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I. KÁRPÁT-MEDENCE BORVIDÉKEI 

1 A világ, így hazánk jó szőlőtermő helyei több évszázad, esetenként több évez-

red alatt alakultak ki. A hagyomány szentesíti azt, hogy mely helyeken érde-

mes, kifizetődő jó minőségű és elfogadhatóan nagy mennyiségű bort termelni. 

A borvidékekhez általában azokat a területeket sorolják, amelyeknek éghajlati 

és talajadottságai szőlőtermesztésre kiválóan alkalmasak, fejlett szőlőműve-

lésük van, és jellegzetes bort teremnek. 

Magyarországon a szőlőtermő helyeknek szőlőtermő tájakba, borvidékekbe, 

azon belül körzetekbe, továbbá bortermelő helyekbe és egyéb szőlőtermelő 

helyekbe való besorolását törvényerejű rendelet határozza meg. 

A szőlőtermő helyek a következőképen definiálhatók: „Szőlőtermő tájak az or-

szág gazdaságföldrajzi egységei, amelyeken belül borvidékek, bortermelő he-

lyek és egyéb szőlő termőhelyek helyezkednek el. 

A borvidék az a szőlőtermelő hely, amely több szomszédos település közigaz-

gatási területére kiterjedően, azonos domborzati, talajtani és éghajlati adott-

ságokkal, jellemző fajta-összetételű és művelésű ültetvényekkel, szőlő- és bor-

termelési hagyományokkal rendelkezik, sajátos jellegű borokat termel. A bor-

vidéken belül kisebb egységek továbbá a körzet, a bortermő hely, zárt borvi-

dék, és az egyéb szőlőtermő hely. 

2. Borvidékeket, jó bortermelő tájakat Magyarországon már a XVIII. századi fel-

jegyzésekben emlegetnek. Az első komolyabb borvidékfelosztás 1833-ban ké-

szült el Schams Ferenc munkája gyanánt. Schams 14 borvidéket különít el 

egymástól. Egy új statisztikai felmérés nyomán 1880-ban Keletei Károly hatá-

rozza meg újból a borvidékeket. Ez a beosztás általában a közigazgatási hatá-

rokkal egybeesően jelölt ki 33 borvidéket, ennek rendszere jelentősen külön-

bözött Schams-étól. 1897-ben a kereskedelmi magyar királyi miniszter az 

1897. évi 53.850.sz. rendelete 7. §-ában határoztam meg a m is ismert borvi-

dékbeosztást. 

Bár az 1919. után egyharmadára zsugorodott Magyarország területén maradt 

a korábbi borvidékek jelentős hányada, a két világháború között a borterme-

lés mennyisége és színvonala sokat hanyatlott, ezzel szemben megindult a 
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borvidékek osztódása, így 1935-re már 18 borvidékről rendel-

kezett a jogi szabályozás. A második világháború után 1959 

égére 16, majd az 1990 és 1997 bortörvények érvénybelépése 

után 22-re bővült. 2001-ben Alkonyi László és Tóth Sándor in-

dítványa után megrajzolták a 6 borrégió határát is. 

 

 

 

II. A HUNINEU FELADATA, VÁLLALÁSA 

 

Feladatunknak tekintettük, hogy az egykori történelmi Magyarország minél több borvidéké-

ről hozzunk jó minőségű bort. Elhatározásunkat erősítette, hogy a Kárpát-medencében Ma-

gyarország határain túl is egyre igényesebb termelés vette kezdetét a szőlőművelés és bor-

termelés tekintetében, és ebben a helyi magyar közösség tagjai, szőlészei, és borászai is részt 

vállalnak. 
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III. BORVIDÉKEK ÉS BOROK MAGYARORSZÁG HATÁRAIN BELÜL 

1. Etyek-Buda borvidék 

a, A borvidék leírása 

Etyek Fejér megye északkeleti peremén, az Etyeki-dombság kezdetén fekszik. Adott-

ságai szinte megegyeznek Champagne-éval. A viszonylag szeles, kevés csapadékkal és 

bőséges napsütéssel jellemezhető klíma, valamint a löszös, mészköves talaj karakteres 

borok készítésére rendelték a területet. Nem csoda hát, hogy a környéken már a ró-

maiak idejében is foglalkoztak szőlőműveléssel, azonban a szőlőtermesztés ma ismert 

hagyományait az 1700-as évek elejére vezethetjük vissza. 

1720 és 1770 között 112 német családot telepítettek a községbe, akik felszántották a 

letarolt földeket, kiirtották az erdőket és néhány évtized alatt felvirágoztatták a me-

zőgazdaságot. Etyek az 1860-as évek közepétől vált igazán a főváros szőlőskertjévé. 

Több száz, kőből rakott pince épült, amelyek jelentős része most is használatban van. 

Fejlődtek a szőlőtermelés, szüret és feldolgozás speciális eszközei, monumentális, ma 

is működőképes bálványsajtók készültek. 

Az etyeki bort – felfedezve annak kiváló tulajdonságait pezsgő készítéséhez – a szá-

zadforduló után szinte kizárólagosan Törley József budafoki pezsgőgyára vásárolta fel. 

A II. világháború után a helyi szőlőkultúra is válságba jutott. A fordulatot az 1955-ös év 

hozta meg, amikor megalakult a Hungarovin borgazdasági kombinát etyeki célgazda-

sága. 

A Bicskétől Pákozdig húzódó 1600 hektárnyi szőlőültetvény 1990-ben emelkedett 

borvidéki rangra. Az Etyeki Borvidék megnevezést az 1997. évi bortörvény Etyek-Budai 

Borvidékre változtatta. 

A történelmi jelentőségű Körpince pince együttes, a Kecske-gödör, a Sóskúti úti pince-

sor, az egyedülálló présházak, a gyönyörű szőlőhegyek, a szőlőművelés és borkészítés 

tárgyi örökségei a múltról tanúskodnak, és kiváltják belőlünk a bor és a szőlőkultúra 

hagyománya iránti megbecsülést. 

Az Etyek-Budai Borvidék három jellemző és jelentősen különböző körzete a Budai, az 

Etyeki (vagy Északkelet Fejér megyei), illetve a Velencei-tó fölötti (vagy Dél-, Délnyu-
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gat Fejér megyei). A felsorolt területeken eltérő földrajzi és éghajlati 

(összességében termőhelyi) viszonyok uralkodnak, ennek megfelelően 

a szőlő-fajták borainak jellemzői is mások.  

Etyeken és közvetlen környékén jellemző fajták: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Király-

leányka, Szürkebarát, Olaszrizling, Zenit, Cserszegi fűszeres, Zöldveltelini, Rajnai rizling 

További fajták: Tramini, Sárga Muskotály, Pinot Blanc, Juhfark, Irsai Olivér, Pinot Noir, 

Zengő, Zefí- Gerecse-Etyeki dombság-Velencei hegység-Budai-hegység (Komárom, 

Pest, Fejér megyék) 

b, Nyakas Pincészet 

Birtokukat a Nyakas-hegy lábánál meghúzódó kicsiny település ad otthont. Szőlőte-

rületeik az Etyek-Budai borvidék északi körzetében, Budajenő és Tök községek hatá-

raiban találhatóak. Az 1997-ben alapított modern technológiával felszerelt pincészet 

Malya Ernő és Nyúlné dr. Pühra Beáta irányításával a kiváló adottságokat kihasználva 

díjnyertes borokat ad. 

c, Borkóstoló: 2010. Irsai Olivér 

 

Élénkzöld fehér szín, muskotályos, virágillatú bor, mintha csak kinn lennénk egy üde 

réten, ízben élénk savak, a frissen szedett szőlő aromája köszön vissza. Könnyű nyári 

bor, frissessége miatt a házibulikba fiataloknak, nem kizárva természetesen az idő-

sebbek sem, külön is ajánlott. 
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2. A Tokaji Borvidék 

a, A borvidék leírása 

A Tokaj-hegyaljai borvidék 87 km hosszúságban és 3–4 km szélességben foglal helyet 

5500 hektárnyi területen, három jellegzetes hegy, az abaújszántói és a sátoraljaújhe-

lyi Sátor-hegy, valamint a tokaji Kopasz-hegy közötti háromszögben, 28 település ha-

tárában. 

A borvidék kontinentális éghajlatú. A legtöbb helyen vulkanikus alapkőzet (andezit, 

riolit, s ezek tufái), illetve az ezen kialakult nyiroktalaj található. Az ásványi anyagok-

ban gazdag vulkáni kőzeten testes, erős savgerinccel bíró minerális jegyekkel rendel-

kező borok készíthetők. A löszösebb talajú részek (pl. Kopasz-hegy), az alacsonyabb 

savtartalom miatt, a lágyabb karakterű boroknak kedvez, ezen dűlők alkalmasabbak 

illatosabb fajták termesztésére. Az aszúsodást vagyis nemes rothadást előidéző 

Botrytis cinerea penészgomba nemcsak Tokaj-Hegyaljára jellemző, több más borvi-

déken megtalálható (Arad-hegyalja, Mór). Azonban a termőhely, a különleges mik-

roklíma, a környező folyók (Bodrog, Tisza) és a megfelelő szőlőfajta (furmint, hársle-

velű, muskotály, zéta, kövérszőlő, kabar) egymásra találásának eredményeképpen itt 

évről évre bekövetkezik az aszúsodás. A borvidék riolittufába vájt pincerendszerének 

jellegzetes sajátossága a pincék falát vastagon borító nemes pincepenész, a 

Cladosporium cellare, ami viszont (a Botrytis cinerea-val ellentétben) a világon csak 

itt, és a Rajnai borpincékben fordul elő. Ez a gomba a tokaji borok minőségének biz-

tosításában fontos szerepet játszik, a tevékenysége révén alakul ki az aszúbor sajá-

tos, friss kenyérre emlékeztető íze, illata, zamata, sötét aranysárga színe és viszony-

lag magas, 14 térfogatszázalék körüli alkoholtartalom. 

A Tokaj-Hegyalja elnevezés Tokaj városáról és az eredetileg csak Hegyalja nevű kör-

nyező vidékről kapta a nevét. A magyar Hegyalja elnevezést már a 16. században 

használták. A térség latin Districtus Submontaneus, azaz „Hegyaljai Kerület” neve ké-

sőbb közigazgatási beosztásként is feltűnt. Tokaj várát a 16-17. században Európa-

szerte ismerték, ezért a külföldi borkereskedők a „tokaji bort” keresték az egész 

Hegyalján, és a vidék Európa-szerte mint „Tokaj hegyvidéke” (latinul Montium 

vitiferorum Tokaiensis, németül Tokayer Gebürg, Tokajer Wein-Gebürg) néven vált 

ismertté. Ez lassanként a magyarországi szóhasználatban is polgárjogot kapott, és a 

területet a 18. századtól kezdve Tokaj-Hegyaljának kezdték nevezni, a hivatalos 

Hegyalja név mellett. Ez utóbbit csak a 20. század elejétől váltotta fel hivatalosan is a 

Tokaj-Hegyalja név. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kopasz-hegy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vulk%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Asz%C3%BAsod%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Botrytis_cinerea&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Arad-hegyalja&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrokl%C3%ADma&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrokl%C3%ADma&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Foly%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bodrog
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%91l%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Furmint
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1rslevel%C5%B1
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1rslevel%C5%B1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Muskot%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ta_(sz%C5%91l%C5%91fajta)
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6v%C3%A9rsz%C5%91l%C5%91
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabar&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Asz%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
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Hogy Tokaj környékének (Hegyalja) déli lejtőit kik ültették be szőlővel 

először, azt ma már biztonsággal megállapítani nem lehet. 

Annyi azonban bizonyos, hogy már a Honfoglalás előtt is volt itt sző-

lőművelés. 

A Tatárjárás után az országba IV. Béla király hívott be olasz szőlőműveseket, akik Ola-

szi (Bodrogolaszi), Sárospatak és Liszka (Olaszliszka) községekben telepedtek le. Ők, 

az olasz vincellérek voltak azok, akik megvetették a hegyvidék világhírének alapjait, 

magukkal hozva délebbre fekvő hazájuk jeles szőlőfajtáit, s a fejlettebb kultúrájukat. 

Bizonyított az is, hogy a legjelesebb hegyaljai szőlőfajta a Furmint is latin, illetve olasz 

eredetű. ("mea nec Falernae temperant vites, neque Formiani pocula colles" [Hora-

tius]). 

A tokaji bor kitűnőségét a Hegyalja talajának és éghajlatának sajátos együtthatása 

alakította ki. Ezt az is bizonyítja, hogy számos délibb fekvésű hegyvidéken kísérletez-

tek a tokaji szőlőfajták termelésével, azokat teljesen hegyaljai módon kezelték, az ott 

termelt borok mégis messze elmaradtak a hegyaljai borok mögött, de még fajtajelle-

gük is teljesen elütő volt. 

Hogy miként fejti ki a talaj és az éghajlat itt Hegyalján e páratlan átalakító képességét 

szőlőfajtáinkra, sőt az idegenből a Hegyaljára importált fajtákra is, erre többféle ma-

gyarázat is született. 

Egyesek szerint a Hegyalja trachyt-rhyolit máladék talaja a szőlő zamat anyagának 

képzéséhez kiválóbb mennyiségben szolgáltatja a megfelelő anyagokat, míg mások 

inkább éghajlati sajátosságokkal magyarázták a hegyaljai szőlő nagy cukortartalmát, s 

az abból sajtolt bor finomságát. 

Valószínűleg azonban, hogy mindkettő együtthatásának köszönhető, vagyis mindket-

tő nélkülözhetetlen. 

b, Béres Pincészet 

A Béres Szőlőbirtok és Pincészet 45 hektáros birtoka a tokaji borvidék mértani kö-

zéppontjában, Erdőbényén, a Bényei medencében fekszik. A területet 2002-ben 

megvásárló Béres család eltökélt szándéka, hogy a borvidék e patinás részén újra 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bodrogolaszi
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rospatak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszliszka
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vincell%C3%A9rek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Furmint
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csúcsminőségű borok készüljenek, melyek tovább öregbítik a tokaji 

bor hírnevét hazánkban és szerte a világon. 

A Béres Cseppel hírnevet szerzett tulajdonosok a természet szeretetét 

és tiszteletét, a megalkuvás nélküli minőségre való törekvést és az állandó újító 

kedvet hozták magukkal a borászatba. A 2006. májusában átadott 3000 négyzet-

méter területű birtokközpont és feldolgozó nemcsak a szőlészeti, borászati, hanem 

a vendéglátói és irodai funkciókat is magában foglalja. Technológiai szempontból 

minden bizonnyal az ország legmodernebb feldolgozói közé tartozik, ahol a mo-

dern technika jól megfér a hagyományokon nyugvó tokaj-hegyaljai borászati tech-

nológiával. 

c, Borkóstoló: Lőcse Furmint 2008. 

Elegáns, ásványos, jelentős érlelési potenciállal bíró bor a Lőcse-dűlőről. A fur-
mintra jellemző illatok jelennek meg először, majd az újfahordós érlelésből szár-
mazó íz jegyek. Markáns, érett savai hosszú, intenzív lecsengés. 

 

 

3. Somló Borvidék 

a, A Borvidék leírása 

A 431 méter magas Somló-hegy a Bakony hegység nyugati lábánál, de már a Kisalföld 

síkságából emelkedik ki. A hegy közigazgatásilag Veszprém megyében, Devecsertől 

hat kilométerre fekszik. A Somló-hegy körüli falvak Doba, Oroszi, Borszörcsök, Som-

lóvásárhely, Somlójenő, Tüskevár, Iszkáz, Somlóvecse és Somlószőlős. 

A Somló-hegy időjárási viszonyai többnyire megegyeznek a régió időjárásával. Az 

uralkodó szélirány észak-nyugati. A borvidék szempontjából jelentős helyi időjárási 

jelenség, hogy jégeső aránylag ritkán éri a Somlót. Rendszerint a jégeső a hegy aljáig 

vonul, majd a felhő kétfelé válik, és a Somló csekély kárral menekül meg a jégtől. Ez 

alól a 2008-as év kivétel volt amikor a jég az 1972-es nagy jégveréshez mérhető ká-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Devecser
http://hu.wikipedia.org/wiki/Doba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Borsz%C3%B6rcs%C3%B6k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3v%C3%A1s%C3%A1rhely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3v%C3%A1s%C3%A1rhely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3jen%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCskev%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Iszk%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3vecse
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3sz%C5%91l%C5%91s
http://hu.wikipedia.org/wiki/1972
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rokat okozott. A néphit szerint, ha az ormot borító köd Zalának megy 

("pipál" a Somló), akkor eső várható, ha pedig a köd a Bakonynak for-

dul, akkor kétséges az eső. 

A szőlő érlelésének az aránylag meleg éghajlaton kívül a fekete bazalt hőelnyelő tu-

lajdonsága is kedvez. A bazalt a nappal elnyelt hőmennyiséget éjjel egyenletesen 

visszasugározza. A szőlőket így folyamatosan meleg veszi körül ez pedig szemek érle-

lését a kedvezőbben befolyásolja. A gazdag (földpát, olivin, augit, magnetit stb.) ás-

ványi összetételű bazalt mállásából származó, kitűnő termőtalaj és az egyenletes me-

leg egyaránt hozzájárulnak a somlói bor egyediségéhez és minőségéhez. 

Somló-hegyen a római korban kezdtek gazdaságilag is jelentős mértékben szőlőt 

termelni. Mint borvidék regionális illetve országos jelentőségűvé azáltal vált, hogy I. 

Szent István király a Torna patak mellé bencés apácamonostort alapított és a monos-

tornak a királyi uradalomból a Somló hegy vásárhelyi és dobai oldalán szőlőterülete-

ket adományozott. Az 1242-es tatárjárás után épített vár védelme alatt álló és ezáltal 

fejlődésnek induló Somlóvásárhely regionális jelentőségű településsé nőtte ki magát. 

A somlói bor különlegességére és minőségére enged utalni nemcsak az, hogy a he-

gyen főuri és udvari birtokok is alakultak a 11-14. század során, hanem az is, hogy 

egy 1511-ben kelt urbárium szerint szőlőt a város engedélye nélkül csak közvetlen 

családtagnak szabadott eladni. Vagyis a város és a földesurak törekedtek arra, hogy a 

szőlőbirtokok ne aprózódjanak el és helyi ellenőrzés alatt maradjanak. 

A mai hegyközségi rendszer elődje a hegybéli helység már a 14. században szabályo-

zó és ellenőrző hivatalként létezett. A somlói helység élén a hegybíró és az ő segítői, 

a hegymesterek, valamint a szőlőpásztorok álltak. Ezek a választott tisztségviselők 

gondoskodtak arról, hogy a szőlőben rend legyen. Már a középkor évszázadai alatt 

szigorú szabályok biztosították nemcsak a minőségi bor termelését, de az általános 

rendet és fegyelmet is a szőlőben. Komoly büntetés terhe mellett szabályozta példá-

ul a szőlőtermelők közössége a szüret időpontját. De tilos volt káromkodni, egymást 

szidalmazni vagy szemérmetlenkedni a szőlőben. A korai hegyközség rendje a kor 

társadalmi berendezkedéséhez képest meglepően demokratikus volt, hiszen rangtól 

és címtől függetlenül egységes büntetést kaptak a rend ellen vétők. 

Különösen érdekes és mai viszonyok szempontjából is tanulságos, hogy az ősi hegy-

törvény többek között tiltotta a fák engedély nélküli kivágását, a ragadozó madarak 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bazalt
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldp%C3%A1tok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olivin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magnetit
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Torna_(patak)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Doba
http://hu.wikipedia.org/wiki/1242
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3v%C3%A1s%C3%A1rhely
http://hu.wikipedia.org/wiki/1511
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http://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
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fészkeinek zavarását (csökkentve ezzel a seregélyek és más madarak 

által okozott kárt), a föld parlagon hagyását és a meghatározott idő-

pont előtti szüretet. 

A somlói borvidék történelmében fordulópontnak számít a 17. század elejétől a 18. 

század közepéig tartó pereskedés a vásárhelyi szőlőbirtokos parasztok és az apácako-

lostor között. Az apácák meg akarták növelni a földjeiket művelő parasztok robot kö-

telezettségeit, ami viszont felháborította a több évszázados rendhez szokott parasz-

tokat. A pereskedés évtizedei sokat ártottak a somlói bornak, ugyanakkor közösség-

gé is kovácsolta a vásárhelyi szőlőbirtokosokat. 

A 18. században az osztrák vámpolitika változásainak köszönhetően a magyar borok 

külföldi piacokra való eljutása nehezebbé vált. Emiatt a belföldi borkereskedelemben 

túlkínálat alakult ki. A piac nehezedésére sok helyen az alacsonyabb hozamot adó és 

így költségesebb termelésű minőségi szőlőket bőtermő, hitvány fajtákkal kezdték le-

cserélni és egyre terjedt a borhamisítás gyakorlata is. A Somlón a helyzetre 1752-ben 

egy szigorú eredetvédelmi és minőségbiztosító szabályzat bevezetésével reagáltak. 

Ehhez hasonló horderejű szabályozás és változás a somlói viszonyokban az 1868-as 

somlói rendszabályozás volt. Az 1848-as áprilisi törvények folyamodványaként te-

kinthető, hogy ekkor véglegesen felszabadultak a szőlőföldek is. Ebben az időben je-

lent meg egy sor olyan szabályozás, amelyek a mai viszonyok alapját is adják. Ekkor 

szabályozták például a somlói napszámosok munkarendjét és munkaidejét, de ezek a 

szabályok gondoskodtak a somlói vadvilág és környezet védelméről is. 

Az 1870-es években a szigorú és praktikus szabályozásnak köszönhetően a Somló 

szőlő és bortermelése virágzott. 

1888. szeptember 10-én viszont beütött a Somlón is a filoxéra-vész és a prosperitás-

nak hirtelen vége szakadt. Sok kisbirtokos tönkrement és a Somló birtokszerkezete 

teljesen átalakult. Sok egykori szőlőbirtokos napszámba kényszerült, sokan pedig 

megváltak a szőlőiktől. A filoxéra-vész után sok birtokos nem a régi, hanem bőtermő 

ugyanakkor gyenge minőséget adó fajtákat telepített. Ezekben az évtizedekben sokat 

romlott a somlói bor híre. 

A második világháború során még az államosítás előtt is komoly szerkezeti változá-

sok mentek végbe a Somlón. A főnemesi és az egyházi birtokokból először földet osz-

tottak, hogy 1946-ban majd államosítsanak szinte minden birtokot. Az ezt követő év-

tizedekben a minőségi bortermelés teljesen háttérbe szorul. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Robot_(t%C3%B6rt%C3%A9nelem)&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1752
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http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilisi_t%C3%B6rv%C3%A9nyek
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A 60-as évektől a régió intenzív iparosodásának következtében a Som-

ló-hegy a sok évszázados bortermelő szerepe után egyre inkább a 

környékbeli munkások hétvégi kertjévé vált. A 2-3 ezer új szőlőbirto-

kos minden tapasztalat és háttér nélkül, ösztönösen művelte a né-

hány száz négyzetméteres szőlőjét. Ezekben az évtizedekben lényegében semmilyen 

eredetvédelem avagy minőségi szabályozás nem volt. 

1987-ben a rendszerváltást megelőzően született egy új hegytörvény, ami elsősor-

ban a régi hegytörvényekhez nyúlt vissza. Azóta több szabályozás és törvény próbálja 

visszaterelni a somlói bortermelést a régi kerékvágásba 

b-c, A borászat és borkóstoló: Móri Ezerjó, A város bora 

 

A Móri Borvidék uralkodó tájjellegű, zamatos, magas alkohol és savtartalmú, kelle-

mes hatású száraz bora. Tüzes karaktere és a savak harmóniája magas fokú élvezetet 

garantál. Jó évjáratban a savai finomodnak és testes jó minőségűek lesznek. 

4. Egri Borvidék 

a, A borvidék leírása 

Eger városának alapítása kb. a 10. századra tehető, a szőlőtermesztés valószínűleg a 

11. században honosodott meg a környéken, amelyben nagy szerepe lehetett a Szent 

István által 1004-ben alapított egri püspökségnek. A szőlőtermesztésnek és borkészí-

tésnek nagy lendületet adott a tatárjárást követő időszakban betelepült vallonok meg-

jelenése, ők honosították meg a szőlő francia művelési módját és a fahordó használa-

tát. A környéken megtelepedett ciszterci szerzetesek a 13. században már Egerből fe-

dezték borszükségletüket. 

A szőlőtermesztés és a belőle készült borral való kereskedelem a 16. századra vált 

meghatározóvá a vidéken. A borkészítést a török hódoltság és az egri vár 1596-os el-

esése visszavetette ugyan, de nem szüntette meg. Ebben az időben fehérborok készí-
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http://www.mimi.hu/borok/mori_borvidek.html
http://www.mimi.hu/borok/zamatos.html
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http://www.mimi.hu/borok/testes.html
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Egri_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Vallon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eger
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tése jellemezte a vidéket. A héjon erjesztett vörösbor készítésének 

technológiáját és a kadarka szőlőfajtát is a törökök elől menekülő rácok 

hozták magukkal. A szőlőművelést a 91 éves török uralom idején se 

hagyták abba: a törökök ugyan nem nagyon itták a bort, de eladásából 

komoly bevételhez jutottak. Eközben a vörösborszőlő fajták egyre több teret nyertek, 

a fehérborszőlők termesztése visszaszorult. 

A város visszafoglalása után lakossága rohamosan nőtt, gazdasága pedig alig húsz év 

alatt gyakorlatilag monokultúrássá vált: egyértelműen a szőlő- és bortermelésre ala-

pozott. A szőlőhegyek többségének jelenleg is használt neve a 17. század végén és a 

18. században alakult ki, már ekkori források említik például az Eged, és Rác szőlőhe-

gyeket. A legöregebb pincék is ebből az időszakból származnak. 

Mivel a katolikus egyházi szertartások elengedhetetlen kelléke a bor, az egri püspö-

kök, illetve érsekek később is gondot fordítottak a bortermelésre. Az első pincéket az 

egri püspök birtokairól borban beszedett tizedet és az egyházmegyéből begyűjtött 

dézsma tárolására vájták a könnyen faragható riolittufába. 

A 18. század elején a szőlőtermesztés már szabályozott körülmények között zajlott, a 

hegyrendészet szervezését és ellenőrzését Eger város bírája és tanácsa végezte. Meg-

határozták például a szüret időpontját, a napszámosok bérét és munkaidejét, ellátá-

suk módját, valamint összeírókat rendeltek ki és megszervezték a szőlők őrzését. 

Az egri borgazdaság fénykora a 18-19. századra tehető, amikor is már nagyrészt vö-

rösbort termeltek, kisebb részben világosabb színű siller típusú bort és kevés fehér-

bort készítettek. Egy 1828-as évi egri beszámoló szerint a teljes termelésnek összesen 

2%-a volt fehérbor. A filoxéra megjelenése előtti források és összeírások számos sző-

lőfajta nevét említik, ezek közül Martonffy Károly és Borovszki Samu az egri szőlőmű-

veléssel foglalkozó munkájukban a kék kadarkát és változatait (kereklevelű, lúdtalpú), 

valamint a rakszőlő, vagy fehér frankos, a juhfark és a piros bakator fajtákat jelölik 

meg, mint legnagyobb területen termesztett fajtákat. Ebben az időben az ültetvények 

szerkezet szerint vegyesek voltak, azaz több fajtát vegyesen termesztettek egy-egy te-

rületen, majd együtt szüretelték és dolgozták fel a gyümölcsöt. 

A jó minőségű egri bor készítésében nem csupán a gondosan megválasztott terüle-

teknek, a szőlőfajtáknak, a borvidéki klímának és szakértelemnek, de a jó pincéknek is 

kiemelkedő szerepe van. Egerben nem volt szokás a szőlőben borházat és pincét tar-

tani, a szőlőt "kádra" szedték és hazavitték a városban található borházakba és pin-
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cékbe. A várban és a belváros területén található pincék egy része már 

a 15-16. században létezett, a külső területek (úgynevezett "hóstyák") 

pincéi a török hódoltság után a 18-19. században épültek. 

Az egri pincék formája nagyon változatos, ez függhet a pince építetőjének társadalmi 

és gazdasági helyzetétől, illetve az építés időszakától. A pincék túlnyomó részét riolit-

tufába vágták, amely könnyen alakítható és önmagában állékony, nem igényli a pince-

födém külön megtámasztását. A borvidéken emellett találunk kemény homokkőbe és 

darázskőbe vájt pincéket is. 

A pincék előtt borházra csak a módosabb gazdáknak tellett, általában ezeket is kőbe 

vágták, az épített borház Egerben ritkaságnak számított. A szegényebb rétegek pincéi 

az 5-10 méter mélyen elhelyezkedő pinceághoz vezető torokkal kezdődtek. Voltak kö-

zös pincetorkok is, amelyek több gazda pinceágához vezettek. Borház hiányában az 

ilyen pincékben nem volt hely a szőlő feldolgozásához szükséges felszereléseknek, így 

a szőlőt otthon, háznál dolgozták fel, majd szállították a pincékbe. 

Már a 18. században megengedték, hogy a gazdák a pincében mérjék saját borukat. 

Általános volt a pincejárás, vagy a pinceszerezés, amely a pincék csoportos látogatását 

jelentette. Az egri gazdák büszkék voltak pincéjükre, amely a kemény munka mellett 

társasági események színhelye is volt. Találóan mondja az ismert egri szólás: "Gazdáé 

a pince, asszonyé a pénz." 

b, A St. Andrea Pincészetről 

„A St. Andrea elnevezés 1999-ben született meg. Családi fogyasztásra rendszeresen 

készítettem otthon borokat, igaz elsősorban szüleim örömére. A szakmámat tekintve 

alapvetően nagyon érdeklődőnek érzem magam. Akkortájt számomra is izgalmas 

technológiákat, pl. újhordós érlelést, vagy a pezsgőkészítést ill. a különböző szőlőfaj-

tákat egyaránt vizsgálgattam, próbálgattam. 

Az egyik borunk, amely történetesen egy Cabernet sauvignon volt – ma már nem 

jutna eszembe termelni ezt a fajtát Egerben – jobban tetszett a többinél és szeret-

tem volna minősíttetni tapasztalt szakemberekkel, ezért beneveztem az Egri Borvi-

déki Borversenyre. Mivel akkoriban a borvidék legnagyobb cégénél dolgoztam, nem 

volt merszem családi néven jelentkezni és úgy döntöttem, hogy St. Andrea borház 

néven nevezek. Ennek alapvetően két oka volt. 1. talán az előzményekből érthető: 

Andrea a legkedvesebb számomra az egész világon. 2. A világot járva tapasztaltam, 

hogy a St. (Saint, Santa, Szent stb.) előtagú elnevezések legyen az akár borvidék (St. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Riolit
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Emilion), akár dűlő (St. Jaques), szőlőfajta (St. Laurent), birtok (St. Je-

an) vagy bor (Santa Julia) neve, mennyire illenek a bor érzelmi, törté-

nelmi, szellemi értékrendjéhez. 

A versenyen Nagy Aranyérmet kaptunk. Jó érzés volt. Az pláne, hogy senki nem tudta 

ki ez az új borvidéki szereplő, ki a St. Andrea? Én voltam. Lelkesedéstől túlfűtve ki-

próbáltam az 1999-es Országos Borversenyt is. Aranyérem lett a vége. A családom 

ezt nagy örömmel vette tudomásul, és úgy gondolták, most már tudok bort készíteni. 

Oly annyira belelkesedtek, hogy drága apósommal, anyósommal valamint a sógo-

rommal megalakítottuk a Lőrincz és társai Kft-t. Az eredmények miatt azt hittük, 

hogy a St. Andrea név már ismert, ezért a cégünk borait St. Andrea selection elneve-

zés alatt jelentettük meg. Természetesen nem ismerte senki.” Idézet Lőrincz György 

a borásztulajdonostól. 

c, Borkóstoló: Áldás 2008., Bikavér 

 

A St. Andrea szőlőbirtok első számú feladatának érzi, hogy az egri borvidék hagyományos 

borait, - kiemelten az Egri Bikavért – eredeti és a borvidék adottságaiból eredő minőségben 

valamint stílusban megtermelje. Törekszünk az évjárathoz igazuló egyensúlyok elérésére. 

Érett gyümölcsökből, egyszerűen termelünk borokat. Fontosnak tartjuk, hogy fajtánk, a kék-

frankos alapjaira épüljön az egri bor.  

A 2008-es Áldás erőteljes, határozott karakterű, tömör szövetű bor, nagy érlelhetőséggel. 

Illatában szép fűszeresség és érett gyümölcsökre emlékeztető tónusok kavalkádja. Ízében 

gazdagság és összetettség, valamint kedvesen rusztikus szerkezet. 
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5. Mátrai Borvidék 

a, A borvidék leírása 

Mátrai Történelmi Borvidék az ország 22 borvidéke közül területi nagysága alapján a 

második legnagyobb, a hegyvidékiek között pedig a legnagyobb a mintegy 7.815 hek-

tárnyi nyilvántartott szőlő ültetvényével. A borvidék a Mátra hegység déli lejtőin, ke-

let-nyugat irányban a Tarna és a Zagyva folyók által határolt területen, mintegy 

15−20 km széles sávban helyezkedik el. A területen ősi hagyományai vannak a szőlé-

szeti-borászati tevékenységnek. 

A Mátra-vidék legnagyobb települése Gyöngyös. A köréje települt falvakkal a mögöt-

te magasodó Mátra hegyvonulatával hazánk egyik legszebb vidéke. 

A Mátra dombjainak déli fekvése kedvező a mezőgazdasági kultúrák, főleg a szőlő és 

gyümölcstermesztés számára. Gyöngyös a környező falvakkal együtt képezi a Mátrai 

történelmi borvidéket. Ezen a területen már a Honfoglalás előtt itt élő népek is fog-

lalkoztak szőlőműveléssel, borkészítéssel. Szent István király idején már nagy hagyo-

mánya volt a szőlőtermesztésnek. Írásos emlékeink a terület szőlővel, borral való 

kapcsolatát az 1040-es években említik először „1042-ben Saár határában zárdát épí-

tettek melyhez szőlőbirtok is tartozik” 

Mátraalján a nagyobb arányú szőlőtelepítés a XIII. században indult meg, a XIV. szá-

zadban már jelentős a borkereskedelem is. A térség legnagyobb szőlőbirtoka Vison-

tán a Haller család birtokában volt (1750-ben mintegy 50-60 holdnyi). A Kárpátok 

hegykoszorúja óvja a medencét a zord időktől, a Mátra hegység déli délnyugati lejtő-

in a sok napsugár érleli a bogyókat, a régi tűzhányók talaja pedig minden jóval ellátja 

a szőlőket, hogy tüzes, illatos jó bort teremjen. Ez a hely „Ahol a Nap és a hegy ösz-

szeér”. Az itt készült fehér borok elsősorban friss, virág és gyümölcs illatukról híre-

sek.  Az itt érlelt bor hidat ver embertársainkhoz, barátságot köttet ember és ember 

között. A térségben termelik a Domoszlói Muskotályt is, mely bor méltán vált híressé 

az ország határain túl is. Az üde, friss gyümölcsös jelleg a vörös boroknál is jellemző. 

Markaz és Visonta térségében gyönyörű vörös borokat kóstolhat az ide látogató. 

Napjainkban a borvidékhez tartozó 22 településen termesztenek szőlőt. A körzet ki-

emelkedő bortermelő települései: Abasár, Markaz, Visonta, Nagyréde, Gyöngyöspa-

ta, Gyöngyöstarján, Gyöngyössolymos. A szőlőfajták közül a hagyományos Olaszriz-

lingen, Leánykán és Muscat Ottonelen túl a Szürkebarát, a Sauvignon Blanc és a 

Chardonnay is kiváló minőségű borokat ad. A borok jól illeszkednek, simulnak tájjel-

legű ételeinkhez, erősítve egymás ízét, zamatát, finomságát. 
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A Mátrai Borvidék adja az ország szőlő-bor exportjának több mint 

egyharmadát, a nyugati exportnak pedig több mint 40 %-át. A térség 

exportban meghatározó üzemei a Nagyrédei Szőlőskert Zrt., és a 

gyöngyösi telephellyel rendelkező Danubiana Bt. 

A Borvidékhez tartozó települések nemcsak a szüreti napok alkalmával nyújtanak tu-

risztikai, idegenforgalmi látványosságot, hanem az év teljes egészében. A Mátra kö-

zelsége adta turisztikai lehetőségeket jól kiegészíti a települések műemlékeinek, em-

lékhelyeinek sokasága is. 

Az ide látogatók kellemes élmények részeseivé vállnak, ha felkeresik a nevezetesebb 

emlékhelyeket: A gyöngyöspatai románkori templom, a gyöngyöstarjáni Haller pince, 

a nagyrédei Öreghegyi Borozó, a Szőlőskert Zrt. szőlészeti múzeuma, „Aba Sámuel” 

pince Abasáron, a kisnánai Kompolthy vár, a Farkasmályi pincesor. 

A Mátrai Borvidék borai a Gyöngyös Fő terén lévő Mátrai Borok Házában is kóstolha-

tók. Itt mód van nagyobb csoportok (40-50 fő) fogadására is. 

b, A borász: Szecskő Tamás 

„Más kamaszoktól eltérően én már tinédzser koromban is szerettem a szőlőben dol-

gozni. Első boromat 17 évesen készítettem el: nagyanyám bögrecsárdájának meg-

rendelésére, a „műértő” közönség legnagyobb megelégedésére ;-). 

Saját területeimhez állami kárpótlás révén jutottam a 90’-es évek elején - így más 

irányokba nem is tekintgetve magától értetődően folytattam a családi hagyományo-

kat, bár ebben az időben inkább a mennyiségi, mint a minőségi termelés jegyében. 

2003-2005 között elvégeztem a budafoki Borászati technikumot, majd 2008-ban dip-

lomát szereztem a gyöngyösi KRF Szőlész-Borász szakán. Kezdettől fogva ösztönösen 

éreztem, hogy ezek a gyöngyöspatai területek aranyat rejtenek a felszín alatt. Ön-

megvalósítási vágyam is alkotásra, útkeresésre sarkalt, így tudatosan kezdtem keres-

ni, kutatni a legmagasabb minőségű borok készítésének titkát. Etalonként a burgun-

diai hagyományokat állítottam magam elé. Közhely ugyan, de a magas minőségű bor 

a szőlőben születik és a pincében teljesedik ki. Ezért maximális odafigyeléssel, kímé-

letes - kézi - technológiával végezzük a szőlőmunkálatokat a metszéstől a szüretig, a 

szőlőfeldolgozáson át a pincemunkálatokig. Az elérhető legjobb minőség érdekében 

0,5-1 kg tőketerheléssel dolgozunk. Álmunk feleségemmel egy családi birtok felépí-

tése. Saját telepítésű ültetvényeken kompromisszumok nélküli, a termőhely jegyeit 

tükröző különleges, egyedi borok megalkotása. Tradíció, érték, életstílus teremtése 
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gyermekeink, unokáink számára is. Emellett szeretnénk minél több 

érdeklődővel megismertetni e - szerintünk páratlan természeti és bo-

rászati adottságú - táj szépségeit, borait, a helyi emberek vendégsze-

retetét." Szecskő Tamástól 

c, Borkóstoló: Turán 2009. 

 

„Az első Szecskő bor, amivel találkoztam a szintén méltatlanul kevéssé propagált 

turán volt, ami elképesztő magaslatokat mutatott, mind egyedisége, mind koncent-

ráltsága miatt. Nagyon egyedi illat- és ízvilága volt az egyetlen, amiben eltért a nagy 

bordeaux-i stílusú boroktól. Feszes szerkezet, sok tannin és színanyag, szép savak.” 

Albert Gazda írása a Művelt Alkoholista c. blogról 
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6. Balaton melléke Borvidék 

a, A borvidék leírása: 

 

A borvidék területe a szőlő termőhelyi katasztere alapján: 6383 ha 

Hegyközségi tagok 500 m2 feletti szőlőterülete: 1514 ha 

A borvidékbe tartozó települések száma: 26 

A borvidéknek két körzete van. A balatonmelléki körzet (18 település) részben a Zala-

folyó kanyarulatában, részben a Keszthelyi-hegységhez tartozó Vindornyalaki-

medencében terül el, valamint a Zalaapáti-hát lankáin húzódik. A Mura-vidéki körzet 

(8 település) Szlovéniával és Horvátországgal határos területeken, a Mura völgyében 

található. 

Éghajlata kiegyenlített különösebb szélsőségektől mentes. Hazánk legcsapadékosabb 

borvidéke (évi 7-800 mm csapadék). Az aszálykár ezen a vidéken szinte ismeretlen.  

A folyóvölgyekkel sűrűn behálózott, hullámos felszínű dombvidéket az egykori Pan-

non-beltenger homokos, agyagos üledékei építik fel. Erre vastagabb-vékonyabb lösz-

takaró települt, amelyen agyagbemosódásos, barna erdőtalajok vagy barna földek 

képződtek. 

Fő fajtája az Olaszrizling (50 %), amit területi aránya alapján a Rizlingszilváni, a Zöld 

veltelini, a Chardonnay, és a Zala gyöngye követ. Az illatos bort adó fajták közül emlí-

tésre méltó a Cserszegi fűszeres, az Ottonel muskotály az Irsai Olivér és a Tramini, a 
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vörösbort adó fajták közül pedig a Kékfrankos, a Zweigelt és az Oportó. 

A borvidék borai illatosak, aromaanyagokban igen gazdagok, élénk sav-

tartalmúak. 

1998. január 1.-től lett újra külön borvidék. A Pogány dűlő neve és az ott talált leletek 

alapján valószínűleg már időszámításunk kezdetén is foglalkoztak itt szőlőtermesztés-

sel. Az első írásos emlék a Kőszeg grófok 1279-es osztálylevele, ahol már szőlőhegye-

ket említenek. A Királyvölgy szőlői a királyi tulajdonban levő kőszegi vár uradalmához 

tartoztak. A termelt bort a vár pincéiben tárolták.  

A hagyomány szerint 1532-ben Szolimán fővezérével, Ibrahimmal együtt a király-

szőlők feletti térségről szemlélte katonái rohamát. A függetlenségi harcok idején a kó-

bor katonák gyakran letarolják a termést, kivágják a szőlőket és dézsmálják a pincék 

borait.  

A Rákóczi szabadságharc leverése után elkezdődött a német telepesek beözönlése. A 

város hamar talpraállt. Az 1746-ban a szőlőterület 800 katasztrális hold volt. A városi 

lakosság polgári jellege ellenére tekintélyes volt az őstermelők, szőlőművesek (kapá-

sok, Hauerok) száma. A szőlők zöme a gazdag városi polgárok, jómódú kispolgárok tu-

lajdonában voltak, bérmunkások dolgoztak rajta. A jobbágyok robottal, dézsmával 

adóztak a városnak. 

1891-ben a filoxéra a szőlők nagy részét kipusztította. Értékes emlék a "Szőlő jövésnek 

könyve", amibe Szent György napján lerajzolják a szőlő hajtását. Boronapincék sora 

bizonyítja, hogy több mint 100 éves borászati hagyományokra tekintenek vissza a zalai 

dombok. A népi építészet e jellegzetes képviselőivel ma már csak ezen a vidéken talál-

kozhatunk. A boronapincéket szálfákból ácsolták össze, kívül-belül agyaggal tapasztot-

ták. Ma már csak mutatóban áll közülük néhány, az elmúlás különös hangulatát 

árasztva. A terület 1998-as borvidékké válásával ismét remény van arra, hogy az itt ta-

lálható értékek, méltó kezekbe kerülve megőrződjenek.  

A Zalai Borút Egyesület minősített borút állomásai lehetőséget teremtenek az igényes 

borkóstolásra és vásárlásra minden kedves vendég számára. A borivás kultúrájának 

hagyományait pedig a Da Bibere Zalai Borlovagrend őrzi. 

b, Bussay Pincészet - Balaton-melléki (Zalai) borvidék 

Dr. Bussay László nevét az ezredforduló táján kezdtük megismerni, amikor egyszerre 

gyümölcsös és testes borai egymás után kápráztatták el a kíváncsi fogyasztókat, 
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egyúttal pedig ismét felrajzolták Magyarország bortérképére a méltat-

lanul elfeledett Zalai borvidéket. Bussay doktor rendkívül sokoldalú 

ember: a magyar-szlovén-horvát hármas határt ölelte Mura-vidék 5 fa-

lujának háziorvosa, emellett Csörnyeföld határában 10 hektáron ter-

melő borász, és cseppet sem mellesleg a zalai borvidék megismertetésének, fejleszté-

sének elkötelezett híve. 1988 óta foglalkozik mellékállásban borászattal, egyedi, kéz-

műves boraival 1997 óta találkozhatunk kereskedelmi forgalomban. 

 

A kezdeti 1 hektár mára 10-re növekedett, ebből termő ültetvény 5.5 ha. A vidék első-

sorban a fehérborok készítésének kedvez, a lankás dombok déli-délnyugati kitettségű 

lejtőin szinte szubmediterrán mezoklíma alakul ki, mely az országos átlagnál jelentő-

sebb, évi 800-900 mm csapadékkal és sok helyütt agyagos-folyami kavicsos-löszös ta-

lajjal párosul. Ennek és persze a szigorú hozamkorlátozásnak (1 tőke egy palack bor), 

valamint a lelkiismeretes kézműves borászkodásnak köszönhetően a Bussay-borok 

testes, olajos textúrájú, meglepően minerális borok, amelyek gyümölcsös aromáikat 

fehérboroktól szokatlanul hosszú ideig megőrzik. Fő szőlőfajtái - egyben a régió ha-

gyományos fajtái - a szürkebarát, a tramini, az olasz és a rajnai rizling, melyek termé-

sét fajélesztő használata nélkül 1000 literes fahordókban erjeszti, majd ugyancsak itt 

érleli, finomseprőn. Az eredmény koncentrált, elegáns illatú, szép savtérképű, harmo-

nikus struktúrájú fehérborok sora, melyek a régi magyar bor tiszta ideáltípusai. Nem 

véletlen, hogy Bussay László borai szinte minden évben a Pannon Bormustra csúcsbo-

rai között szerepelnek, 2007-ben például a '06-os évjárat Traminije vitte el pálmát. Bár 

a doktor úr talán még büszkébb arra, hogy 2006-ban őt választották Zala-megye em-

berévé. 

 
 
 

http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cikknagy/bussay2500.jpg
http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cikknagy/bussay2500.jpg
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c, Borkóstoló: Bussay Esküvé 2009. 
 

 

Rajnai rizling és olaszrizling "esküvéje", frisstve egy kis Traminivel, fahordóban erjedt 

és érlelődött, közel fél év után került palackba. Illatában és zamatában is rendkívül 

sokrétű, de nem nehéz bor. Ár-érték arányban is figyelemreméltó besorolású nedű. 

7. Balaton Felvidék borvidék 

a, A Borvidék leírása 

A Balatonfelvidéki borvidéket nem egyedül a megkülönböztetésre érdemes, ellenőr-

zött eredetű borainak sajátosságai, hanem a bennük is megtestesülő természeti kör-

nyezetének, történelmének, kulturális hagyományainak egyedisége együtt teszik kü-

lönösen figyelemre méltóvá, Európa kellős közepén. Mint Eötvös Károly írja: "A Bala-

ton és Bakony ez a két fönséges természeti tünemény egymást öleli át, egymásra 

árasztja fényét és sugarát, hagyományait, költészetét." A Balatonfelvidéki borvidék 

szőlőhegyei pedig értékes gyöngyfüzérként mindenhol ott sorakoznak, ahol e két 

csodálatos tájegység ölelkezik. Apáról-fiúra szálló ősi intelem: " A hegyek büszke ma-

gasán hagyjátok meg a magyar szőlőt! Szűrjetek a magasban olyan bort, amilyen is-

teneknek, királyoknak, igaz embereknek való, ünnepet nyújtó italként!" A borvidéken 

csillog Európa legnagyobb melegvizű tava, Hévíz. A másik végén egy olyan bővizű ás-

ványvízforrás tör fel a föld mélyéből, melyet már Pannónia római lakói is kedveltek. 

Tehát a természet a mértékletesen fogyasztott Balaton-felvidéki bor egészséget erő-

sítő kedvező hatását további több, egészséget őrző, természetes értékkel is kiegészí-

ti. 
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Ami a természeti környezetet illeti, a borvidék keletibb fele mállékony, ezért a talajt 

ásványi anyagokban különösen gazdaggá tevő vulkáni kőzetekre, a nyugatibb fele do-

lomitra alapozott barna erdőtalajokkal borított. A Balaton-parthoz hol lenyúló, hol 

attól néhány kilométerrel hátrébbhúzódó, meredek profilú dombsorok védett tájé-

kain különleges, a szőlőknek nagyon kedvező mikroklímák alakultak ki. Egyedülálló 

éghajlati adottságokat teremt a borok termeléséhez az is, hogy a borvidék minden 

fontos szőlőhegye hatalmas erdőrengeteg környezetébe ágyazott. Ezért a nyári na-

pok mediterrán ízű melegét estétől- a Balaton felé lengedező éjszakai szellő hatásá-

ra- hűvös erdei levegő váltja fel a szőlősorok között. A nappalok melege tüzessé, tes-

tessé, az éjszakai hűvösség különlegesen gyümölcsössé, szépsavúvá, harmonikussá 

varázsolják a vidék érett szőlőből született, ellenőrzött minőségű borait. Az egész 

borvidék a Balatonfelvidéki Nemzeti Park része, ezért is csak nagyon környezetbarát 

módon termelhető a szőlő és a bora. 

A táj mítosza rabul-ejtő. A régészeket és a történészeket is meglepte- a föld mélyéből 

kiásott leletek és a történelmi feljegyzések által tanúsítottan- a kultúrák egymásba 

növő folyamatossága, a békés uralomváltások sorozata 3000 éven át. A földművelés 

eredete itt is régebbi, 6 évezredes és ebben 2200 éve megszakítatlan, fontos helyet 

foglal el a szőlőművelés, a borkultúra. A hagyományok tehát rendkívül milyen gyöke-

reznek. 

Ez az a magyar borvidék, ahol régészeti leletek és a Balaton-fenék pollen üledékei 

dokumentálják a kelta szőlőtermesztést, annak folyamatosságát a római uralom ide-

jén, sőt a népvándorlás teljes időszakában. Ez azért is fontos adat, mert ha a borvi-

dék kelta-, római- és középkori lelő- és lakóhelyeit összevetjük a mával, az a figye-

lemreméltó bizonyosság derül ki, hogy valamennyi megegyezik valamelyik mostani 

településsel vagy majorsággal. Az is kiderül, hogy több mint két évezreden át ugya-
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nott voltak a kulturális és hatalmi központok, ahol most. A vidéken a 

honfoglaló magyarok egyik török eredetű törzse telepedett le. Érde-

kesen cseng ezzel össze az, hogy az ősi magyar szőlészeti és borászati 

szakszavak jelentős része ó- török eredetű. Ezt a törzset a honfoglalók 

papi és jogi fejedelme, a horka vezette. Õ celebrálta a két törzset egy nemzetté 

egyesítő vérszerződést is, ami egy boráldás volt. A székhelyét is a borvidék területén 

választotta meg, a Káli- medencében. Itt tehát a hozott magyar, az örökölt római és a 

térítők által tanított nyugati technológia közvetlenül ötvöződött. 

 

A borvidék három jól körülhatárolható körzetre tagolt:  

- Káli körzet, amely teljes területén vulkáni kőzet a fontos talajalakító elem: 

Monostorapáti, Hegyesd, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Köveskál, Balaton-

henye. 

- Balatonederics - Lesencei Körzet, amelyet a Keszthelyi hegység keleti felé-

nek dolomit alapú kőzetei jellemzik: Balatonederics, Lesenceistvánd, Lesen-

cefalu, Lesencetomaj, Nemesvita. De Sáska és Zalahaláp már vulkáni. 

- Cserszeg - Rezi körzet, a Keszthelyi dolomit hegység déli és nyugati fele: Ba-

latongyörök, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Hévíz - Egregy, Rezi, Várvölgy, Vo-

nyarcvashegy, Sümeg, Csabrendek. 

A borvidék legfontosabb szőlőfajtái: Olaszrizling, Szürkebarát, Zöldveltelini, Zenit, 

Chardonnay, Rizlingszilváni, Tramini, Muskotály fajták. 

Fontos tudni: A borvidék borait 40 éven át más borvidékek borainak javítására hasz-

nálták. Így az egykori nagy hírnév elfelejtődött. 5-6 éve indult újra az önálló borter-

melés, nagyrészt kis és közepes méretű szőlőbirtokra alapozottan. Az eredetiséget 

ma már a bortörvény is nagyon szigorúan védi. 
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Ha a tájjal ismerkedő túrázó, az itt nyaraló vendég a bor és felszolgá-

lójának igényes minőségét nem érzékeli, biztos lehet benne, hogy 

nem itt termett borral, nem itteni boreladóval találkozott. Hagyja ott 

a rossz bort, a méltatlan borárust és menjen tovább tőle!  

Érdemes megkeresni a borvidéken a valódit, könnyen lehet találni. Egyre többet. Az 

itteni emberek nyíltszívűek és a bortermelést becsületbeli ügynek tekintik. Még saj-

nos nincsenek általában szem előtt, de mindent elkövetnek a régi jó hírnév vissza-

szerzése érdekében. 

 

b, A Figula pincészetről 

„Az idősebb Figula Mihály által alapított és ma már az ifjabb Mihály által kormányzott 

családi borászat nemcsak "hazai vizeken", a Balatonfüred-Csopaki borvidéken, hanem 

az egész országban mint az egyik legkiválóbb fehérboros pincészet ismert. Az 1993-

ban alapított birtok ma 17 ha szőlőterülettel rendelkezik Balatonfüred, Balatonszőlős, 

Pécsely a Tihanyi-félsziget legkiválóbb dűlőiben. A borászat hamar hírnevet szerezett 

magának tiszta, illatos és lendületes reduktív fehérboraival, amelyek minden évjárat-

ban tökéletesen mutatták mind a tradicionális balatonfelvidéki fajták, így az olasz riz-

ling és a szürkebarát, mind pedig a borvidéken helyüket megtalált világfajták, például 

a chardonnay és a sauvignon blanc, legszebb arcát. Idővel aztán, ahogy a birtok nőtt, 

úgy szélesedett a választék is. A borok többsége ma is reduktív technológiával készülő 

friss, gyümölcsös fehérbor, ugyanakkor egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a 

hordóban érlelődött és a dűlőszelektált tételek is, míg a fajtaborok mellett már évek 

óta a fogyasztók kedvence a Szilénuszra keresztelt, késői szüretelésű, olasz rizling-

semillon-chardonnay házasítás. Sőt, azt is bebizonyították, hogy a borvidéken a fehé-

reken túl is van élet: rozéik, készüljenek merlot-ból vagy kékfrankosból, mindig sikert 

aratnak, csakúgy mint vörösboraik, legyen szó pécselyi cabernet sauvignon-ról, dűlő-

szelektált cabernet franc-ról vagy válogatott szőlőből készült merlot-ból.”  

Figula Pincészet ismertetője 
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c, Borkóstoló: Balatonfüredi Chardonnay 2008. 

 

Kiváló adottságú, dél-nyugatifekvésű területen termett szőlőből készült, gyümölcsös, friss, 

élénk bor, egy igazán kellemes szomjoltó.  

Bora kemény karakterű, de finom savérzetű, fajtajelleges zamatú, telt, széles felhasználási 

skálájú. Kitűnő pezsgőalap lehet, de kiváló minőségű bor, sőt különleges minőségű, akár 

természetes csemegebor is készíthető belőle. Üde, friss és érlelt formában egyaránt elegáns, 

kedvelt termék. 

 

IV BORVIDÉKEK ÉS BOROK MAGYARORSZÁG HATÁRAIN TÚL 

 

1. Arad-hegyalja, Ménes Borvidék (Románia) 

a, A Borvidék leírása 

A Ménes Borvidék, amely a legenda szerint még a Himnusz eredeti változatában is 

kiemelt helyet kapott: „Ménes szőlővesszein nektárt csepegtettél” – írta (volna) a 

sort Kölcsey az irodalomtörténeti legenda szerint, de később Ménest kicserélte (vol-

http://www.foodandwine.hu/2009/01/06/tokaj-a-legyozhetetlen/
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na) a jobban hangzó Tokajra. Akár így, akár úgy (egyébként a Ménes-

verzióról semmilyen filológiai adatot nincs), azonban mégis: Ménes-

nek a nagyszerű minőség szinonimájának kell lennie. 

S az is volt: Ménes, vagyis Arad-Hegyalja a történelmi Magyarország egyik leghíre-
sebb szőlővidéke. S a terroir is lényegében ugyanolyan gyűjtőnevet jelent, mint a pá-
ros csillag Tokajé; ménesi boron az egész Arad-Hegyalján készített borokat értjük. 
Ezekről még Szent István korából találni adatokat; településneveket, szőlőbirtokokat, 
dűlőket és tulajdonosok privilégiumait – ma viszont a Maros menti Arad-dévai or-
szágúton úgy suhanunk el Ópálos (Paulis) és Baracka mellett a történeti Erdély felé 
igyekezve, hogy észre sem vesszük az észak-déli tengelyű hegyalját. Lassan eltűnő te-
raszaival és elvadulásnak indult tájalakzataival, lerobbanó kolnáival. 

 

Északi körzete a magyarádi: Kovászi, Világos, Pankota Magyarád mellett a legismer-
tebbek. A déli, szorosabban vett ménesi körzet: Solymosvár, Ópálos, Ménes, Gyorok 
nevű falvakkal – a két körzet 16 fontosabb szőlőtelepülést foglalt magában a XIX. 
század közepén is. Ménes neve ezer év alatt sokszor jelentette a citált himnikus di-
csőséget – nemzetközi hírűvé leginkább a Kadarka szőlőből készített aszújával vált. 
Legföljebb az tűnik fel, hogy Arad után közvetlenül az út bal oldalán néha viharvert 
villamosok húznak el; – az 1906-ban épített hegyaljai vasút maradványai. (Eredetileg 
68 km-es volt az Arad- Pankota és mintegy 50 km-es az Arad-Radna szakasz – ma már 
csak az Arad-Gyorok vonalat használják, még mindig a klasszikus vonalon.) A dualiz-
mus fénykorában Arad-Hegyalján közel 5 ezer hektáron termeltek szőlőt (majdnem 
annyit, mint Tokajban), mára viszont a szőlők nagyobb része egyszerűen eltűnt az el-
vadult szőlődombokról. 

http://www.foodandwine.hu/wp-content/uploads/2009/10/arad-1.jpg
http://www.foodandwine.hu/wp-content/uploads/2009/10/arad-1.jpg
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Mediterrán jellegű klíma, nagy a napsütések óráinak száma, főleg nyá-

ron, télen nincsenek nagy hidegek. A dombvidék lankáin megjelenik a 

gazdagon a lösz is. 

b, Balla Géza borászata 

Balla Géza, aki feltámasztotta a híres borvidéket 55 hektáron termel, felhasználva az 

ősök szőlő termelési ismereteit, bővítve a modern művelés és borkészítés módszere-

ivel. 

Borai: Merlot, Pino, Caberne Sauignon.,Cab.Franc., Kadarka, (vörösek) /”barikolva”/, 

Olaszrizling, Tramini, Szürke barát, Savuignon Blanc, Királyleányka, (fehérek) /hűtött- 

reduktív módszerrel készítve/ 

c, Borkóstoló: 2006. Kadarka 

A Kadarka származásáról megoszlanak a vélemények nagy valószínűséggel ahogy ko-

rábban szóltam róla, rác (szerb) közvetítéssel jut el hozzánk. Ma már egyértelműen 

magyarfajtaként tartják számon. 

 

Balla Géza 2006-os kadarkája Intenzív rubinvörös csillogású színe szemet gyönyör-

ködtető. Fűszeres, kiegyensúlyozott aromája a vadvirágokat idézi. Nem hazudik a 

Kadarka, ízében is egy különleges, gyümölcsös, gazdag világot mutat be nekünk. 

Koncentrált cink tartalma növeli a férfierőt. Talán ez a tulajdonsága tette oly híressé 

a királyi-császári udvarban, Bécsben a XVIII.- XIX. században. Bőven termő fajta, akár 
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14-15 t is megterem hektáronként, ez viszont a minőség rovására 

megy. 3,5-4 t szüreteltek hektáronként, ennek megfelelően egy igen 

magas minőségű, úgynevezett "zászlósbort" eredményez. Jobb évek-

ben a bor alkoholtartalma 13%, így 2006-ban is. 6,1 g/l-es savtarta-

lommal rendelkezik, maradékcukor tartalma 2,7 g/l extracttartalma 23,1 g/l. Illatá-

ban lágy fűszerek, ízében gyümölcsös jegyek fedezhetők fel. 

Alkoholtartalom: 13%vol. 

Ajánlott fogyasztási hőmérséklet: 16-18°C 

Balla Géza borászportáljáról 

2. Bereg Hegyalja Borvidék és környéke (Szatmár-kővár) /Csizaj-Csíza-Chizay/ 

a-b, A borvidék és a borászat együttes leírása 

A Beregi Borvidéket kis Tokajnak is nevezik, 1927-ben a borversenyen megverik az itt 

készült aszúk a nagytestvér Tokaj borait! Ősi fajták errefelé: Beregi rózsás, Beregi ál-

dás, Gizella emléke, Beregszász gyöngye, Beregszász szépe a Filoxéra, pusztítása utáni 

direkt termőket hoznak ide is: Izabella, Nova, Otelló, Delavar, sokat tűrő szőlőfajták 

ezek, de sok bennük a veszélyes metil alkohol. A Szovjet időkben elindul a tőkék kivá-

gása, Gorbacsov éra alkoholtilalmi rendelete teljesen megsemmisíti a szőlőtermelést 

és a borkészítést a vidéken. 

1995-től indul újra a munka Gutman Húgó borkereskedő, Amerikából visszatelepedett 

üzletembernek köszönhetően. Ukrajna egyetlen komolya borászataként hirdetik ma-

gukat. A 35% amerikai tulajdonú gazdaság, csak 3,5 millió liter bort ad el Oroszország-

ba, 14 millió literre van előszerződésük. 28 vörös 16 fehér bor, a szortiment minde-

nes, van muskotályuk, furmintjuk is Tokajból, kadarkájuk, a nagy részét a szőlőt vásá-

rolják. Nagyüzemi, amerikai mintájú tömegtermelés itt a borkészítés útja. 

Tokaj hegyaljához hasonló a kőzetanyag és a klíma. A folyók által a Kárpátokból hozott 

kövek-kavicsok mindenfelé előfordulnak, jellemző az öntéstalaj, a kőzetanyag zömé-

ben vulkánikus eredetű. Meleg nyár, párás ősz, hideg téli a klíma. A pára miatt nincse-

nek nagy fagyok, botritis az aszúsodás előfeltétele megjelenik a levegőben. 

c, Borkostóló: Sauvignon 2009. – Cabernet Blanc 

Magyarországon is csak 1982 óta államilag minősített fajtáról van szó, Tokaj hegyalja 

és Somló kivételével mindenütt található ebből a szőlőből, itt a Beregben is jól érzi 

magát. 
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Illata, és íze vágott fű, csalán egres, farkasalma, bodza, füst, a gyors 

acéltartályos érlelést szereti, így élénk savak lesznek. Erőteljes az íz és 

illatvilág, vegetálás íz és illatjegyekkel fűszerezve. 

3. Szerémségi Borvidék /Szerbia/ 

a, A Borvidék leírása 

A Szerémi (Szerémségi) borvidék a török hódoltságig Magyarország legjobb és legis-

mertebb bortermő helyének számított. Valamennyi régi leírásból az derül ki, hogy a 

legjobb borok, legdrágább aszúk innen kerültek az asztalokra, mégpedig a magasabb 

társadalmi rétegek, sokszor a királyi udvar fogyasztói számára. Már Nagy Lajos és 

Mátyás korában nemzetközileg ismert volt az itteni bor, ahonnan messze földre elju-

tottak az ízletes édes aszúborok, s valószínűleg itt jelent meg először, szerb közvetí-

téssel a Kadarka is, amely már a török előtt ismert lehetett. Számos szőlőfajtát adott 

e terület, többek között az Ezerjó, a Furmint, Bakator, Kövidinka, Sárga muskotály, 

stb. innen indult hódító útjára. 

 

b, Mauer Oszkár borász hitvallása: 

 

 
 

1994 óta foglalkozom borkészítéssel. A hobbi-szinten indult borkészítés a 2003-ban 
épült pincénkkel és az akkor vásárolt szőlőterültekkel öltött komolyabb formát. Hit-
vallásom, hogy vissza kell adni a borvidék becsületét és kiemelni a szülőföld, Délvidék 
értékeit. Jó bort akarok készíteni és tisztességeset. Olyat amiben benne lakik a lélek” 
 

c, Borkóstoló: Szerémségi szerelem 2009. 

A 30% Rajnai Rizlingből és a 70% Sárga muskotályból álló bort az utóbbi miatt válasz-
tottam bemutatásra. A Sárga muskotály, ahogy már szó volt róla, erről a vidékről indul 
hódító útjára. A bor virágillatú, savai nem bántóak, de markánsak, kiváló nedű az illa-
tos bor kedvelőinek. Aki nem volt még szerelmes feltétlen kóstolja meg, aki volt nosz-
talgiázásból kortyolgassa. 

4. Kürt és környéke (Felvidék) /Szlovákia/ 
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a, A Borvidék leírása 

A Strekov 1075 pince elnevezése magyarul nem más, mint „Kürt 

1075”, és ez azt jelenti, hogy már a XI. századból van írásos emlék 

Kürtről. A település neve minden bizonnyal a magyar honfoglaló törzs, a Kürtgyarmat 

nevéből származik. A korai középkorban templomos hely volt, pálos rendi remeték 

éltek a környéken. A 13. századi oklevelek egy Szent Tamás tiszteletére emelt temp-

lomot emlegetnek Kürtön. A török betörések idején a falu elpusztult. Később az esz-

tergomi érsekség birtokaként újratelepült.  

Kürt a trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. 

1945 után számos magyar lakost kitelepítettek, kisnánai szlovák lakosság betelepíté-

sével párhuzamosan.  

A Párkány és Érsekújvár között található település már évszázadok óta híres a borai-

ról. Az adottságok kiválóak a vidéken, hiszen Kürttől az észak-, észak-keletre elterülő 

dombvonulat lejtőin kiváló a talaj az – elsősorban fehér – borokhoz. 

Kürt és környéke ma az ún. délszlovákiai borvidék legmelegebb és legnaposabb ré-

sze. A dűlők enyhén dél - délnyugati fekvésűek. A felső vályogtalaj alatt agyagos lösz 

található, még lejjebb pedig magas mésztartalmú, ásványokban gazdag rétegek. 

Mindezek miatt a kürti borok sokáig érlelhetőek és magas savtartalommal rendel-

keznek.  

A magyarországi közönség rendszeresen találkozhat ma már akár többször néhány 

felvidéki borásszal, hiszen immár évről évre megrendezik Budafokon a Kárpát-

medencei Borászok Találkozóját, és a várban, a Borfesztiválon is kóstolhattuk már 

többek között a Kasnyik Családi Pincészet borait. Kasnyikék elsősorban a felvidéken 

honos fajtákkal dolgoznak, így ezúttal is zöldveltelinit, chardonnayt, kékfrankost, 

szentlőrincit hoztak, és az új nemesítések közül dunajt. 

Ez utóbbi fajta igazi különlegességként volt jelen a kóstoló kiváló kékfrankosai, és 

roppant üde fehérborai között. A dunaj egy hármas keresztezés eredménye. A 

muscat bouschet kékoportóval variálták, majd az eredményt még – a másik kellemes 

meglepetést tartogató – szerntlőrincivel. A dunaj Szlovákiában 1997-től engedélye-

zett fajta. Bora – Kürt földrajzi helyzetét jócskán meghazudtolva – meglepően testes, 

szinte mediterrán jellegű. Igazi déli tanninbomba, kiváltképp a Strekov 1075 pincé-

szet 2009-es változatában. Sütő Zsolt és Melecsky Tibor kürti borászok teljesen kizár-

http://www.boraszportal.hu/poharral-a-kezben/20090829/borfesztival-szezon_2009_nyar
http://www.boraszportal.hu/poharral-a-kezben/20090829/borfesztival-szezon_2009_nyar
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ják a pincékben gyakran használt adalékanyagokat, és úgy készítenek 

kimagasló borokat. A dunaj ráadásul Kürtön hajlandó aszúsodni is. 

 

 

b, Bott Frigyes pincészete 

Az itthon talán leginkább ismert felvidéki (szlovákiai) magyar borász szerencsére rend-

szeresen jár Magyarországra, és több borát lehet már kapni a szaküzletekben. A kilenc 

hektáron gazdálkodó termelő legfontosabb célkitűzése, hogy a termőhely egyediségét 

megőrizze. A szőlőt alacsony kordonon, kis terheléssel műveli, a borokat pedig ha-

gyományos módon, fahordókban erjeszti és érleli. Bott Frigyes borai kiválóan illesz-

kednek a többi, szigorúan a hagyományokra és a minőségre koncentráló felvidéki 

termelő alkotásaihoz.  

c, Borkóstoló: Vinculum 2007. Juhfark 
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„Bott Frigyes későn szüretelt, de szárazra erjesztett tétele egyszerűen 

lenyűgöző a fajsúlyosságával. Nem mondhatni, hogy érzékenységével, 

harmóniájával hódított, csak épp annyi minden volt benne, hogy nem 

egyszerű kibogozni. Kissé botritiszes beütésű illatok, hatalmas test, 

rengeteg zamat, komplexitás, kivételes koncentráció, rendkívüli intenzitás. Sűrű, 

hömpölygős bor ez, határozott savakkal és jeles sűrűséggel. Amelynek apropóján 

persze rögtön elgondolkodik az ember azon, hogy tudtunk-e eddig bármit is a juh-

farkról.” Idézet a Művelt Alkoholista c. blogról 

5. Tágabb értelemben vett Balaton-melléke, Zalai Borvidék a Muravidéken 
/Szlovénia/ 

a, A Borvidék leírása 

Jelenleg a Muravidék határon túli területei a szlovén Podravje-borvidékhez tartoz-

nak. Ezen belül a határhoz legközelebb a Ljutomer-Ormoroz körzet esik. A körzet Je-

ruzsálem falucskáról, és az azt körülvevő csodálatos tájról, teraszos szőlőültetvé-

nyekről híres. A fáma szerint a Jeruzsálem felé vonuló keresztes lovagok megpihen-

tek a közeli lankákon. A lovagoknak annyira ízlettek a finom borok, és olyan szépnek 

találták a vidéket, valamint a helybeli lányokat, hogy egy tapodtat sem voltak hajlan-

dók tovább menni. Ez lett az Ő Jeruzsálemük. 

b, A Cuk Borház, Cuk Lajos borászata 

 

Lendva-hegy: A hegy legmagasabb pontján található Cuk Lajos pincészete. Kiváló mi-

nőségű, tájjellegű borai (Olaszrizling, Rajnai rizling, Sauvignon, Pinot Blanc és Trami-

ni) mellett, muravidéki házias éteket is kínálnak a látogatóknak.  

c, Borkóstoló: Rajnai Rizling 2009. 
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Cuk Lajos – Lendvahegyi Rajnai Rizling 2009: Vadrózsa illat, egyszerre 
édes és fanyar íz – jól érvényesülnek benne a rizling sajátos jegyei. 
Kóstoláskor szinte elolvad az ember szájában. A kezdeti hatást ugya-
nakkor jól kompenzálja az utóízében is hosszan érezhető eleven sav-
tartalom.  
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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