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A Magyar Borakadémia a leg-
jelentősebb szakmai szer-
vezetek egyike a borok vilá-

gában, a magyar bor rendszervál-
tás utáni reneszánszának egyik 
meghatározó tényezője. A testület 
talán legfontosabb feladata, hogy 
1996 óta évente átadja az Év bor-
termelője díjat az arra érdemes 
borásznak. Eme elismerést szok-
ták nevezni a borszakma Kossuth-
díjának is. 

A Borakadémia 2017-ben egy új 
díjat alapított, az életműdíjat. Ide-
je volt. Azok ugyanis, akik a negy-
venes-ötvenes éveiket taposták a 
magyar borászat 1990 utáni szár-
ba szökkenésekor s e lenyűgöző fo-
lyamat alakítói, hősei voltak, több-
nyire elütötték a hetvenet és lassan 
a nyolcvanhoz közelednek. Az első 
díjazott történetesen ugyanaz a bo-
rász lett, aki első ízben kapta meg 
az Év bortermelője díjat is 1991-
ben: Tiffán Ede.

A díj átadására a lehető legmél-
tóbb környezetben, a Magyar Par-
lament Vadásztermében került sor. 
Zilai Zoltán, a Magyar Borakadé-
mia elnöke felvezetőjében elmond-
ta: Tiffán Ede mindent megtett a 
borvidékért, amit meg tudott tenni, 
de erkölcsi okokból nem tett meg 
mindent, amit megtehetett volna. 
Erkölcsi tartásához hasonlatos 
volt segítőkészsége is, amint azt 
többen kiemelték: tanácsai mentén 
indultak el sokan a villányi dűlők 
rejtett értékeinek felkutatására.

Tiffán Ede a meghatottságtól el-
csukló hangon mondott köszöne-
tet. Felidézte a pillanatot, amikor 
a Magyar Borakadémia elnöke fel-
hívta és jelezte neki, hogy ő lenne 
a frissen alapított díj várományo-
sa, majd megkérdezte, elfogadja-e. 
A jeles villányi borász annyit mon-
dott: nem hiszi, hogy van a szak-

mában olyan ember, aki erre a kér-
désre nemmel válaszolna.

Megtudhattuk tőle, hogy unoká-
ja, aki fiához hasonlóan a Zsolt ne-
vet viseli, elvégezte Magyaror-
szágon a hároméves szőlész-bo-
rász egyetemi képzést, majd jeles 
külföldi oktatási intézményekben 
folytatta tanulmányait: Mont pel-
lier-ben és Gei sen heimban.

A nagyapa úgy vélte, a család-
ra jellemző perfekcionizmus a kö-
zépső generációt képviselő Tiffán 
Zsoltnak is sajátja. Őt is méltat-
ta a díjazott, kiemelve, hogy mi-
után ellenkezése ellenére politi-
zálásra adta a fejét, e minőségé-
ben is maradandót alkotott. A má-
sodik hegyközségi törvény, amely 
az ő nevéhez fűződik, jól műkö-
dik a minőségi borászkodást kép-
viselők megelégedésére. A Tiffán 
család egyébként az 1750-es évek 
óta foglalkozik borászattal, a leg-
ifjabb nemzedék a tizenegyedik 
a sorban.

Kövér László, a magyar parla-
ment elnöke köszöntőbeszédében 
felidézte azt az időszakot, ami-
kor minőségi bort a kereskedelem-
ben nem lehetett kapni, s rámuta-
tott, hogy a borászat a rendszer-
váltás utáni sikertörténetek egyi-
ke, ebben pedig olyan „minőségfor-
radalmárokra” volt szükség, mint 
Tiffán Ede.

A sajtófogadás részvevői megíz-
lelhették Tiffán Ede egyik legjobb 
borát, a 2009-es grand selectiont, 
amely a legszebb formáját mutatta.

E jeles esemény kapcsán hadd 
elevenítsek fel két személyes em-
léket is. A kétezres évek elején 
nagy népszerűségnek örvendett 
az akkor még szűk körű, de an-
nál lelkesebb borrajongó közönség 
berkeiben a pünkösdi bortúra. En-

nek lényege az volt, hogy az ember 
kifizetett egy nem túl magas ösz-
szeget – 5000 forintot – a szerve-
zőknek, aminek fejében országos 
szinten mintegy száz pincészet-
nél kóstolhatott ingyen három na-
pon keresztül, pünkösd szombat-
jától hétfő estig.

Legfőbb célpontunk Villány volt, 
amely mindmáig a legvonzóbb cél-
pont a borturizmus számára. Itt 
minden együtt van egy emberlép-
tékű, kicsiny városkában: számta-
lan pincészet egész évben nyitva, 

négy csúcsétterem, több vendéglő, 
megannyi szálláshely. A pincésze-
tek között gyalog is lehet közleked-
ni, így ha a társaság letette a gép-
kocsit a város központjában, akkor 
a sofőrködés áldatlan feladatát vál-
laló túratárs is átadhatta magát a 
borok élvezetének.

2003-as villányi utunk során el-
sőként a Tiffán-pincészethez igye-
keztünk. Ede bátyánk épp akkor 
ült be az autójába, hogy rendet 
vágjon sűrű teendői között, ami-
kor megérkeztünk. De jöttünkre 
kiszállt és három embernek egy 
pazar borkóstolót és pincebemuta-
tót tartott. Két évvel később a pin-
cészet nem nevezett már be a bor-
túrára. Mi egy szervezési malőr 
kapcsán nem kaptuk kézhez a nyi-
tott pincék listáját tartalmazó kis 
tájékoztató füzetet, így nem tud-
tunk arról, hogy Tiffánék nincse-
nek már benne a pünkösdi bortú-
rában. A Tiffán-pincénél éppen a 
szokásos éves felsereglés volt, va-

gyis a szakma jelesei, a helyi borá-
szoktól a messze földről jött ven-
déglősig remek étkek s italok mel-
lett beszélték meg közös dolgai-
kat. Épp kértük volna az elnézést 
a tudatlanságunkért és alkalmat-
lankodásunkért, s álltunk volna 
odébb, amikor Ede bátyánk behí-
vott mondván, semmi gond. Igaz, 
hogy ők nem neveztek be a túrára, 
de azért üljünk csak le, és kóstol-
junk. Később kiderült, több isme-
rősünk és barátunk is volt az ott le-
vők között, így végül a saját aszta-
lukhoz ültettek. A történet lényege, 
hogy Tiffán Ede nemcsak negyed 
évszázados szakmai tapasztalatát 
osztotta meg önzetlenül kezdő pá-
lyatársaival a rendszerváltás után, 
amikor igencsak igény volt a tény-
leges szakemberekre, hanem a 
vendégeket is bármikor szeretettel 
fogadta. Annyi biztos, a díj minden 
szempontból méltó helyre került.
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Életműdíjat kapott Tiffán Ede villányi borász

Tiffán Ede erkölcsi tartásához hasonlatos volt segítő-
kész sége is: tanácsai mentén indultak el sokan 
a villányi dűlők rejtett értékeinek felkutatására.

A díj minden szempontból méltó helyre került

A nemrég alapított életműdíjat Tiffán Ede borásznak Kövér László, az Országgyűlés elnöke adta át

A jeles villányi borásznak, Tiffán Edének ítélte oda a 

Magyar Borakadémia a nemrég alapított életműdí-

jat. Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerint a 

magyar borászat rendszerváltás utáni sikertörténe-

tének egyik főszereplőjéhez került a díj. 

A borászcsalád díjazottjának tanácsai alapján többen is elindultak a borászkodás útján
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