjót és generosát is. A tavalyi 
merlot-ja ráadásul nem is akármilyen 
elismeréssel büszkélkedhet: 2019 ta-

vaszán, a Syngenta Borversenyen 
aranyérmes lett. Ez a díj azért is ér-
dekes, mert Móron évtizedek óta tart 
a vita arról, hogy ezen az alapvetően 
fehérboros vidéken szükség van-e 
kékszőlőre és vörös borokra. És Lincz 
István ebben a vitában sokáig a vö-
röseket ellenzők pártjához tartozott. 
Ám ezt a véleményét idővel felülírta 
a kínálat bővítésének az igénye, így 

Linz Családi Pincészet
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Sokszínűséggel a fogyasztókért

id. Linz István
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Földrajzi elhelyezkedés
A másfélezer hektárra rúgó 
szőlőterületek jelentős része a 
Gerecse nyugati részén talál-
ható. Északról a Duna, nyu-
gatról a Kisalföld határolja. 
A borvidék kelet felé egészen 
Esztergomig nyúlik.

Klíma
Az északi irányú, enyhe lej-
tőkön sajátos mikroklímát 
hozott létre a Duna. A dom-
bvidéki jelleg, a mérsékelten 
nedves-hűvös, a magyaror-
szági átlaghoz képest vala-
mivel kevésbé napsütéses 
időjárás – amit előnyösen 
módosít a dunai mikroklíma 
hatása – kedvez az illatokban 

és zamatanyagban gazdag 
borok előállításának. A bor-
vidék éghajlata és időjárási 
viszonyai kiegyenlítettek. A 
napsütéses órák száma 1950-
2000 óra, a csapadék mennyi-
sége 550-650 mm.

Talaj
Talaja a síkvidéki ászári kör-
zetben főként márga alapon 
barna erdőtalaj, a hegyvidé-
ki neszmélyi körzetben lösz, 
mészkő, dolomit és homokkő. 
A löszön kiváló minőségű bor 
terem. 

Telepített szőlőfajták
Fehér: bianca, chardonnay, 
cserszegi fűszeres, ezerfürtű, 

királyleányka, leányka, olasz-
rizling, ottonel muskotály, raj-
nai rizling, rizlingszilváni (mül-
ler-thurgau), sauvignon blanc, 
szürkebarát, tramini, vértes 
csillaga, zalagyöngye, zengő, 
zenit, zöld veltelíni. Vörös: ca-
bernet sauvignon, kékfrankos, 
merlot, pinot noir, zweigelt.  
A borvidék települései
Bársonyos, Császár, Csép, Ete, 
Kerékteleki, Kisbér, Nagyig-
mánd, Vérteskethely, Baj, Bajót, 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, 
Esztergom, Kesztölc, Kocs, Lá-
batlan, Mocsa, Neszmély, Nyer-
gesújfalu, Süttő, Szomód, Tata, 
Vértesszőlős.
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A csendes csillag

Kamocsay Ákos

 „Az újkori magyar bor-
kultúra hőskorában, a kilencvenes 
évek közepén, a borpiac és a bor-
szerető közönség korántsem volt 
olyan szofisztikált mint manapság. 
Nem vitáztunk még fajélesztőről, 
kézművességről, hordós érlelésről, 
az üzletláncok polcain pedig ritka-
ságszámba mentek a ma már befu-
tottnak számító családi pincészetek 
borai. Ebbe a közegbe robbantak be 
a hírek az angliai „magyar csodáról”, 
a legendás Woodcutter’s White és a 
The Unpronounceable Grape, azaz a 
Chair-Sheggy Foo-share-us sikeré-
ről. Kamocsay Ákost az Év Borászá-
vá választotta egy mértékadó angol 
borkalauz 1997-ben, mint „az első 
kelet-európai borász sztárt”, egy év-
vel később pedig a Cserszegi fűsze-
res a legjobb fehérbor címet nyerte 
el a Wine Challenge-en. Mindez 
magával hozta az itthoni sikert, az 
Év Bortermelője díjat 1999-ben. 

Fordulópont volt ez is: Ákos meg-
törte az addigi vörösbor-hegemóni-
át, illetve ő az első a díjazottak so-
rában, aki nem családi pincészetet 
képviselt. Egyetemistaként vadász-
tunk boraira. Irsai Olivér, Király-
leányka, Chardonnay, Sauvignon 
blanc… Ezek a tételek jelentették fe-
hér borban az etalont, megmutatták 
a szőlőfajták valódi arcát. Tiszta ízű, 
reduktív-illatos borok, melyek jókor 
érkeztek, jó helyre, jó áron - gon-
dolnánk. Ám akkoriban ez ennél 
sokkal többet jelentett. Kamocsay 
Ákossal először diplomadolgoza-
tom írása során találkoztam, a hun-
garikumnak számító szőlőfajták 
lehetőségeiről kérdeztem. Tőle hal-
lottam a „szoktató bor” kifejezést, 
melynek lényege, hogy a kezdő bor-
fogyasztókat könnyed, gyümölcsös 
borokon keresztül lehet bevezetni 
a minőségi borkultúrába. Csendes, 
megfontolt, őszinte embernek is-

Hilltop Neszmély

mertem meg, aki ha megszólal, oda 
kell rá figyelni. Manapság a Hilltop 
több hullámvölgyet követően újra 
szép sikereket ér el, köszönhetően a 
kis kitérővel a szakmai vezetést újra 
kezébe vevő főborásznak is.”
 A borászként és borsza-
kíróként is ismert, környezetével, 
önmagával és mindenkivel kritikus 
Geönczeöl Attila írta ezt 2016-ban 
idősebb pályatársáról. A Neszmély 
Hilltop, bár csapatmunka és jelentős 
vezetői hozzáadott érték által lett az, 
ami, elsősorban a főborásszal, a stí-
lust és irányt adó Kamocsay Ákos-
sal azonos. Ő formálta-formálja a 
borászatot három évtizede. Ott volt, 
amikor a rendszerváltáskor a Móri 
Állami Gazdaság főborászaként 
a teljesen beszűkült keleti piacok 
helyett másik irányban keresték a 
megoldást. Az eredetileg tanácsadó 
cég, az Interconsult Kft. lett a keres-
kedő, s juttatta el Nagy-Britanniá-w
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 „Régi szívfájdalmam volt, hogy 
nem tudtunk elég figyelmet szentelni a pré-
mium kategóriás borokra. ”

Kamocsay Ákos borász
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ba a borokat. A felvásárolt szőlőket 
Móron dolgozták fel és palackozták. 
1993-ban kibérelték a Kocsi Ter-
melőszövetkezet pincéjét és megfe-
lelő berendezéseket vásárolva már 
Neszmélyen zajlott a reduktív bor-
készítés. A következő évben nagy 
levegőt vettek és belefogtak az új bo-
rászati üzem kialakításába. „1997-
ben készült el az étterem-szálloda 
épületegyüttese, azt mondtuk, le-
gyen a neve Hilltop, azaz dombtető. 
Annyira tetszett a név, hogy felvette 
a borászat” – emlékszik a névadóra 
Kamocsay Ákos. 
 A pince kialakítása komoly 
feladatot rótt a tervezőre, Ekler 
Dezsőre és a borászat vezetőire is, 
mivel a dinamikusan fejlődő piac 
bővítést követelt már akkor, amikor 
még az első ütem sem fejeződött be, 
majd jött a második és a harmadik. 
A méretekhez egy adat: a hatalmas 
tartályok elhelyezéséhez tizenkét 
méter mélyre kellett leásni. 
 „Egészen a 2000-es évek 
elejéig tartott ez a lendület. Felnőtt 
közben egy olyan fogyasztói réteg, 
amely nem elégedett meg a víz-
színű, orrba vágó illatú borokkal, 
mert gazdagabb ízeket keresett. Mi 
ekkor ennek a rétegnek évi tízmil-
lió palack bort adtunk el úgy, hogy 
nem volt tíz százalékos a hazai pi-
aci részesedésünk” – mutat rá arra, 
hogy mekkora erő volt a Hilltopban. 
Ekkor felvásárlóként tizenegy bor-
vidéken ezer termelővel voltak kap-
csolatban. De hiába alaklult ki egy 
jól irányított rendszer, a font árfo-
lyama csökkent, a szőlő és a gépek 
ára pedig emelkedett, így pénzügyi 
zavarba került a cég. Kamocsay 
2011-ben elment nyugdíjba, hogy 
megkönnyítse a társak életét. De két 
év múlva visszahívták, majd 2015-

ben elindult a Kamocsay Selecti-
on. „Régi szívfájdalmam volt, hogy 
nem tudtunk elég figyelmet szentel-
ni a prémium kategóriás borokra. 
Van négyszáz hektár kiváló szőlőnk, 
ennek következtében nekünk min-
dig több prémium borunk termett, 
mint amit prémiumként eladhat-
tunk. Számos helyen a borász nevén 
futnak a borok. Rossz örökség, hogy 

ahol sok bor terem, nem lehet odafi-
gyelni az extrára. Büszkék lehetünk 
arra, hogy a Hilltop név a megbíz-
hatóságot sugározza.”
 A visszatéréssel és a Ka-
mocsay Selection bevezetésével 
magasabb lett a termékpiramis. A 
borászattól megszokott fajták (cser-
szegi, olaszrizling, irsai, chardon-
nay, sauvignon blanc, pinot gris, 
sárgamuskotály és a pinot noir alapú 
rozé) a legszebb dűlőkből válogat-
va, elegáns, fajsúlyos palackokban 
jelennek meg, ráadásul különbö-
ző borcsomagokat is összeraktak a 
specilis igények kielégítésére. Figye-
lemre méltó, hogy a chardonnay hat 
palackos dobozban öt dűlőváloga-
tásban és egy birtokbor formájában 
jelenik meg. Újdonság a prémium 
kategóriás, könnyed vörös birtokbor 
(Baalbec), a tömör gyümölcsbomba 
merlot és az Ihlet néven megjelenő 
telt, gazdag, vastag és fantasztikusan 
illatos fehér házasítás.
 Van Superior szint is a piramis 
csúcsán. Aktuálisan ez a 2013-as Pás-
kom Chardonnay. Az átstrukturálásra 
komoly aranyéremeső volt a szakma 
válasza. És a fogyasztók is nagyon jól 
reagáltak az új magaslatokra.  D. I.

A Hilltop Neszmély borhotel és étterem
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Földrajzi elhelyezkedés
A Pannonhalmi-dombság 
Győr-Moson-Sopron megye 
déli részén húzódik. A pan-
nonkor végén, de inkább a 
felső pliocén elején kéreg-
mozgások indultak meg. 
Az egységes pannontábla 
észak-nyugati és dél-kele-
ti irányú vetődési vonalak 
mentén összetört. Két fő-
völgy a Pannonhalmi-völgy 
és a Tényői-völgy alakult ki 
és kiemelkedett három vo-
nulat: Pannonhalma, Ra-
vazd-Csanak és a Sokoró. A 
borvidék közigazgatásilag 
Győr-Moson-Sopron megyé-
ben található, legmagasabb 
pontja 317 méter.

Klíma
A borvidék klímájára a Ba-
kony-vidék, részben a Győri 
medence és a Marcali me-
dence agroökológiai körze-
te gyakorol hatást. Időjárási 

viszonyai kiegyenlítettek, 
országos viszonylatban kö-
zepes a fény-, a hő- és jó a 
csapadék ellátottsága. Az évi 
középhőmérséklet 10°C, az 
évi átlagos csapadékmeny-
nyiség 550-650 mm. A napfé-
nyes órák száma meghaladja 
az évi 1950-et.

Talaj
A Sokoró alapja mezozós 
vagy paleozós kristályos kő-
zet, illetve mészkő. Erre az 
alapra települtek a különféle 
pannon üledéksorok, ame-
lyeknek a valódi vastagsá-
ga nagyon változó. Főleg 
kékes-szürkés színű agyag, 
finomabb és durvább szem-
cséjű pannóniai-ponttusi ho-
mok, illetve homokkő fedi. 
Az üledék-felhalmozódás va-
lószínűleg az alsó pliocénben 
indult meg a Pannon-tenger 
sekély vizű parti sávjában, 
főleg folyóvízi eredettel. Ezek 
a kőzetek figyelemmel kísér-

hetők a horhosok (víz mosta 
meredek utak, árkok) mentén 
is, ahol helyenként több mé-
ter magas homokkő falakkal 
találkozhatunk.

Telepített szőlőfajták
Fehér: chardonnay, cserszegi 
fűszeres, ezerjó, furmint, hár-
slevelű, Irsai Olivér, királyle-
ányka, olasz rizling, ottonel 
muskotály, pinot blanc, rajnai 
rizling, rizlingszilváni, sárga 
muskotály, szürkebarát, trami-
ni, viognier, zefír, zöld veltelíni. 
Vörös: cabernet franc, cabernet 
sauvignon, kékfrankos, merlot, 
pinot noir, syrah, turán. 
A borvidék települései
Bakonypéterd, Écs, Felpéc, 
Győr-Ménfőcsanak, Győrság, 
Győrszemere, Győrújbarát, 
Kajárpéc, Lázi, Nyalka, Nyúl, 
Pannonhalma, Pázmándfa-
lu, Ravazd, Románd, Tényő.
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„és bort, amely felvidítja az ember szívét”

 „Tradíció és innováció. Ezt kel-
lett aktualizálni és formába önteni. Van itt 
egy ezerötszáz éves életszemlélet és egy ezer 
esztendős helyi kultúra, ami modern szem-
léletben él tovább.”

Gál Tibor borász

A pincészet

 Hihetnénk, hogy egy olyan, 
ezer esztendeje folyamatosan épít-
kező brand, mint a Pannonhalmi 
Főapátság, kész mintákat teremt 
a borászata számára. De nem is 

olyan egyértelmű a helyzet. A bor 
és a szakrális tartalom eviden-
cia ugyan, hiszen a belső, lelki élet 
legfontosabb része: az átalakulásé, 

Pannonhalmi Főapátsági Pincészet

ugyanakkor a bor mint a külső vi-
lág számára készített termék számos 
kérdést vet fel. Elegendő csak arra 
gondolni, milyen nehéz kellő tapin-
tattal összekötni az oltári szentséget 
a mindennapok borával. Hol van az 
alázat és a marketing közös folyosó-
ja? Meddig tűri a finom humorban 
egyébként nem szegény egyház az 
áthallásokat szent és profán között?w
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 Mindezeket azért vetítjük 
előre, mert épp arculatváltáson esett 
át a főapátság prémium kategóriás 
pincészete. „A tizenhetedik szüret 
az ezer esztendőhöz képest rend-

kívül kicsi, de mégsem egy nulla-
dik pont – figyelmeztet Illés Tamás 
marketing- és kereskedelmi veze-
tő. A rendszerváltáskor újra kellett 

Illés Tamás Drozdík Attila

Liptai Zsolt
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értelmeznünk magunkat, de volt 
mihez nyúlni. Ezt a borászat kon-
cepcióját kidolgozó Gál Tibor fogal-
mazta meg igen pontosan: tradíció 
és innováció. Ezt kellett aktualizálni 
és formába önteni. Van itt egy ezer-
ötszáz éves életszemlélet és egy ezer 
esztendős helyi kultúra, ami mo-
dern szemléletben él tovább.”
 Rögzítsük, hogy a Pannon-
halmi Főapátsági Pincészet minden 
szempontból példamutató vállalko-
zás. A szőlészeti, pincetechnológiai, 
építészeti elemek összekötik a Szent 
Márton hegyén ezer esztendeje 
megalapozott, onnantól egészen a 
kommunista hatalomátvételig hábo-
rítatlanul élő szőlészeti és borászati 
kultúrát a mai kor követelményeinek 
megfelelő megoldásokkal. A hatal-
mas ablakain keresztül a hagyomá-
nyokat éltető tájra tekintő, négyszin-
tes présházban a szőlő gravitációs 
mozgatására hangolt korszerű pince-
technológia a föld mélyében modern 
kóstolóteremben folytatódik.
 „Bár alföldi születésű va-
gyok, az iskolapad után volt alkal-
mam kipróbálni magam a szekszár-
di dombokon, tengerentúlon, egri 
hegyek dűlőiben is. Óriási lehetőség 
egy fehérbor-hangsúlyos, de egyes 
évjáratokban szinte mediterrán je-
gyeket hordozó borvidéken dolgoz-
ni. Az adottságok szinte páratlanok. 
A mi feladatunk pedig nem más, 
mint palackba zárni a történelmi ta-
pasztalatok alapján telepített dűlők-
ből származó és az évjárat sajátos-
ságával alakított szőlőalapanyagból 
a technológiával illetve borászati 
munkával egyedivé és önállóvá váló 
bort. A múlt alapján - jelen időben - 
jövőbe tekintve” – fogalmazott egy 
ízben nagyon pontosan Liptai Zsolt, 
a pincészet főborásza.

 A pincészet másfél évtizede 
kezdte el az újjászületést követő éle-
tét. Minden ültetvény termőre for-
dult. Az eredeti terveknek megfele-
lően elérték az évi 300 000 palackot. 
Az első telepítés 2001-ben volt, az-
óta elérték az 52 hektárt. A mérleg-
hez hozzátartozik, hogy kialakult 
a pincészet önálló stílusa: testesre 
formált reduktív borok készülnek 
itt sok szép zamattal, nem egyszer 
elegánsan krémes textúrával. 
 Ugyanakkor a fejlődés so-
rán néha azt érezték a pincészet 
munkatársai, hogy a kelleténél töb-
bet markolnak. Megjelentek olyan 
kis szériás, ezer-ezerötszáz palackos 
termékek, amalyeknek nem is az 
értékesítésével volt gond, hanem 
a termékszerkezetben való pozíci-
onálásukkal. Minden komolyabb 
borászati vállalkozás termékcsopor-
tokban, és ha lehet, termékpiramis-
ban gondolkodik. A PAP borai – a 
nyilvánvaló magas minőség ellenére 

is – nem rendeződtek olyan szer-
kezetbe, amely elvárható lenne egy 
ilyen szintű pincészettől.
 Illés Tamás éveket dolgozott 
azon, hogy a föntebb vázolt helyzet-
re érvényes választ tudjon adni. „A 
kiindulási pont teljesen egyértelmű 
volt: változatan színvonalon, a már 
megszokott kifogástalan ár-érték 
aránnyal, teljesen új arculatot kell 
létrehozni” – mondja Tamás. (És 
ekkor döbben rá a szakíró, hogy a 
beltartalomhoz képest néhány tétel 
szinte olcsónak mondható.)  A ko-
rábbi húsz tételt tizenkettőre csök-
kentették, az arculat teljeskörű vál-
tozáson esett át.
 „Tizenhat éve használjuk 
palackjainkon azt a klasszikus és 
visszafogott dizájnt, amit a fogyasz-
tóink szeretnek, és amelyhez mi is 
szorosan kötődünk, viszont úgy 
éreztük, a borok és címkék mára 
meglehetősen színes és impulzív vi-
lágában az új belépőket ezután nem 

A borászat madártávlatból
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tudjuk vele igazán hatékonyan meg-
szólítani” – magyarázza Illés Tamás. 
A tervezés során több szempontot 
is figyelembe vettek. Fontosnak tar-
tották, hogy a készülő címkék erő-
teljesebben szemléltessék a borok 
származásának egyediségét, vagyis 
azt a pannonhalmi bencés történeti 
hagyományt és kulturális örökséget, 
ami hazai és nemzetközi szinten 

egyaránt megkülönbözteti, sőt ér-
tékes többlettartalommal ruházza 
fel boraikat versenytársaikkal szem-
ben. Mindezt úgy, hogy közben 
megőrizzék a letisztult stílust.
 Az átállás (kimenő tételek 
értékesítése, új címkével megjele-
nő termékek piacra juttatása) egy 
évet felölelő folyamatát a 2017-es 
Infusio 2019 végi megjelenése zár-

ta. A kiváló borok viszont ezután 
már nem a Pannonhalmi Apátsá-
gi Pincészet, hanem a különböző 
spirituális kiadványokat, gyógy- és 
fűszernövényes termékeket, koz-
metikumokat és gasztronómiai 
produktumokat adó Pannonhalmi 
Főapátság mint ernyőmárka alól 
kerülnek ki.
 „Senki se gondolja azt, hogy 
mindent elölről kezdtünk, hiszen az 
eltelt tizenöt-tizenhét év rengeteget 
jelentett nekünk. Nem újra kellett 
gondolnunk az egészet, hanem csak 
finomítottuk az irányt. Gál Tibor 
garancia volt a vízió teljesíthetősé-
géhez. A hosszú távú gondolkodás 
igénye nálunk különösen érvényes. 
A maradandó értékeket megőriz-
tük, csak épp újraöltöztettük” – fog-
lalja össze Tamás a tudnivalókat.
 Aranyszabályként köze-
lítették meg, hogy a szőlőkultúra 
hagyományos entitás. A bor meg-
határozott szervezeti kultúrából 
származó, különleges termék. En-
nek a piacra juttatásánál a belépé-
si minimum a PAP szintjén a pa-
lackos megjelenés. „Egy csepp sem 
mehet ki folyóborként. Mintát kell 
adnunk a borvidéknek.”
 Igen ám, veti közbe a 
szakivó: mi lesz az árral? „Komoly 
probléma – ismeri el Illés Tamás. 
Hogyan árazzunk be olyan világ-
márkákat, mint a chardonnay vagy 
a pinot noir? Két szempont csap 
össze. Egyrészt oda kell figyelnünk 
a hazai fizetőképes keresletre. Más-
részt pedig fel kellene végre emel-
nünk a fejünket. Magyar sajátos-
ság, hogy alábecsüljük magunkat. 
Ezt kellene végre elfelejtenünk.” 
 Másik problémakör a mun-
kaerő kérdése. Az egész magyar 
mezőgazdaságot általában, a ké-

Az új cimkecsalád

Fajtaborok
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nem más, mint egy űrmérték, amely 
azonban számokkal nem megha-
tározott, mindenkinek magában 
kell keresnie. Egy hemina bor az a 
mennyiség, „amely minden egyes-
nek elég napjában”, noha az önmeg-
tartóztatást Isten külön jutalmazza.
Ez a bölcsesség jön át minden kor-
tyon, minden döntésen.  D. I.

zimunkaigényes szőlészetet pe-
dig különösen sújtja, hogy nincs 
elegendő munkaerő. „Releváns 
válasz lenne a gépesítés. Most 
négyszer-ötször megyünk végig 
az ültetvényeken. Az a helyzet, 
hogy művészi finomságot nem ad 
a gépi szüret” – hangzik a válasz. 
Ezzel együtt épp e könyv készítése 
közben kaptunk olyan visszajelzé-
seket szőlészektől és borászoktól, 
hogy még a gépi kombájnt elvből 
ellenzők is találkoztak nagyon szép 
munkát végző betakarító géppel. 
Majd az idő eldönti…
 Különös feladat egyszerre 
kézben tartani egy ezer esztendő-
sen is fiatal borászatot; élére állni 
egy megújulni vágyó borvidéknek; 
és nemzetközileg is értelmezhető-
nek maradni, már csak az évi több 
mint hárommillió turistára való te-
kintettel. „Meg kell őriznünk azt a 
különleges értéket, amit a borvidék 
ad. Ezért van a pincénkben a 30-35 
méteres mélységet is átfogó gravi-
tációs rendszer, amelyben szó sze-
rint surran a szőlő, ráadásul hiper 
reduktív környezetben. Négyszin-
tes présházunk van abból a célból, 
hogy kézben tartsuk az illatokat 
és zamatokat. Ez a kiindulási alap. 
Az egyik kérdés az: mit is nyújt 
nekünk a termőhely, és ebből mit 
tudunk a borban megjeleníteni? A 
másik: logikusan milyen fajtákat 
tarthatunk meg, és melyektől kell 
megválnunk?”
 A válaszok megszülettek. 
Két termékpiramis jött létre, egy a 
fajtaboroknak és egy a házasítások-
nak. Mindkettőnél van belépő és 
felső szint. Nem részletezvén az ör-
vendetesen sok terméket, a Hemi-
nára szükséges kitérnünk annak 
ezerötszáz éve is helyt álló bölcses-

sége miatt. A hemina szó Szent Be-
nedek regulájában szerepelt először. 
A rend alapítójának választ kellett 
találnia arra a problémára, hogy a 
kolostorban egyes barátok az átla-
gosnál kevesebb, mások több bort 
vettek magukhoz. Mi lenne az igaz-
ságos? Mi a mértékletes? Az embe-
riség alapkérdései ezek. A hemina 

Pinceág

A hegy mélyén
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Földrajzi elhelyezkedés
A mintegy 2800 hektárnyi 
szőlővel büszkélkedő borvi-
dék termőterülete a Balaton 
déli partján mintegy 50 km 
hosszúságban helyenként 
20-25 km szélességig kiter-
jedve nyúlik el. Dél-nyugat 
irányú dombos vonulatokon 
helyezkednek el a szőlőül-
tetvények, ahol a tenger-
szint feletti magasság 105-
300 méter. 

Klíma
A borvidék északi határát a 
Balaton jelenti, mely jelen-
tősen befolyásolja a borvidék 
klímáját: az országra jellem-
ző kontinentális klímánál 
kiegyenlítettebb időjárás jel-
lemző, a szélsőséges időjárási 
körülmények itt nem hatnak. 
A borvidék ősz eleji klímá-
ját befolyásoló mediterrán 
anticiklonnak köszönhetően 
hosszú, napsütéses nappalok 

jellemzőek az ősz folyamán. 
Az éves átlagos csapadék-
mennyiség (623 mm), több 
mint a fele (351 mm) a vege-
tációs időszakban hullik le. 
Az átlagos napsütötte órák 
száma 2 000 óra/év, az átlag 
hőmérséklet 10,6°C. 

Talaj
Balatonboglár lehatárolt ter-
mőterületén mélyrétegű, jó 
tápanyag- és vízgazdálkodá-
sú talajok találhatóak. En-
nek köszönhető, hogy a nyá-
ri aszály ezen a vidéken alig 
érezteti hatását. A dombok 
valójában a Pannon-tenger 
agyagos, homokos üledéké-
nek tekinthetők, melyeknek 
mésztartalma alacsony.

Telepített szőlőfajták

Fehér: chardonnay, hársle-
velű, jubileum 75, kerner, 
királyleányka, kunleány, le-

ányka, olaszrizling, ottonel 
muskotály, pinot blanc, pin-
tes, rajnai rizling, rizlingszil-
váni (müller-thurgau), sárga 
muskotály, sauvignon blanc, 
scheurebe, semillon, szürke-
barát, tramini, zalagyöngye, 
zefír, zenit, zöld veltelíni. Vö-
rös: cabernet franc, cabernet 
sauvignon, kékfrankos, mer-
lot, pinot noir.    

A borvidék települései
Andocs, Balatonboglár, Bala-
tonlelle, Balatonendréd, Ba-
latonőszöd, Balatonszabadi, 
Balatonszemes, Gyugy, Karád, 
Kőröshegy, Kötcse, Látrány, Len-
gyeltóti, Ordacsehi, Somogytúr, 
Szólád, Szőlősgyörök, Visz, Za-
márdi, Kaposhomok, Kapos-
keresztúr, Kercseliget, Mosdós, 
Nagyberki, Szabadi, Csoma, 
Balatonberény, Balatonkeresz-
túr, Böhönye, Csurgó, Hollád, 
Kéthely, Marcali, Somogysám-
son, Somogyzsitfa.
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A legfinomabb vallomások a Dél-Balatonról

A birtokközpont

 „Nem gyártunk a bor mel-
lé ideológiákat, nem akarunk nagy 
megmondók lenni, csak legjobb tu-
dásunk szerint, tisztességesen bort 
készíteni” – vallja Konyári Dániel, 
a birtok mai vezetője is.  Édesapja, 
a pincészetet alapító Konyári János 
nagy utat tett meg Nyíracsádról in-
dulva, a Debrecen-Pallagon elvég-
zett mezőgazdasági technikumban 
és a Kertészeti Egyetemen palléro-
zódva, hosszú nagyüzemi borászati 
munkálkodáson keresztül odáig, 
hogy Ikon legyen.
 Ami Villánynak a Vylyan, 
az Balatonlellének a Loliense: si-
keres márkaválasztás, tisztességgel 
őrzött hagyomány, egy település 
történetének beemelése a mába – 
és ezzel egy új brand létrehozása. 
Konyári János a Loliense (no és a 
Szárhegyet idéző Sessio) márka be-
vezetésével tulajdonképpen beve-
zette saját magát is a legújabb kori 

(értsd: rendszerváltás utáni) hazai 
borászattörténetbe. A Balatonbog-
lári Állami Gazdaságnál dolgozva 
1974-től előbb műszakvezető, ké-
sőbb főborász volt egészen 1990-
ig. A rendszerváltáskor Garamvári 

Konyári Pincészet

Vencellel megalapította a St. Dona-
tus Pincészetet, amelynek 2004-ig 
volt főborásza, ügyvezető igazga-
tója. Ezzel párhuzamosan 2000-től 
2017-ben bekövetkezett haláláig 
működtette családi pincészetét, s 
hogy dinamikus életszemléletéről 
adjon jelet, Rádon beindította az 
Ikon nevű borászatát is.
 E tempó ellenére Konyá-
ri életreceptje az volt: „Nyugalom a 
hosszú élet titka.” Mindenesetre mes-
terien kiegyensúlyozott borai nem 
utaltak-utalnak lázas kapkodásra…
 Konyári az ismertsége el-
lenére viszonylag későn, 2008-ban 
szerezte meg az Év Bortermelője 
címet, holott már az 1990-es évek 
elején a legelsők között jelent meg 
a hazai piacon minőségi palacko-
zott boraival, és az ítészek többsége 
szerint ebben az élbolyban ő volt az 
első, aki a barrique-hordós érlelést 
alkalmazta, méghozzá nem is kis 

 „Ha azt mondod, válasszak 
aközött, hogy fussak haza, vagy tartsak 
egy borkóstolót, akkor hazafutok. Ha van 
valami, ami neked fontos és elmondod ezer-
szer, az egy idő után elcsépelt lesz, márpe-
dig a borokról én mindig ugyanazt tudom 
elmondani minden kóstolón. Egyébként is: 
nem rólam van szó, hanem a borról!”

Konyári Dániel borász
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sikerrel. Barrique érlelésű, 1990-es 
évjáratú cabernet sauvignonja pél-
dául nemcsak a Foodapest-VinAgo-
ra nagyaranyát, hanem a fogyasztók 
áhítatát is elnyerte. Konyári nevéhez 
fűződik az a fontos tett is, hogy bi-
zonyságát adta a kékszőlő indokolt 
jelenlétének a Balaton déli partján.
Ha a Konyári-stílusra kérdezünk, 
borértő körökben egészen pontosan 
körülírt választ kaphatunk: lágy, lek-
város, meleg a vörös – citrusos, ba-
rackos, krémes a fehér. Mindez arra 
irányítja a figyelmet, hogy létezik 
önálló Konyári-féle vonalvezetés, 
amiben egyformán fontos a tradíció 
és az újítás iránti elkötelezettség.
 Konyári teljesítményének 
része a látványos, kaliforniai stí-

lusú pincészet és az a paraszthá-
zakból álló épületegyüttes, ami 
mesés idillt varázsol a lellei táj-
ba. Konyáriék igyekeznek kör-
nyezetbarát módon nem vissza-
élni, csak élni a természet adta 
lehetőségekkel. Minden egyes 
tölgyfahordóért cserébe ültetnek 
egy tölgyfát. Amit a természettől 
elvettek, igyekeznek visszaadni. 
Közel 30 000 tölgyfacsemete el-
ültetését jelenti ez.
 A fa ott van a mindennapja-
ikban. János fia, Dániel a kertészeti 
egyetemen 2000-ben a szakdolgoza-
tát a barrique hordós érlelésből írta, 
majd elindult világot látni és tanul-
ni. Modern peregrinációján bejár-
ta a fél borvilágot: Dél-Afrikában, 
Napa Valley-ben és Új-Zélandon 
nézett mélyebben a kóstolópohár és 
a lopótök mögé, ahol meglátta a biz-
tosan kezelt metszőollót. Ha majd 
egyszer megírja egy szakdolgozó a 
rendszerváltás utáni borászat hor-
dóhasználatának történetét, nagy 
valószínűséggel áldoz egy fejezetet 
arra, miként lehet Konyáriék mun-
kásságára alapozva nem tolakodóan 
becsempészni a borba a hordó adta 
előnyöket.
 Ennek ellenére, vagy épp 
ezért az maradt a fő motívum, 
hogy „a szőlő és a természet tiszte-
lete alapvetés, abból főzünk, amit 
ad az adott évjárat. Igyekszünk 

minden területből és fajtából ki-
hozni a maximumot.”
 Konyári János halk szavú, 
szinte visszahúzódó ember volt. 
Kitűnő ember. Dani fia még vissza-
fogottabb. Néhány éve azt nyilat-
kozta: „Ha azt mondod, válasszak 
aközött, hogy fussak haza, vagy 
tartsak egy borkóstolót, akkor ha-
zafutok. Ha van valami, ami neked 
fontos és elmondod ezerszer, az egy 
idő után elcsépelt lesz, márpedig a 
borokról én mindig ugyanazt tu-
dom elmondani minden kóstolón. 
Egyébként is: nem rólam van szó, 
hanem a borról!”
 Igaza van, a borról van szó. 
És az ugyanolyan jó helyen a kezé-
ben, mint az édesapjáéban.  D. I.

Konyári DánielKonyári János



Ba
la

to
n 

bo
rr

ég
ió

Ba
da

cs
on

yi
 b

or
vi

dé
k 

 B
al

at
on

bo
gl

ár
i b

or
vi

dé
k 

 B
al

at
on

-f
el

vi
dé

ki
 b

or
vi

dé
k 

 

B
al

at
on

fü
re

d-
Cs

op
ak

 b
or

vi
dé

k 
 N

ag
y-

So
m

ló
i b

or
vi

dé
k 

   
Za

la
i b

or
vi

dé
k



Földrajzi elhelyezkedés
A Balaton északi partjá-
nak keleti medencéjében, 
Balatonfőkajártól Zánkáig 
terjedő partszakasz első és 
második hegyvonulata al-
kotja a Balatonfüred-Csopa-
ki borvidék termőterületét. 
A szőlőterületek mintegy 
2100 hektárt tesznek ki. A 
partközeli zónát vékony, 
alacsony fekvésű parti la-
pály jellemzi, itt szőlőter-
mesztés nem folyik. A sző-
lőtermesztés szempontjából 
fontos területeket lankás 
hegylábfelszín és mérsékel-
ten meredek hegységperemi 
formák alkotják. 

Klíma
Balatonfüred-Csopak klímá-
ját a Bakony-hegység völ-
gyeiből lezúduló hideg leve-
gő és a medence déli oldalán 
elnyúló Balaton határozza 

meg. A borvidék szőlőhegyei 
hatalmas erdőrengeteg kör-
nyezetébe ágyazottak. Ezért 
a nyári napok a tó felől fel-
áramló párás meleget estétől 
hűvös erdei levegő váltja fel 
a szőlősorok között. Balaton-
füred-Csopakon a napsütötte 
órák száma átlagosan 1950-
2000 óra, az évi középhő-
mérséklet: 11-12 °C. Az átla-
gos éves csapadékmennyiség 
650-700 mm, melyből a te-
nyészidőszak alatt átlagosan 
350 mm hullik a borvidéken. 

Talaj
A szőlőtermő dűlők alapkő-
zeteinek rétegsorát a Közép-
hegységi-típusú felső perm 
– alsó triász kőzetek alkotják, 
negyedidőszaki törmelékta-
karóval. A körzet talajai nem 
túl változékonyak, agyag-
bemosódásos erdőtalajok 
fordulnak elő a területen. A 
borvidék jellegzetes és egye-

dülálló talajtani képződmé-
nye a vörös erdőtalaj, mely a 
magas vas-oxid tartalmú per-
mi homokkő mállására vezet-
hető vissza.

Telepített szőlőfajták
Fehér: chardonnay, olaszriz-
ling, ottonel muskotály, raj-
nai rizling, rizlingszilváni 
(müller-thurgau), sauvignon 
blanc, tramini. Vörös: caber-
net franc, merlot, zweigelt.    

A borvidék települései
Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, 
Balatonalmádi, Balatonfüred, 
Balatonszőlős, Balatonudva-
ri, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, 
Lovas, Mencshely, Örvényes, 
Paloznak, Pécsely, Tihany, Vá-
szoly, Balatoncsicsó, Monoszló, 
Óbudavár, Szentantalfa, Szent-
jakabfa, Tagyon, Zánka.
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Borok művészi módon

Stephan Spiegelberg

 Spiegelberg István a Som-
lóhegy szerelmese. Inkább művész, 
mint borász, legalábbis ha megnéz-
zük a vele készült kisfilmet és ellá-
togatunk hozzá, az egykori Tihanyi 
Apátsági pincéjébe a Somlón, köz-
vetlen a Szent Margit kápolna mel-
lett, egyre jobban a művészet világa 
kerít minket hatalmába. Ahogy a bo-
rok is spontán készülnek, évről évre 
más, ahogy az évjárat és a termés 
adja, előre megfontolt piaci koncep-
ció nélkül. Spiegelberg István 2 hek-
táros területén megengedheti ma-
gának ezt a szabad, művészi életet, 
amelyet a borban teljesít ki, a csúcs-
minőséget megcélozva, hiszen pár 
ezer palack bora garantáltan elfogy.
 A Berlinben született és 
élete nagyobbik felét Németor-
szágban töltő tulajdonos családi 
kötődései révén érkezett Somlóra, 
s 1993-ban kezdett szőlőtermesz-
téssel foglalkozni. Nem tanulta 

iskolában, de végigkóstolta egész 
Somlót, megismerte a történel-
mét, borait, hagyományait és jele-
nét. Pár év után megmondta min-

Spiegelberg Artisan Winary

den kóstolás után az évjáratot, s 
hogy a hegy melyik oldaláról van 
a szőlő. „Az ember megtanulta. Ez 
egy érzés: vagy tudod, vagy nem 
tudod. S ha van papírod, még nem 
biztos, hogy érzed. Olyan mint a 
művészet, a festészet” – erősíti 
meg első benyomásainkat István, 
akit német származása miatt Ste-
fánként ismernek a környéken. 
 Az autodidakta bortermelő 
– hiszen borásznak hivatalosan nem 
nevezheti magát – munkáját hamar 
komoly szakmai elismerés övezte. A 
kiemelkedő hazai fogadtatás 2010-
ben érkezett, mikor megkapta az év 
legjobb fehérbora címet a Pannon 
Bormustrán, 2008-as furmintjával. 
A nagy nemzetközi sikerre sem kel-
lett sokat várnia, 2014-ben a Wine 
and Spirit amerikai borszaklap a vi-
lág 100 legjobb pincészete közé vá-
lasztotta, és 2010-es juhfarkját pedig 
a 100 legjobb bora közé sorolta.  

 „ A jó borhoz türelem kell, azt 
ki kell várni, nem kell idegeskedni.”

Spiegelberg István borász
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 Kínálatában a hagyomá-
nyos helyi fajták találhatóak, juh-
fark, furmint, hárslevelű, olaszriz-
ling, a világfajták közül chardonnay. 
Cuvée-je a „Nászéjszakák bora” 
egy legendához kapcsolódik, mi-
szerint az egykor egész Európában 
híres és a nemesség által fogyasz-
tott somlói bor az uralkodóháznak 
fiú trónörököst biztosít. Borai 2010 
óta teljesen organikus módon ké-
szülnek, minimális beavatkozással, 
hosszú, tölgyfahordós, majd pa-
lackos érleléssel. A pincékben lágy 
zene szól, amely az egész birtokon 
elkíséri a látogatót. Jellemzően régi 
gregorián zenék hangjai között 
érlelődnek a borok, amely a több 
száz éves pincék hangulatát tovább 
emelik. 
 Értékesítése sokáig közvet-
lenül történt, pár éve borai étter-
mekben, borbárokban is kaphatóak, 
csak a magas minőségű és árfekvésű 
kategóriában. Jövőre tervezi profil-
bővítését a gasztrovonal felé. 
 „Somló egy aranybánya” – 
kezdi Stefán a kisfilmjében, amelyet 
a bor világára szakosodott Oenovi-
deo nevű, Marseille-ben rendezett 

fesztiválon Best picture-díjjal ju-
talmaztak. Ami azt jelenti, hogy a 
képi kategóriában elsők lettek. „Az 
emberek elfelejtették, ezt az aranyat 
hogy kell felvenni” – teszi hozzá Ste-
fán, miközben a filmben betekintést 
kapunk a borászat hangulatába, filo-
zófiájába, és pincéjének zenei világá-
ba is... Ugyanaz az aláfestő zene szól, 
mint a borospincékben. Spiegelberg 
István a régi, tradicionális borkészí-
tést állítja követendő útként, amely 
a hely karakterét, terroirját megőrzi 
és Somlóhegy különleges adottsá-

gait megmutatja. Borai illatában ott 
van ez erős mineralitás, amely min-
den palackjára érvényes és a hegy 
terroirját nagyon szépen, intenzíven 
megmutatja. Ízében pedig érvénye-
sül a fajtajelleg, az erősen ásványos, 
sós jegyekkel. 
 „A jó borhoz türelem kell, 
azt ki kell várni, nem kell ideges-
kedni. Az a legjobb, betesszük a 
hordóba és valamikor kivesszük, és 
a legjobb ha nem csinálunk semmit 
vele” – foglalja össze a borkészítés 
filozófiáját Stefán.  B. Z.

Csendélet

A Spiegelberg birtok
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Földrajzi elhelyezkedés

A termelésére lehatárolt 
mintegy 30 000 hektár te-
rület Magyarország középső 
részén helyezkedik el. Ha-
zánk szőlőültetvényeinek 
közel fele tartozik a borvi-
dékhez. Legnagyobb része 
a Magyar Alföld Duna és 
Tisza folyók által határolt 
területén, a Duna-Tisza kö-
zén valamint a Tiszazugban 
terül el. Észak-nyugatról a 
Csepel-sziget, Északról a 
Gödöllői-dombság egyes 
termőhelyei kapcsolódnak 
hozzá. Szentendre a Kunsá-
gi borvidék része. A termő-
hely környezeti jellemzőit 
alapvetően az alföldi jelleg 
határozza meg. A tenger-
szint feletti magasság 150 
m alatti. A domborzat síkvi-
déki jellegű, a szintkülönb-
ségek a 10-20 métert nem 
haladják meg. 

Klíma

A termőhely klimatikus vi-
szonyait a Magyarországon 
alapvetően uralkodó konti-
nentális éghajlat határozza 
meg. Erre leginkább a forró 
nyarak és a hideg telek jel-
lemzők. Az átlaghőmérsék-
let 10-11 °C. A vegetációs 

időszakban gyakoriak a hő-
ségnapok. A napfényes órák 
átlaga 2 000 óra felett van 
évente. A csapadék átlagos 
évi mennyisége 450-500 mm.

Talaj

A Kunság termőhelyein zöm-
mel mésztartalmú homokta-
lajok találhatók (humuszos és 
futóhomok), valamint kisebb 
részben barna erdőtalajok, 
csernozjom, réti és öntéstala-
jok. A homoktalaj sajátossá-
ga, hogy gyorsan melegszik, 
világos színe a napsugárzást 
jobban visszaveri, ami segíti a 
szőlő érését is.

Telepített szőlőfajták

Fehér: bianca, chardonnay, 
cserszegi fűszeres, csillám, 
ezerjó, kövidinka, kunleány, 
olaszrizling, rajnai rizling, 
nektár. Vörös: cabernet franc, 
cabernet sauvignon, kadarka, 
merlot, kékoportó (portugi-
eser), zweigelt.    

A borvidék települései

Bácsalmás, Bácsszőlős, Csi-
kéria, Jánoshalma, Kelebia, 
Kéleshalom, Kunbaja, Kunfe-

hértó, Mélykút, Tompa, Abony, 
Albertirsa, Bénye, Cegléd, Ceg-
lédbercel, Csemő, Dány, Gom-
ba, Hernád, Inárcs, Jászberény, 
Jászszentandrás, Kakucs, Kóka, 
Monor, Monorierdő, Nagykő-
rös, Nyársapát, Ócsa, Örkény, 
Pilis, Tóalmás, Tápiószentmár-
ton, Tápiószele, Újlengyel,A-
postag, Dunapataj, Dunavecse, 
Dömsöd, Harta, Solt, Ráckeve, 
Szigetcsép, Szigetszentmárton, 
Szigetújfalu, Tököl, Ágasegyhá-
za, Fülöpháza, Izsák, Kunszent-
miklós, Orgovány, Páhi, Sza-
badszállás, Ballószög, Bugac, 
Felsőlajos, Fülöpjakab, Helvé-
cia, Jakabszállás, Kecskemét, 
Kerekegyháza, Kiskunfélegyhá-
za, Kunbaracs, Kunszállás, La-
dánybene, Lajosmizse, Akasz-
tó, Bócsa, Csengőd, Imrehegy, 
Fülöpszállás, Kaskantyú, Kecel, 
Kiskőrös, Pirtó, Soltszentimre, 
Soltvadkert, Tabdi, Tázlár, Balo-
taszállás, Csólyospálos, Harka-
kötöny, Jászszentlászló, Kiskun-
halas, Kiskunmajsa, Kisszállás, 
Móricgát, Szank, Zsana, Cibak-
háza, Cserkeszőlő, Csépa, Ko-
csér, Lakitelek, Nagyrév, Nyár-
lőrinc, Szelevény, Szentkirály, 
Tiszaalpár, Tiszajenő, Tisza-
földvár, Tiszainoka, Tiszakécs-
ke, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug.
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Hagyomány és pezsgő jelen a Gedeon Birtokon

Varga Árpád és felesége, Krisztina

 Az Ágasegyháza és Izsák kö-
zötti Gedeon Birtoknak a neve is jelzi 
hagyománytiszteletét: a hajdani Re-
viczky grófok családjába beházasodó 
Gedeon Imre kapta hozományként az 
itt lévő földterületeket, innen a név. A 
földosztások idején pedig megjelen-
tek Varga Árpád ősei, ekkor kerültek 
a család birtokába az első itteni terü-
letek, melynek folyományaként elkez-
dődött a Varga család és a bor közös 
története. Ezt a családi hagyományt 
folytatta Árpád, aki már gyerekkorá-
tól kezdve borász pályára készült. Ezt 
a szakmát tanulta a szakközépiskolá-
ban, a főiskolán, az egyetemen is. A 
Birtokot a kilencvenes évek vége óta 
építgeti, eleinte az Izsáki Pezsgőgyár-
ban betöltött pezsgőmesteri állása 
mellett, ám 2004 óta csak a Gedeon-
nak szentelve összes energiáját.
 A 80 hektáros Gedeon 
Birtokon – a már említett hagyo-
mánytiszteletből – elsősorban Kár-

pát-medencei, alföldi fajtákkal fog-
lalkoznak; így többek között arany 
sárfehér, kövidinka, kadarka szőlőt 
gondoznak, az új nemesítésű ge-
nerosa is szerepel a kínálatban. A 
termést a legmodernebb borászati 
technológiákkal dolgozzák fel.
 A borászat egy tíz hektáros 
szőlőültetvény közepén található. 

Gedeon Birtok

A többi terület 2 kilométer sugarú 
körön belül helyezkedik el. Ez ga-
rantálja a gyors feldolgozást, ami 
a jó minőségű bor alapfeltétele. A 
birtok ikonikus szőlőfajtája az arany 
sárfehér, amelyet egykor az izsáki 
kadarka szőlőkből szelektált – ezért 
nagy valószínűséggel a fehér kadar-
ka egy változata lehet –  Szélesi Jó-
zsef vincellér, majd telepített nagy 
területeken Kostka József, Csontvá-
ry Kosztka Tivadar testvére. Eredet-
védett fajta, ennek köszönhetően a 
borpiacon igazi kuriózumnak szá-
mít; kiemelt szerepe van a borászat-
nál. Csendes borként minden év-
ben készítik az évjáratnak megfelelő 
legjobb minőségben, viszont egyedi 
savkaraktere és zamatvilága miatt 
kiválóan alkalmas lehet a pezsgőké-
szítésre is.
 „A pezsgőgyárból hoztam a 
buborék iránti szeretetet. Ezért ké-
szültek gyöngyöző boraink, előbb 

 „A pezsgőgyárból hoztam a bu-
borék iránti szeretetet. Ezért készültek 
gyöngyöző boraink, előbb hozzáadott, 
majd természetes, erjedésből származó 
szén-dioxiddal.”

Varga Árpád borász
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hozzáadott, majd természetes, er-
jedésből származó szén-dioxiddal. 
Most a borok mellett pezsgőn is dol-
gozunk, legjobb reményeink szerint 
hamarosan meg tudjuk mutatni 
munkánk gyümölcsét is” – nyilat-
kozott Varga Árpád. A kínálatban 
jelenleg a tájegységre jellemző friss, 
üde, gyümölcsös fehér-, rozé- és 
gyöngyözőborok, valamint vörös-
borok találhatóak.
 A borászatban fontos tech-
nológiai fejlesztések zajlottak nem-
rég, új fogadógaratot alakítottak 
ki, préseket, modern tartályokat 

szereztek be, palackozót építettek. 
2019 szeptemberében is kőművesek 
dolgoztak a birtokon. Vargáék a régi 
borpince első felében vendéglátóte-
ret alakítanak ki, borkóstolók, ren-
dezvények számára. A következő 
beruházás egy új borászati üzem-
rész lesz, majd az egész központ elé 
egy fogadótér épül, irodákkal, pa-
norámaterasszal.
 A Gedeon Birtok kapcsolat-
ban áll a Bortársasággal, értékesíti 
borait külföldön és hazai áruház-
láncokban is, van saját szaküzlete 
Kecskeméten és Szegeden, ahol a 

borászat teljes kínálat elérhető. A 
kapcsolatot a vásárlókkal ott szemé-
lyesen, valamint a közösségi médiá-
ban, illetve borfesztiválokon tartják.
A borászatban 20 ember dolgozik, 
közöttük vannak akik már több 
mint 15 éve. A Gedeon Birtok – 
tulajdonosi hátterét tekintve – egy 
családi borászat, de a családias han-
gulat a kollégákkal való kapcsolat-
ban is megmutatkozik – a kollégák 
és a tulajdonos együtt főznek, kirán-
dulnak. Árpád és felesége, Krisztina 
számára fontos, hogy ez a jövőben is 
így maradjon.  B. A.

Varga Árpád nagyon jó érzékkel foglalkozik a kövidinkával, rejtett kincsünkkel

Gedeon borszaküzlet Kecskeméten
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Földrajzi elhelyezkedés

A Hajós-Baja oltalom alatt 
álló eredetmegjelölés 1600 
hektárnyi területe Magyar-
ország déli részén, a Telecs-
kai dombok északi nyúl-
ványain helyezkedik el. 
Nyugatról a Duna, északról 
és keletről a Duna-Tisza-Kö-
zi Homokhátság, délről az 
országhatár határolja. A 
termőtáj kialakulásában a 
Duna meghatározó szere-
pet játszott. A szabályozást 
követően alakult ki a folyó 
jelenlegi medre, ami azt is 
jelenti, hogy például Ha-
jós valaha dunántúli volt. 
A termőhely környezeti jel-
lemzőit alapvetően a válto-
zatos domborzati viszonyok 
határozzák meg. A tenger-
szint feletti magasság a te-
rületek többségén 150 m. 
A domborzat jellemzően 
észak-nyugat, dél- kelet irá-
nyú, váltakozó domb-völgy 
vonulatokkal jellemezhe-
tő, ami kedvező fekvéseket 
biztosít a szőlő ültetvények 
számára. A szintkülönbsé-

gek a 10-20 métert is meg-
haladhatják. A területek lej-
tése 2-10 %. 

Klíma

A termőhely klimatikus vi-
szonyait a Magyarországon 
uralkodó kontinentális ég-
hajlat határozza meg. Erre 
leginkább a forró nyarak és 
a hideg telek jellemzők. Az 
éghajlati körülmények és a 
viszonylag kis tengerszint fe-
letti magasság miatt gyako-
riak a tavaszi és az őszi fa-
gyok is. Az átlaghőmérséklet 
11-12 ºC körüli. A napfényes 
órák átlaga 2000 óra felett 
van évente. A csapadék átla-
gos évi mennyisége 450-500 
mm, ami kielégíti a szőlő 
igényeit, de éves eloszlása 
nem egyenletes.

Talaj

A Hajós-Bajai borvidék ter-
mőhelyein főként a lösz ala-
pon található meszes lepel-
homoktalajok a jellemzők 

(humuszos és futó homok), 
valamint fellelhetőek a ki-
sebb részben barna erdőtala-
jok, csernozjom, réti és öntés-
talajok is.

Telepített szőlőfajták

Fehér: chardonnay, csersze-
gi fűszeres, ezerfürtű, ezerjó, 
hárslevelű, királyleányka, kö-
vidinka, kunleány, leányka, 
olaszrizling, ottonel musko-
tály, pinot blanc, rajnai rizling, 
rizlingszilváni (müller-thur-
gau), sauvignon blanc, trami-
ni, zöld veltelíni. Vörös: caber-
net franc, cabernet sauvignon, 
kadarka, kékoportó (portugi-
eser), kékfrankos, merlot, pi-
not noir, zweigelt.    

A borvidék települései

Baja, Bátmonostor, Borota, Csá-
szártöltés, Csátalja, Csávoly, 
Dávod, Dusnok, Érsekcsanád, 
Érsekhalma, Hajós, Nagyba-
racska, Nemesnádudvar, Rém, 
Sükösd, Vaskút.
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Többet kell tudnunk, mint a nagyapáink

Koch Csaba

 A borotai Koch Borászat 
2014-ben elnyerte az év pincészete 
díjat, 2017-ben pedig Magyarország 
legszebb birtokának választották. 
Minden és mindenki a helyén van 
itt – ez a látogató benyomása, egy 
hétköznapi reggelen is. Bár a tulaj-
donosnak, Koch Csabának van még 
egy pincészete a Villányi borvidéken, 
Nagyharsányban, az otthona Borota, 
a Hajós-Bajai borvidék. Itt éltek sváb 
ősei a 18. század közepe óta.
 Csaba 1991-ben kezdte a gaz-
dálkodást, azóta folyamatosan növel-
te a szőlőterületét, és a császártöltési 
pincéket kinőve építette az új pincé-
szetet. Ehhez a birtokhoz már mint-
egy 150 hektár szőlőterület tartozik, 
többek között cserszegi fűszeres, ot-
tonel muskotály, pannónia, bácska, 
chardonnay, rajnai rizling és kadarka 
fajtájú ültetvények.  A Koch Borászat-
hoz a feldolgozó és a pincészet mellett 
kilencszobás, huszonnégy vendég fo-

gadására alkalmas panzió is tartozik. 
A vállalkozás működtet webshopot, 
és borszaküzletet, helyben, valamint 
Baján, Budapesten, Kecskeméten, Pé-
csett és Szegeden. A kínálatban szere-
pelnek fajtaborok és házasítások, kü-
lönlegességek: chardonnay-ból kései 
szüretelésű bor és pezsgő is, és jégbor, 
mínusz hét fokon, rajnai rizlingből 
szüretelt szőlőből.
 Koch Csaba otthon és az 
iskolában egyaránt megtanulta, 
amit lehetett, szőlész-borász szak-
mérnökként végzett. Meghallgatta 
az idősebb borászok véleményét, 
utazott, szakmai kapcsolatokat 
hozott létre és ápol. Két évtized 
tudatos építkezésének eredménye, 
hogy a 2010-es évektől készített 
borai rendre a legjobb minősítése-
ket kapják a versenyeken. Jellemző, 
hogy amióta kadarkát termeszt és 
bort készít belőle, az sorra nyeri az 
érmeket. Első kadarkatermésével, 

Koch Borászat

a 2011-es évjárattal 94,5 pontot, 
csúcsdíjat hozott el nemzetkö-
zi kadarkaversenyről. Azt vallja, 
hogy a szakmája a hagyományok-
ra alapozó, de fejlődő tudomány: 
a nagyapák tapasztalatát ismerve 
még többet kell megtudni a szőlő 
és a bor természetéről. Hisz abban, 
hogy jó terműterületen megfelelő 
fajtákkal, nem mennyiség-, hanem 
minőségorientált termesztéstech-
nológiával kiváló minőségű boro-
kat lehet készíteni ezen az alföldi 
tájon is, mert itt magas a napsü-
téses órák száma, és a szőlő mi-
nősége szempontjából ez az egyik 
legfontosabb tényező. A modern 
technológiával együtt járó magas 
színvonalú higiénia nála összebé-
kült a hagyományos borkészítési és 
-kezelési eljárásokkal. Csaba a bort 
a szőlő felől nézi, a bogyó ízéből 
következtet arra, milyen lehet majd 
az ital, nagyon szereti csipegetni, 

 Csaba a bort a szőlő felől nézi, 
a bogyó ízéből következtet arra, milyen le-
het majd az ital, nagyon szereti csipegetni, 
kóstolni a fürtöket.
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kóstolni a fürtöket.
 Saját művelési módot alakí-
tott ki: boldog szőlője úgy született, 
hogy a vegetációt akarta növelni az 
ültetvényben, amellett, hogy ne le-
gyen túl nagy az önárnyékolás. Csa-
ba úgy fogalmaz, hogy „nem cson-
kázza agyon” a szőlőt,  hagyja, hogy 
nagyobb legyen a lombozat, több 
napfényt szívjon magába a növény, 
gazdagabb legyen a bogyók íze. A 
Pécsi Tudományegyetem Szőlésze-
ti és Borászati Kutatóintézetének 
vizsgálata igazolta, hogy húsz száza-
lékkal több lomb mellett jelentősen, 
ötven százalékkal lesz nagyobb a 
növény fotoszintetizáló képessége. 
A szőlő, ha nem nyírja, fűzi emberi 
kéz, ideálisan helyezi el lombozatát. 
Ez a művelési mód különösen az al-
földi ültetvényeken vált be.
 A kísérletezés most több te-
rületen is folyik Koch Csaba borá-
szatánál. Új üzemet készíttet, ahol 
frissen préselt gyümölcsleveket fog 
készíteni és csomagolni. Ő is foglal-
kozik kénmentes borokkal, amelyek 
iránt nő az érdeklődés a piacon. Az 
üzemben pedig külön engedéllyel 
készít biobort – ha elkészül a biobo-
rászat, minden olyan munkát, ami 
ezekhez az italokhoz kötődik, ott, 
elkülönítve végeznek.
 „A biotermékeknek most 
az a jellemző tulajdonsága, hogy ha 
jó a minőségük, és van is elég be-
lőlük, drágák. Ha elfogadható áron 
lehet őket előállítani, gyakran rossz 
minőségűek. Ha olcsó is, jó is az a 
termék, akkor meg kevés van be-
lőle. Ezt a hármas törvényszerűsé-
get meg kell törni” – mondja Koch 
Csaba, számára ez a következő ki-
hívás. A pécsi kutatóintézettel kö-
zös kísérletben harminchárom új 
szőlőfajtát tesztel a birtokán. Arra 

számít, hogy ezek az új szőlők el-
lenállóbbak lesznek a leggyakoribb 
szőlőt károsító betegségekre, így 
olcsóbb lesz a termesztésük, emel-
lett pedig megfelelő minőségű és 
mennyiségű termést hoznak.  
 Koch Csaba ültetvényeiben 
tizenöt éve nem használnak rovar-
ölőszereket, a gombaölőkből is csak 
azokat, amelyek az Agrár-környe-
zetgazdálkodási Programban sze-
repelnek. A borotai birtokközpont 
körül fejlődő kísérleti ültetvényt 

pedig semmivel sem kezelik. Azok a 
szőlők maguk küzdenek magukért. 
Mert lehet bioszerrel permetezni, 
de ha azt ugyanúgy traktor juttatja 
ki, ami telepöfögi az ültetvényt, nem 
jutottunk sokkal előbbre.
 Csaba 2013 óta tagja a Ma-
gyar Bor Akadémiának, a Hajós-Ba-
jai Borvidék és a hajósi hegyközség 
elnökeként pedig a közösségért is 
dolgozik. Borai rendre kimagaslóan 
szerepelnek a versenyeken. 2019-
ben a 40. Országos Borversenyen az 
ő pincéje volt a legeredményesebb. 
Egy nagy aranyérmet, hat aranyér-
met és két ezüstérmet kaptak a bo-
rai. Amikor a díjat átadták, Nagy 
István agrárminiszter arról beszélt, 
a magyar borászok már nem csak 
követik a nemzetközi trendeket, de 
hatnak is a szakma fejlődésére. Csa-
ba például azzal, hogy már a köny-
nyű, illatos borokat is dűlőszelektál-
tan, terméskorlátozást alkalmazva 
készíti. Ezt az újító munkáját a 
VinAgora nemzetközi borverse-
nyen is elismerték, Frisch cuvée ro-
zéja Champion-díjat kapott.  B. A.

A borotai birtok
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Földrajzi elhelyezkedés

A Tokaji borvidék egyedül-
álló borászati adottságait és 
több száz éves kultúraterem-
tő képességét, értékét 2002-
ben az UNESCO Világörök-
ség Bizottság világörökségi 
címmel ismerte el. A mintegy 
5500 hektár termő szőlőte-
rülettel rendelkező borvidék 
egyedülálló a világon. Avi-
lágörökségi besorolást indo-
kolta a térség klímája, mik-
roklímája, amelyet jelentősen 
alakítanak a térséget érintő 
folyók (Bodrog, Tisza), illet-
ve az ezek nyomán kialaku-
ló vizes, mocsaras területek. 
A mikroklíma vonatkozásá-
ban rendkívül fontos az őszi, 
aszúsodást segítő időjárási 
feltételek rendszeres kiala-
kulása. Indokként számított 
a borvidék domborzata, kli-
matikusan védett elhelyez-
kedése a Zempléni-hegység 
déli, dél-keleti szegélyén: az 
itt található termőterületek, 
dűlők rendkívül színes, je-
lentős mértékben vulkanikus 
eredetű kőzet és talaj ösz-
szetétele A szőlőültetvények 
tengerszint feletti magassá-
ga 100-300 m. 

Klíma

Tokaj a világon egyedülálló, 
egyedi mikroklímával ren-
delkezik, ami kimondottan 
kedvez az aszúképződésnek 
és ennek révén a XVI. szá-
zadra visszanyúló hagyomá-
nya van a természetes, nemes 
édes borok, valamint magas 

minőségű száraz fehérborok 
készítésének. Az augusztus 
és szeptember eleje még ál-
talában szárazabb, amikor 
is a szőlő fokozatosan a tel-
jes érettség fázisába jut majd 
túlérés hatására a bogyók 
héja ráncosodni kezd. Ezt kö-
vetően rendszerint beköszönt 
egy csapadékosabb időjárás, 
teret nyitva az aszúképződés-
hez szükséges Botrytis cinerea 
fertőzésének. Napfényes órák 
száma a tenyészidőszakban 
1.400-1.500 óra, éves csapa-
dék mennyisége 525 mm. A 
nemes rothadás során a Bot-
rytis cinerea az érett szőlőn 
elszaporodva egy egészen kü-
lönleges túlérési folyamatot 
indít be. A nemesen rothadt 
szőlőszem elveszítve víztartal-
mának jelentős részét, magas 
cukorkoncentrációt (55-65 %) 
ér el, míg a savtartalom emel-
kedése alacsonyabb, hiszen a 
nemes penész természetes sa-
vcsökkentést okoz. Ugyanak-
kor a nemes penész, a Botrytis 
aroma jellegben gazdagítja a 
bort, amelynek következté-
ben mézes, friss vagy aszalt 
gyümölcsös (hárs, akác, kajszi 
és birs) illat összetevők ala-
kulnak ki a nemesen rothadt 
szőlőből készült Tokaji eredet-
megnevezésű borokban.

Talaj

A tokaji borkülönlegességek 
és borok minőségében fontos 
tényezőnek számít az alap-
kőzet és a talaj hatása is. A 
Zempléni-hegység vulkáni 
kőzetének, és a fedő tufák 

sokféleségének eredménye ez 
a geológiailag rendkívül vál-
tozatos termőhely. Néhol száz 
méteren belül akár háromféle 
tufa morzsalék is megtalál-
ható, plusz a talajréteg mély-
sége is mind befolyásolják a 
szőlő életfeltételeit. A Tokaji 
borvidék leghíresebb törté-
nelmi dűlői általában maga-
sabban fekszenek, tufamor-
zsalékot, egyéb kőtörmeléket 
is tartalmaznak. Itt a talajok 
az ásványok mállása révén 
még gazdagabbak kálium-
ban, magnéziumban és sok 
egyéb más nyomelemben is. 
A vidék mintegy 5 %-át – pl. 
Tarcal, Tokaj térségében – lösz 
fedi, amely gyorsabban me-
legszik és így a vegetációs 
időszak is korábban indul. 
Ezek az adottságok, a világ 
más nagy borvidékei mellet, 
Tokajban kiválóan alkalma-
sak dűlőszelektált tételek el-
készítésére is.

Telepített szőlőfajták

Fehér: furmint, gohér, hársle-
velű, kövérszőlő, sárga mus-
kotály, zéta.     

A borvidék települései

Abaújszántó, Bekecs, Bodrogke-
resztúr, Bodrogkisfalud, Bodro-
golaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, 
Golop, Hercegkút, Legyesbénye, 
Makkoshotyka, Mád, Mezőzom-
bor, Monok, Olaszliszka, Rátka, 
Sárazsadány, Sárospatak, Sá-
toraljaújhely, Szegi, Szegilong, 
Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, 
Tolcsva, Vámosújfalu.
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Elemző módban

Szepsy István

 A rendszerváltás óta több 
olyan birtok és ember felbukkant 
Hegyalján, akik komoly hatást gya-
koroltak a borvidék életére, gondol-
kodására, önmagáról alkotott képé-
re, de közülük is kiemelkedik Szepsy 
István, az egyetlen magyar, aki a Les 
Seigneurs du Vin díjat megkapta, 
vagyis „a bor urai” neves és igen szűk 
elitklubjának tagja lett.
 Hogyan lehet úgy írni egy 
birtokról, hogy a család, melynek 
a nevét viseli, majdnem egyidős a 
borvidékkel ahol dolgozik? A Szepsy 
família már évszázadok óta itt él és 
dolgozik, de modern kori történe-
tüket ugyanúgy beárnyékolta a 20. 
század két diktatúrája, mint min-
denki másét Kelet-Európában, így 
Szepsy Istvánnak is a nulláról kellett 
újrakezdeni. Ő volt az egyik, aki már 
korán felismerte a hozamkorlátozás 
jelentőségét, még ha ezért gúny és 
nevetség tárgya lett is a kilencvenes 

évek elején Hegyalján. Ő kezdett el 
szinte elsőként a dűlők közti különb-
ségekkel foglalkozni, ott volt, amikor 
megszületett a nagy száraz furmint 
referenciabora a 2000-es évjáratból 
és akkor is, amikor megalakult a 
Mádi Kör. Ráadásul úgy tűnik, hogy 
azon kevés ember egyike, aki meg 
tudta oldani az utódlás kérdését, ami 
olyannyira neuralgikus pontja a ke-
let-európai cégeknek és gazdaságok-
nak. 2019-ben úgy néz ki a helyzet, 
hogy Szepsy István felel a koncepcio-
nális kérdésekért, a fia ifj. Szepsy Ist-
ván intézi a kereskedelmet és utazik 
a legtöbbet külföldre, az egyik lánya, 
Gabi a könyvelésért és a személyi 
ügyekért felelős, míg a másik lánya, 
Kinga a Percze birtok ügyeit intézi, 
ami a Szepsy márka bemutatóhe-
lyeként is funkcionál. Mindezt úgy, 
hogy a kezdetektől a családban min-
denkinek van „csapata” akiért felel, 
akikkel kimegy a szőlőbe metszeni, 

Szepsy Pincészet

akikkel javítja a gépeket, akikkel reg-
gel iszik egy teát, mielőtt felkel a nap 
és nekiindulnak a szőlőnek.
 A Szepsy birtok jelenleg 107 
hektár, de itt is jelentős változások 
várhatók. A birtok növekedéséért a 
kíváncsiság a felelős, az, hogy folya-
matosan keresték a legjobb területe-
ket, azokat ahonnan a legjobb boro-
kat lehet elkészíteni, legyen szó akár 
száraz furmintról, akár szamorod-
niról, akár aszúról. Mostanra kikris-
tályosodni látszik a jövő, hiszen a 
meglévő területeket kiismerve már 
nyugodt szívvel mondhatják, hogy 
2019-ben 60 hektárról szüreteltek, 
ebből is kb. 53 hektár termése lesz az, 
amit biztosan felhasználnak a saját 
forgalmi boraikhoz. A mostani 25 
dűlő (6 településen) le fog szűkülni 
tízre, előreláthatóan a hat mádi dűlő 
mellé a tállyai Hasznos és Csonka 
dűlők, valamint a bodrogkeresztúri 
Szepsy maradnak a portfolióban, de w
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 „Először volt a fürtszelekció, az-
tán a dűlőszelekció, a bortípus szelekció, a 
fajtaszelekció, most pedig a meglévő port-
folión belül egy újabb dűlőszelekcióra van 
szükség ahhoz, hogy a borainkkal még 
előrébb léphessünk.”

ifj. Szepsy István borász
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alját, a furmint szőlőfajtát, az abból 
készült bort és ennek az emberi szer-
vezetre gyakorolt hatásait is, de erről 
majd csak akkor beszélnek részlete-
sen, ha az eredményeket sokszoro-
san bizonyították.
 Ahogy a szőlőben, úgy a 
pincében és a hordóban is letisztult 
a kép. Előbbi esetén egyre inkább 
felértékelődnek a régi, hagyományos 
pincék, köszönhetően az éghajlatvál-
tozásnak, míg utóbbinál egy hosszú 
kísérletezés eredményeképpen ma 
már Szepsy István azt vallja, hogy 
nem lehet eléggé odafigyelni a hor-
dóválasztásra és hogy sokkal több 
tudatosságot igényel ez a művelet 
is, mint eddig gondolták. Fontos 
tanulsága az elmúlt évtizedeknek, 
hogy a széthúzó érdekek miatt nehéz 
képviselni akár a birtok, akár Mád, 
akár a borvidék ügyét, így a család 
tagjai mostantól kizárólag a csalá-
di birtok ügyeire koncentrálnak. 
„Azt tapasztaljuk, hogy régen, amíg 
egyedül mentünk előre, mindenki 
csatlakozni akart. Most újra tesszük 
a dolgunkat és abban bízunk, hogy 
előbb-utóbb újra előáll ez a helyzet. 
De erre nem lehet és nem is akarunk 
kényszeríteni senkit.”  E. D.

ezek is csak akkor, ha már minden-
hol az általuk favorizált klónok van-
nak telepítve és a művelés is úgy van 
beállítva, ahogy a család szeretné.
 „Először volt a fürtszelek-
ció, aztán a dűlőszelekció, a bortí-
pus szelekció, a fajtaszelekció, most 
pedig a meglévő portfolión belül 
egy újabb dűlőszelekcióra van szük-
ség ahhoz, hogy a borainkkal még 
előrébb léphessünk” - mondta ifj. 
Szepsy István. A birtokon, mint ed-
dig mindig, a cél az egyre jobb borok 
készítése. Mindent ennek rendelnek 
alá. „A borvidék igazi problémá-
ja az, hogy a borok nem jók, vagy 
nem annyira jók, mint amennyire 
lehetnének! Ha tudunk valami jót 
csinálni, akkor miért csinálunk egy 
picikét gyengébbet? Az egész bor-
vidékről ezt gondolom. Ha minden 
második fürtöt levágná mindenki, 
nem lenne értékesítési probléma.” - 
tette hozzá ifj. Szepsy István.
 Adódhat a kérdés, hogy 
mi lesz a maradék dűlőkkel? Való-
színűleg egy hosszabb átmenet kö-
vetkezik, amíg ezeknek a dűlőknek 
a termése a birtok borokba kerül. 
A valódi cél az, hogy kevesebb bor 
készüljön, amit magasabb áron ér-

tékesítenek. Most a birtok aszúval 
és a birtok szamorodnival együtt kb. 
60.000 palack készül, ennek a fele 
botritiszes édes bor, főleg szamo-
rodni. Amint a tervezett dűlősze-
lekciók megjelennek (az aszúkban 
várhatóan a 2017-es évjárattól), ez 
az arány 75 százalékban el fog to-
lódni a száraz borok felé. A 2013-as 
dűlős aszúk ugyan elkészültek, de 
végül bekerültek a birtok aszúba, 
erősítve annak a pozícióit, de 2017-
től a dűlős tételek önállóan kerülnek 
megjelenítésre, a birtok aszúk pedig 
kizárólag azoknak a dűlőknek a ter-
méséből készülnek, melyek áldoza-
tul estek a birtok legutolsó dűlősze-
lekciójának. Elkezdtek kísérletezni 
az első nagy szériás bio tételükkel 
is, ami egyben vegán bor is lesz, 
mert úgy látják, hogy nagyon rövid 
időn belül az ilyen borok megléte 
egy birtokon már nem csupán egy 
lehetőség lesz, hanem az alap, amit 
mindenkinek teljesíteni kell.
 Folytatódik a közös mun-
kájuk a különböző egyetemekkel, 
melynek végső célja egy borvidék 
specifikus képzési helyszín létreho-
zása, valamint egy terroir specifikus 
kutatás, ami magában foglalja Hegy-

Borok a magasban
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