
A trianoni békeparancs 
aláírásának századik év-
fordulójára a vírusjárvány 
elleni védekezés ellenére is 
sok helyen megtalálták a 
közös emlékezés módját. A 
borszakma az Összetartozás 
borának megalkotásával 
jelezte, hogy a nagyhatalmak 
diktátuma nem szakíthatja 
szét a nemzeti szolidaritást. 
Hat ország húsz borvidékének 
magyar bortermelői küldtek 
bort e kezdeményezés meg-
valósítására. Az ötletről és a 
kivitelezésről híres borászokat 
kérdeztünk.

→ BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Geönczeöl Attila felvidéki bo-
rász, a Külhoni Magyar Borászok 
Egyesületének elnöke

– Czap Sándor bodrogközi 
bortermelő 2020 tavaszán keresett 
meg azzal, hogy a békediktátum 
évfordulójára készítsünk közös 
bort. Megörültem az ötletnek ab-
ban a karanténos időszakban, és 
úgy gondoltam, a bor nagyszerű 
szimbóluma lehet a Kárpát-meden-
ce borászai, borvidékei egységé-
nek, összetartozásának. Néhány 
levélváltás és videóbeszélgetés 
során raktuk össze a koncepciót, 
miszerint 2019-es száraz fehérbort 
kérjünk be 6-6 palackkal, nem 
illatos, lehetőleg őshonos vagy 
„magyarrá vált” szőlőfajtákból 
a Kárpát-medencei magyar borá-
szoktól. Azért esett fehérborra a 
választás, mert az minden magyar 
borvidéken megtalálható, míg vö-

rösbor nem. A kezdeményezés 
mögé állt a Külhoni Magyar Bo-
rászok Egyesülete és annak társ-
szervezetei. A bort Felvidéken az 
én pincémben házasítottuk össze. 
Minden tételt külön-külön értékel-
tünk, hogy kiszűrjük az esetleges 
hibás vagy valamiért nem odaillő 
borokat. 83 termelő bora került be 
a tartályba, egy hónap „összeszok-
tatás” után palackoztuk az Össze-
tartozás borát.

Pincémből az egyik legszebb, 
még palackozás előtt álló tétel 
került a házasításba, a Nagyhegy 
elnevezésű bor, amely egy több 
mint 50 éves ültetvény termése. Le-
ányka, királyleányka, olaszrizling, 
zöld veltelini fajták összeszüretelt, 
egyszerre feldolgozott bora. Köny-
nyű dolgom volt a kiválasztásnál, 
hiszen ekkor már összeállt az Ösz-
szetartozásunk bora a pince egy 
másik tartályában, és gyakorlatilag 
beleillő tételt választottam. Mind-
össze 400 palack készült a borból, 
amelyből 200-250 palackot értéke-

sítünk, ára 10 euro vagy 3600 Ft/
palack, megrendelni a borteszt@
gmail.com címen lehet. A bevétel-
ből a palackozás költségeit térít-
jük, a fennmaradó összeg pedig a 
Külhoni Magyar Borászok Egyesü-
letének tevékenységét segíti.

Bárdos Sarolta a tokaji borvi-
dék egyik legnevesebb borásza, 
Bodrogkeresztúron kiemelkedő 
dűlőszelektált, ásványos borokat 
készít az évszázadokra visszate-
kintő tokaji édes borkülönlegessé-
gek mellett.

– Örültem a kezdeményezés-
nek és szívesen vettem benne 
részt. Furmintot adtam, hiszen 
ez a legfontosabb tokaji fajta, és 
mindemellett igazi Kárpát-meden-
cei szőlő, aminek géncentruma 
is valószínűleg itt van. A közösen 
elkészített bor szimbolizálhatja 
azt is, hogy ami összetartozik, az 
összeforr! A borász szakmában, 
legyen szó fogyasztóról vagy ter-
melőről, ez teljesen megvalósult. 

A kis-magyarországi borászközös-
ségnek teljes jogú tagja Bott Frici, 
Balla Géza vagy Mauer Oszkár is, 
de az évek során az egyik legje-
lentősebb, Kárpát-medence-szerte 
nevet szerzett kóstolón, a Furmint 
Februáron (ami sajnos az idén el-
marad) ugyanúgy ott vannak a szé-
kelyföldi vagy felvidéki borbarátok 
is, mint más nagyobb rendezvé-
nyeken. Jó lenne, ha minden szak-
mában megvalósulhatna ugyanez, 
és akkor tényleg jelképessé válhat-
nának a határok köztünk.

A szőlő különleges növény, 
otthont teremt: ahol szőlődet 
műveled, kapálod vagy metszed 
– otthon vagy. Minden évben új 
reményt és örömet ad. A bor pedig 
közösséget teremt, egy pohár bor 
mellett könnyebben születnek a 
barátságok. Nagy tisztelettel nézek 
mindenkire, aki még száz év után 
is őrzi magyarságát, anyanyelvét 
és szülőföldjét a határon túl. És 
akár minden évben szívesen adnék 
bort egy ilyen közös borhoz!

Piheni Annamária érmelléki 
borász, valódi kézműves, termé-
szethű borokat készít odaadással, 
szeretettel.

– Mindig értékeltem a kreatív 
ötleteket, embereket, mert magam 

is annak tartom, építészmérnöki 
szakmám révén a kreativitás min-
dennapjaim része. De egy dolog 
megálmodni, és más kivitelezni. 
Miután láttam a résztvevők hosz-
szú listáját és az elkészült címkét, 
megelégedve mosolyogtam, hogy 
több borász barátommal EGYÜTT 
alkottunk valamit. A kivitelezés 
sikeres lett, eltöltött az érzés, ami 
alighanem minden részvevőt meg-
érintett: összetartozunk. Magyar-
nak lenni jó! Családi pincészetünk 
2,2 hektáron gazdálkodik az Ér-
melléken, a természetességre tö-
rekszünk, minimális kénhasználat 
mellett készítjük borainkat, sokat 
kísérletezünk. Filozófi ánk: a borá-
szat művészet!

Az Összetartozás borába ki-
választott tétel 2019-es diószegi 
királyleányka, a legidősebb ültet-
vényünkről származó bor. Ezt a 
szőlőt apukám telepítette. E szőlő 
nagyban hozzájárult ahhoz, ami-
vé lettem. Emellett ez a legtöbb 
alázatot és szeretetet követelő sző-
lőfajtánk, amely ráadásul erdélyi 
fajta, ezért döntöttem úgy, hogy ezt 
küldöm.

Heit Lóránd is az Érmelléken 
készíti kézműves borait a lehető 
legnagyobb természethűségre 
törekedve. A bortermelő nevéhez 
Magyarország legjobb tormaké-
szítményei is kapcsolódnak, de 
prímásként is ismert.

– A magyar borászok Össze-
tartozásának bora, amely egyfaj-
ta mementót állít Trianon 100. 
évfordulója kapcsán, elsősorban 
nemzetpolitikai fi gyelemfelhívás. 
Bár szétszakíthatták „szerelmes 
Magyarországunk” Kárpát-meden-
céjét, ezt csak idei-óráig képes a 
háttérhatalom szinten tartani: az 
élet élni akar, a magyar bor pedig 
a legkifi nomultabb eszköz arra, 
hogy újra egybekovácsolja, ami 
összetartozik.

Bihardiószegről, a történelmi 
érmelléki borvidék jeles szőlő-
dombjairól egy 2017-es birtokbort 
ajánlottunk fel, amely alapvetően 
királyleányka szőlőből lett össze-
válogatva, a családi birtok legjobb 
dűlőiről. Miért pont ezt? Mert ezt 
még édesapámmal készíthettem el 
közösen, aki azóta már az égi sző-
lőskertekben szüretel és borozik 
magyar őseinkkel.
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Ami összetartozik, az összeforr
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→ Budapest ostroma a frontharcos szemével
→ Világháló: nagy áldás és rettenetes átok – Nánó Csaba jegyzete
→ Somogyi Botond: A tanügyi rendszer úgy rossz, ahogy van 
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Bárdos Sarolta Tokaj vidéki borász Furmintot kínál egy szakkiállításon

→ A szőlő különleges 
növény, otthont teremt: 
ahol szőlődet műveled, 
kapálod vagy metszed 
– otthon vagy. Minden 
évben új reményt és 
örömet ad.
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