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HAT ORSZÁG HÚSZ BORVIDÉKÉNEK MAGYAR TERMELŐI ADTÁK ÖSSZE AZ ÖSSZETARTOZÁS BORÁT

Ami összetartozik, az összeforr

A BUDAPESTI GUNDEL EGYKORI ÉTTEREMFŐNÖKE, SÁGHY PÉTER EMLÉKEZIK

Királyoknak és államfőknek szolgált fel (2.)

Az érmelléki Kovács Zoltán 

A Heit Pince által küldött 
felajánlásnak pontosan ez a leg-
fontosabb üzenete 100 évvel Tri-
anon után: magyar szülőföldön 
csak a szülői örökség folytatása 
teremtheti meg a feltámadás 
nagyszerű pillanatát, mert aki 
otthon van, az biztonságban 
érzi magát, és az égiek minden 
eszközt felkínálnák számára a 
boldoguláshoz.

Kovács Zoltán, a Királyhágó-
melléki Református Egyházke-
rület volt főgondnoka szintén a 
lassanként önmagára találó és a 
borrajongók „térképére” felkerü-
lő Érmelléken borászkodik.

– Az eltelt száz évben a Kár-
pát-medencei magyarság ezer mó-
don igazolta, hogy a határmódosí-
tás nem változtatta meg az itt élők 
magyar lelkületét. Gróf Apponyi 
Albert mondta Trianonban: „az 
összetartozás a népek önrendel-
kezési joga.” Ezért ragaszkodunk 
ma is ahhoz, ami magyar, amit 
őseink ránk hagytak, amit az év-
századok nem tudtak eltörölni, 
megsemmisíteni. Örülünk minden 
kezdeményezésnek, amely erősít 
minket: a magyarok kenyerének a 
megsütése, a magyarok borának 
az elkészítése, a hungarikumok fel-
leltározása, a népzenei hagyomá-
nyaink őrzése, népköltészetünk, 
népdalaink átmentése, a déli ha-
rangszó hallgatása, a keresztyéni 

élet gyakorlása. Érmellék élen jár e 
gyűjtésekben. József Attila költővel 
valljuk: „Látom, mit ők nem láttak, 
mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, 
amit kell.” 

Boldogok voltunk, örömmel 
hallottuk a hívást, hogy 2020-ban 
sor kerül a „magyarok borának” 
az elkészítésére. Hiába jött a vírus, 
mert a szőlőtermelők, a borászok 
„tették, amit kell”. Jó volt a termés, 
szép borok készültek a hagyomá-
nyos érmelléki fajtákból is. Elküld-
tük, hogy hozzájáruljunk a születő 
bor elkészítéséhez tiszteletben tart-
va a javasolt fajtákat. 

Családi keretek között 3 hek-
táron termelünk szőlőt, a 2019-es 
leánykából készült borunkat adtuk 
a közösbe. E szőlőfajtánk 55 éves 
telepítésű, egy harmad hektáron te-
rem nálunk. Jellegzetes erdélyi fajta. 
Bora testes, jellegzetes ízű és illatú. 
Fürtjei kicsi, vállas, tömött fürtök, 
érési időszaka szeptember első fele. 

Szeretnénk visszaállítani az 
érmelléki borvidék hagyománya-
it, nevezetességét. Eltörölni a régi 
rendszer szakmai hibáit, de hagyo-
mányos hordóérlelést alkalmazva. 
Növelni a szőlőterületet mind a 
kötött talajon, mind a homokon 
felszámolva a parlagon lévő terü-
leteket. Hiszen a századfordulón 
Jakab Rezső borász 24 hold homoki 
terméséből Bécsbe szállította pa-
lackozva a borait. 

Bízunk Istenben, hogy az el-
következő száz év hoz még ránk 
is „víg esztendőt”. Ezért naponta 
imádkozunk, hallgatjuk a refor-
mátus templom 1491-ben készült 
harangjának a hívó szavát. „Szeres-
sük egymást, mert a szeretet Isten-
től van.” (1Ján 4,7)

Sághy Péter gazdag életpályá-
ja során végigjárta a vendég-
látás ranglétrájának minden 
lépcsőjét. 1958-ban a buda-
pesti Gundelben helyezkedett 
el pincérként, és 1982-ben 
étteremfőnökként búcsúzott 
az intézménytől. Ezt követően 
a Royal Szálloda éttermi igaz-
gatójaként dolgozott. Gasztro-
nómiáról, híres vendégekről, a 
szakma kellemes és kellemet-
len helyzeteiről beszélt.

(folytatás 5. lapszámunkból)

→ CSERMÁK ZOLTÁN

A Budai-hegységben fekvő 
Telki vadászháza különleges 
szerepet töltött be a magyar 

politikai életben: az illusztris ven-
dégek javarésze megfordult falai 
között. Mi is legalább tíz alkalom-
mal voltunk odavezényelve, többek 
között Hruscsovval, Brezsnyevvel 
és Gromiko külügyminiszterrel 
találkoztam, velünk közvetlenül 
viselkedtek. Négy vagy öt lakrész 
szolgálta a vendégek kényelmét 
színes tévével, közvetlen moszkvai 
telefonvonallal. Az ebédlő aszta-
la mellett egy tucat vendég fért el, 
stílusosan a 12 személyes herendi 
vadászkészlettel s ezüst evőesz-
közzel terítettünk. Általában korai 
vacsorával kezdtünk, ezt követte 
a vadászat, majd a társaság visz-
szatért, többen ott aludtak, s ott is 
reggeliztek. A vendégeket – kísé-
rőikkel és egy hivatásos vadásszal 
együtt – dzsippel vitték a helyszín-
re, ahol a rossznyelvek szerint már 
előkészítették a vadakat, mivel a 
„Nimródok” mindig értékes zsák-
mánnyal tértek vissza.

Egy személyes történetet is őr-
zök. A korai vacsora után a csapat 
tagjai elmentek átöltözni vadászru-
hába, s felvették a gumicsizmát is. 
Mi pedig gyorsan leültünk valamit 

enni, mivel még sok feladat várt 
ránk. Csak a már említett asztalnál 
volt elég hely, s javában falatoz-
tunk, amikor Brezsnyev pártfő-
titkár és Koszigin miniszterelnök 
jelentek vadászszerelésben. Auto-
matikusan felugrottunk, de odajött 
hozzám Brezsnyev, s a vállamnál 
fogva visszanyomott a székbe, s 
jó étvágyat kívánt. Az étvágyunk 
ugyan elszállt, de pislogva marad-
tunk a helyünkön, míg a két szovjet 
vezető le-fel sétálva várta a többie-
ket. Ekkor lépett be egy külügyes, 
aki nem látott mást, mint hogy a 
személyzet étkezik, s a két vezér 
pedig ide-oda járkál. Sziszegve tá-
madt ránk, mi pedig – a szovjet ve-
zetők derültsége közepette – gyor-
san visszavonultunk. 

Rossz emléket egyedül talán 
Czinege Lajos honvédelmi minisz-
terről őrzök, aki igencsak szeretett 
pityókázni, ő volt az utolsó távozó 
a rendezvényekről. Jóban voltam 
Kádár János személyi testőrével, 
aki egy anekdotát is megosztott a 
Kádár–Czinege viszonyról. A had-
seregtábornok kacsalábon forgó 
villát építtetett fel az Endrődi Sán-
dor utcában, s az avatóra meghívta 
Kádár Jánost is. A párfőtitkár kör-
benézett, majd kiment, rágyújtott a 
fi lter nélküli Szimfóniára, s megje-
gyezte: „Czinege elvtárs, azt tudja, 
hogy csak addig a magáé, ameddig 
miniszter!”

Kádár egyébként mindenkivel 
megtalálta a hangot, és mindig meg-

köszönte a mi munkánkat is. Látha-
tóan nagy nyomás nehezedett rá, s 
meggyőződésem, hogy csak rosz-
szabb jöhetett volna helyette; a va-
dászlak is diplomáciájának fontos 
része volt.

Az 1960–70-es évek vezetői ál-
talában egyszerű emberek voltak, 
akkor a politikai megbízhatóság 
számított. Dobi István kubikus-
ként, Kossa István közlekedés- és 
postaügyi miniszter villamoskala-
uzként kezdte, Czottner Sándor, 
aki számos miniszteri posztot töl-
tött be, kohómunkásból lett po-
litikus. A kezén a középső ujjak 
hiányoztak, s azzal dicsekedett, 
hogy a kezén csille ment keresz-
tül. Amikor megérkezett, oda 
kellett tenni neki a díszasztalra a 
szódásüveget, hogy fröccsözhes-
sen. Dobi – egyszer a tárgyalás 
hevében – a herendi terítéket s a 
6–8 kristálypoharat egyszerűen 
félretolta, a szemben ülő angol 
miniszterelnöknek igencsak fen-
nakadt a szeme. Más alkalommal 
a tálalás után állt fel szónokolni, 
a húszperces beszéd alatt teljesen 
kihűlt az étel. Később, a tanultabb 
politikusok megjelenésével a pro-
tokoll is jobban érvényesült.

Hiába készültünk fel mindig 
pontosan az adott rendezvényre, 
hibák azért többször becsúsztak. 
Egyszer a kormányvonattal men-
tünk le a magyar mezőgazdaság 
kirakatintézménye, a Nádudva-
ri Vörös Csillag TSZ-be. Az ebéd 

a szerelvényen volt, a delegáció 
Debrecenben szállt meg, míg mi a 
vonaton kaptunk szállást. Sokáig 
kártyáztunk, s egy-két pohár bor 
is növelte a hangulatot. A másnapi 
tsz-programunk nem tűnt nehéz-
nek: pálinka és pogácsa kínálásá-
ból állt. Rendbe tettük magunkat, 
két Chevrolettel jöttek értünk, és 
sebtében bepakoltunk. Nádudva-
ron megkezdtük az előkészülete-
ket, tálcákra tettük a poharakat, 
ásványvizet tartalékoltunk. Amikor 
a pálinkát kerestük, kiderült, hogy 
az a vonatban maradt, kollégám 
úgy vélte, a tsz pálinkáját kínálhat-
juk. Ráadásul vasárnap lévén mind 
az üzletek, mind a kocsmák zárva 
voltak. Töredelmesen bevallottam 
főnökömnek a tévedést, aki elsá-
padt, majd egy kocsival elporzott 
az italért. Lelki szemeink előtt már 
egy másik munkahely lebegett. 
Megérkezett a delegáció tíz Merce-
desszel, s a kocsisor végén láttuk 
a mi autónkat. Utolsó pillanatban 
töltöttük ki az italt, fellélegezhet-
tünk, de a fejmosást, amit kaptunk 
később, nem tettük zsebre.

Másik alkalommal díszebédet 
adtak a Parlamentben az indiai 
elnök, Varahagiri Venkata Giri 
tiszteletére. A szalvétákat a moso-
dában tisztították, mángorolták. 
Higiénés okokból nem érhettünk 
hozzá, csak egy úgynevezett „püs-
pöksüveget” hajtottunk belőlük, és 
a tányér közepére helyeztük. A pin-
cérek bevonultak a tállal, s megáll-

tak a vendégek mögött, akiknél a 
kínálást elkezdték. Jómagam az 
indiai politikus mögött vártam. 
Látom, hogy szemben lévő kollé-
gám elsápad, Losonczi államelnök 
valamit súgott a tolmácsnak, aki 
az asztal végén ülő külügyesnek 
mondott valamit. Az utóbbi intett, 
hogy vonuljunk ki azonnal. Az in-
diai vendég jó angol szokás szerint 
begyűrte a szalvétát a mellényébe, 
az asztalkendő közepén egy jókora 
lyuk tátongott. Másnap raportra 
mentünk a külügyminisztérium-
ba, ahol a protokoll főosztályve-
zető szobájában álltunk a szőnyeg 
szélén. A külügyes tajtékzott, a 
szózuhatagban a szabotázs szó is 
elhangzott. Hivatkoztunk a higi-
énés előírásra, amit tessék-lássék 
módon elfogadtak, de büntetésül 
egy hónapra kivontak bennünket a 
rendezvényekből. Halkan jegyzem 
meg, ez nekünk kedvező volt, mivel 
az étteremben lényegesen jobban 
kerestünk.

A Magyar–Szovjet Baráti Tár-
saság Andrássy úti székházában is 
egyszer kínos helyzetbe kerültünk. 
A sörösládák pakolása közben az 
egyik odaütődött egy letakart ve-
lencei tükörhöz, ami végigrepedt. 
Egy idős pincérkolléga rám szólt: 
„takard azonnal vissza!” Közben 
megérkezett a vendég: egy szovjet 
tábornok, Jakubovszkij marsall 
helyettese, akit nagy tisztelettel 
köszöntöttek. A sokat látott felszol-
gáló kétségbeesetten szaladt oda 
a gondnoknőhöz. „Kezicsókolom, 
nagy baj történt” – kivitte a hölgyet 
a sérült tükörhöz, s rámutatott a 
mit sem sejtő tábornokra. – „Az 
a csíkos nadrágos, mikor levette 
a kabátját, a csizmájával rúgta be 
véletlenül.” A hölgy elsápadt, de 
valahogy elrendezte a kárt. 

Amikor a Gundelt bezárták, rö-
vid időre átkerültem a Gellért Szál-
lóba, mert ez az intézmény vette 
át a Gundel protokoll szerepét, s a 
betanításokban vettem részt. Nem 
töltöttem ott sok időt, mivel már 
megvolt az új éttermi igazgatói po-
zícióm a Royal Szállodában.

folytatás az                 oldalról1.
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