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• Az érmelléki homo-
kon termelt szőlő borá-
nak régi hagyománya
van a Kárpát-medencei
magyar borkultúrában.
A 19. században a kínai
császár nagyobb tétel
bakatorbort vásárolt
helyi pincészetekből. A
mai érmelléki borászat
még nem ennyire híres,
de kézműves borait
egyre többen kedvelik.
Az érmihályfalvi Hege-
dűs Attila pincészeté-
ben jártunk.

MAKKAY JÓZSEF

N apjainkban már nemcsak a 
szűkebb szakmai közönség-
nek, hanem az igényes bor-

fogyasztók egyre népesebb táborának 
is kedvencei az érmelléki borok. Mivel 
a térségben csak kisebb területen ter-
melő szőlősgazdák foglalkoznak bo-
rászattal, a helyi pincészetek mögött 
rendszerint egy hektár alatti szőlésze-
tek állnak. Ritka a három-négy- vagy 
akár öthektáros területnagyság. Az itt 
készülő kézműves borok között azon-
ban számos olyan nedű akad, amely 
a befutott erdélyi és magyarországi 
pincészetek legjobb boraival is állja 
a versenyt. Erről tanúskodnak a kör-
nyékbeli bortermelő gazdák hazai 
és magyarországi borversenyeken 
elért eredményei. E derékhad része 
Hegedűs Attila 56 éves érmihályfal-
vi borász, akinek nemcsak fehér- és 
vörösborai kiválók, hanem előadás-
módja is, ahogyan nagy átéléssel és 
szaktudással beszél szőlészetről és 
borászatról egyaránt.

Nagyapa hagyatéka

Egy délutánt töltöttem az érmihály-
falvi borász társaságában. A házigaz-
da nemcsak három pincéjét, hanem 
a ház mögött húzódó szőlőskertjét is 
megmutatta, ami töredéke ugyan a 
85 árnyi szőlészetének, azonban ez 
a kedvence. Vendéglátóm civilben 
tévészerelő, a szőlészet és a borászat 
azonban apáról fi úra szálló mes-
terségként öröklődött a családban. 
A pince hűvösében elmeséli, hogy 
nagyapja a szőlészetről híres Bihar-
diószegről érkezett Érmihályfalvára 
1930-ban, ahol csak direkt termő faj-
tákat talált, a helyi borospincéket a 
Noah szőlőből készült bor uralta. Ez-
zel az egészségtelen hagyománnyal 
szakított, amikor Érmihályfalván el-
kezdett nemes fajtákat telepíteni, és 
tudását rátestálta fi ára, majd unoká-
jára is. „Amikor az ötvenes évek vé-
gén apám legényemberként hazatért 
szabadságra a katonaságból, éppen 
a határban lévő szőlőket kobozták 
el a gazdáktól és osztogatták egy-
más között az elvtársak. Azt mondta, 
katonaruhában kimegy metszeni, 

és megóvja az örökséget. Így is tör-
tént: egy katonaemberrel mégsem 
kezdtek ki, így a saját telepítésből 
megmaradhatott pár árnyi szőlőnk” 
– emlékezik a kommunizmusbeli
megpróbáltatásokra. A gazdálkodást 
a rendszerváltás után lehetett újra-
kezdeni, amikor a család 25 hektár
termőföldet szerzett vissza, és rendre 
újratelepítette a régi, lepusztult sző-
lős területeket. A tágas porta mögötti 
kert szőlőse a csodával határos mó-
don menekült meg, hiszen a telket
négyemeletes tömbházak veszik
körül, és ha Ceaușescu még egy-két
évet él, ők sem ússzák meg a bontást.

Régi pincékben új technológia

Elsőként a család legrégibb pincé-
jébe ereszkedünk le, ami már az 
Osztrák–Magyar Monarchia 1887-es 
kataszteri nyilvántartásában szere-
pel, de a pince ennél jóval idősebb. 
Vendéglátóm mutatja, hogy nagyap-
ja honnan folytatta tovább a pince 
mélyítését. Az ódon helyiségben 
kontrasztosnak tűnik a tucatnyi új 
műanyag edény, amelyekben a fehér-
borokat érleli és tárolja a gazda. Az 
erdélyi borászatokban is rég megho-
nosodott új technológia bevezetését 
Hegedűs Attila azzal magyarázza, 
hogy pincéiben kevés hely van a jó 
évjáratokban nagy mennyiségű bor 
befogadására fahordókba, másrészt 
a nagyobb űrtartalmú hordók moz-
gatására nincs segítsége. Ez a tech-
nológia annyira elterjedt és bevált 
módszerré vált, hogy a kézműves bo-
rászatoktól a nagyüzemekig minden-
ki nagy hatékonysággal használja. 
Az élelmiszerbarát műanyag tartá-
lyok könnyen tisztíthatók, és hosszú 
éveken át tökéletesen megőrzik a bor 
zamatát és állagát. Szemben a fahor-
dóval, ami csak akkor megfelelő, ha 
a borász hozzáértő módon takarítja, 
de a szakemberek szerint azt is leg-
alább tízévenként cserélni kell. A 
műanyag tartály másik előnye, hogy 

fi nom gyümölcsös borokat is lehet 
benne készíteni, a fahordóban ezek 
eleve más jelleget kapnak.

Ahány szőlőfajta, annyi bor

Az Érmelléken a Hegedűs-pincészet 
arról is híres, hogy itt készül a leg-
többféle bor. A gazdának mintegy 
húsz szőlőfajtája van, és jó évjára-

tokban ezek mustjából külön-külön 
bor születik. Legutóbb 2018-ban si-
került 17-féle bort előállítani, amely-
nek fele fehér, a másik része vörös. A 
pincészet másik érdekessége, hogy 
a direkt termő Othellóból is készíte-
nek bort, amiről csak kevesen tudják 
megállapítani, hogy milyen szőlőfaj-
tából származik. A vörösborok na-
gyobb része azonban Kékfrankos: a 
kék szőlők közül ennek hozamával 
és minőségével van leginkább meg-
elégedve az érmihályfalvi homokos 
talajon gazdálkodó Hegedűs Attila. 
Ehhez képest azonban tucatnyi fe-
hér szőlőfajta terem a birtokon. Van 
itt többek között Szürkebarát, Ge-
nerosa, Bianca, Cserszegi fűszeres, 
Chardonnay és Bakator, amely a 
környék híres szőlőjeként már a 19. 
században nagy karriert futott be. A 

helyiek mégsem kedvelik a Bakatort 
gyenge beporzása miatt. Aki sikere-
sen termeszti, az olyan fajtával ülteti 
vegyesen, amely egyszerre virágzik 
az itteni őshonos fajtával.

Az idei esztendő nem kedvez a 
szőlőnek. Érmihályfalván a termés 
hetven százalékát semmisítette meg 
a tavaszi fagy. A gazda a szőlőben 
mutatja a fagykár következménye-
it: a dús hozam helyett egy-egy rit-
ka fürt kandikál ki a levelek közül. 
Bosszús magára, hogy bedőlt az idő-
járás-jelentésnek. Budapestről má-
jus 12-e éjszakájára +4 fokot ígértek 
Debrecenbe, így azzal számolt, hogy 
a határ túloldalán is nulla fok fölötti 
hőmérséklet lesz. Ezzel szemben reg-
gel derült ki, hogy -4 Celsius-fok volt. 
Tapasztalt gazdaként is megijedt a 
látványtól, amely kora reggel fogadta 
a szőlőben: mintha leforrázták volna 
a tőkéket, úgy nézett ki az előző nap 
még gyönyörű lombozat. „Pár évvel 
korábban volt egy hasonló fagyve-
szély, de akkor éjszaka szalmabálák-
kal füstöltem, és sikerült megóvni a 
termés 95 százalékát. Most is megte-
hettem volna, ha nem nyugszom bele 
az időjárás-előrejelzésbe” – magya-
rázza a borosgazda.

Hegedűs Attila szerint az ideihez 
hasonló nehéz éveket is beleszámít-
va meg lehet élni a borászatból, ha a 
gazda hozzáértő módon termel. Igaz, 

hogy a minőségi kézműves bornak 
árban nehéz versenyeznie a kereske-
delemben olcsón kapható lőrékkel, 
de a gazda szerint egyre inkább kezd 
kialakulni az a vásárlói réteg, amely 
azért vesz jó bort, hogy minőséget 
igyon. „Sok kutatás mutatja, hogy 
a bor rendszeres és mértékletes fo-
gyasztása mennyi betegségtől óvja 
meg az embert. A jó borban találha-
tó tucatnyi éltető sav olyan egyve-
leget képez, ami egyedi élelmiszer 
az emberi szervezet számára. Bízom 
benne, hogy ezt egyre többet ismerik 
fel” – magyarázza az érmihályfalvi 
gazda. Borainak nagyobb részét öm-
lesztve forgalmazza, mert erre van 
igény, de rendelésre palackoz is. Az 
érmelléki gazdák kiállításainak ál-
landó vendégeként mindig népes a 
vásárlóközönsége.

Érmelléki bor a kínai császár asztalán
Egyre kedveltebbek az Érmihályfalva környéki szőlősgazdák borai
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Néhány fajta a tavalyi évjárat palackozott borai közül

Hegedűs Attila új „boroshordói” között




