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AZ ELSŐ KUPA BOR ELÉ
Hamvas Béla írja A bor filozófiája című művében: „Most a balatoni borokról
szeretnék beszélni, éspedig arról a részről, amely Almáditól Révfülöpig terjed.
Ezt a zónát öt nagy kerületre osztanám: 1. Almádi, Felsőörs, Alsóörs, Balatonkövesd; 2. Csopak; 3. Arács, Füred; 4. Dörgicse és környéke; 5. Révfülöp
és környéke.
Rangkülönbségekről ezen a körön belül beszélni alig lehet. Minden az évjáraton, a szőlőskert fekvésén, a gazda kezelésének lelkiismeretességén és komolyságán múlik. Szívem Csopak felé húz, de a dörgicseit nem nélkülözném,
az arácsit semmi pénzért nem adnám oda, de még a tihanyit sem. Főként a tihanyi
gyökérkeserűt. Egy barátommal fedeztük fel, amikor ott halászgattunk a félsziget
körül és pontyainkhoz, süllőinkhez megfelelő italt kerestünk. Az apátságnak különös szőlője volt ez, az északkeleti oldalon feküdt és végeredményben senki se
tudta, miért van ennek a bornak gyökérkeserű íze. Aki egyszer megkóstolja, milyen a süllő vajban, paradicsomsalátával és gyökérkeserűvel, az előbb felejti el
a Louvre valamelyik képét, mint ezt az élményt. A révfülöpit azonban még kevésbé hagynám ki. Ez az igazi barátság- és házasságbor, hűséges, csendes, nyugodt, keveset beszél, annál többet gondol, mosolyog, zajtalan és harmonikus.
Volt idő, hogy egész télen csopakit ittam, egy kicsit sárgásrózsaszín pezsgő
italt, amely bámulatra méltó arányérzékével állt az édeskés és a savanykás
között. Mértéke, úgy vettem észre, pont három és fél deci volt. Kísérletet tettem másokkal is, és nem volt ember, akinél ne vált volna be. Ebből a borból
három és fél deci! Ilyen a csopaki. Ilyen egzakt, kétszer kettő négy bor ez.
Az almádi kedveli a könnyű ebédeket és a délutáni alvást. A füredi a romantikus. Az arácsi bájos és egyszerű. A dörgicsei valamennyi között a leghuncutabb.
A révfülöpi a legigazabb lugasborok közül való. A lugasbor az én szememben
azt jelenti, hogy főképp szeptemberben késő délután, ha az embernek szívbeli
barátja érkezik, akkor a lugasban üldögél vele és ezt issza igen kicsiny poharakból,
de sűrűn. Levélíráshoz is ezt a bort ajánlom. Szerelmeslevélhez persze, a viszony
természete szerint mást és mást; szenvedélyes szerelemre csak szekszárdit.”
‒ Pinceszörön vótunk ‒ hallod tabi magyartól.
Sőt, lehet, hogy lölleitül.
Ennyit ērül!
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Majdnem mint a dél-alföldi hunnivadék.
Mer hogy… Túl-a-Dunán is otthon érzi magát a dél-alföldi magyar! Pannonföldön a hunnivadék.
A rómaiaktól fogvást? (1904-ben, az első almádi újságban írta a névtelen
szerző, hogy a veszprémi levéltárban meglelték Balatonalmádi eredeti latin
– sőt, római – nevét. A lapot Kompolthy Tivadar jelentette meg, tán ő találta
ki a Pomerium nevet.) Előbb, korábbiaktul…
‒ Innya kő! ‒ olvashattad az 1970-es években egy somlai pince kövébe
vésve.
Ami nem több, nem kevesebb, mint amit a Keszthely környékén előkerült
római kori fölirat mond:
‒ Da bibere!
Azaz hogy:
‒ Ihatnók!
A mindönit.
Nё sajnáld tüllem…
Tőled, én?!
A pomeriumi Almádiban s környékén.
E sorok rovójának alkalma nyílt végigkóstolni a balatoni borokat… Almáditól Hévízig, Fonyódtól Főkajárig; szóval oda, vissza. Ám gyakran ki sem kell
mozdulni valamelyik almádi – több esetben már-már alsóörsi, szabadi, fűzfői
‒ (káptalani, öreg-hegyi, pinkóci, lok-hegyi, kisberényi, vörös-hegyi, sátorhegyi, megye-hegyi, új-hegyi…) pincéből, a gazda és vendégei történeteivel
az egész Dunántúlt beportyázzuk. Pár óra alatt – mondhatni egy-két icce bor
nyomán. Mert a balatoni ember belakja ezt az egész drága tájat. Ki innen jött,
ki amoda tart; családja, őse, élete párja, vagy csak jó cimborája… Netán a dolga.
Hív a haza!
Tartsunk velük. Édes haza.
Ha (közben) a bor – szerintük – inkább kicsit savanykásan az igazi.
Mert azzal nehezebb csalni?!
Lehet, de minek.
A polgári almádi (és alsóörsi, felsőörsi...)… Meg a bajor; a zsidó; az olasz;
a hunn…
Könnyű ebédhez, délutáni alvást megalapozni? Francsics Károly veszprémi
borbélylegény mondotta volt jó másfélszáz évvel ezelőtt: egy-két vászonkorsó
borocska után aludjunk egy verset a pince melletti öreg fák árnyékában!
…Azért ha pomeriumit kérsz a Zánkai borozóban, biztos félnótásnak néznek.
Úgyhogy, maradjon köztünk.
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Almádi borocska
Öreghegyi, vöröshegyi, megyehegyi, sátorhegyi, miegyéb a pincében
Az öreghegyi az igazi almádi, a többi berényi, Kisberény és Szárberény szőlőhegyeinek a bora.
‒ Viszek egy kis borocskát…
Ad a magáéból.
Öreghegyi saszla.
Egy kis borocskát nem iszol?
Hogy a csudába ne.
A borocska így, amúgy. Ennyit becézni a bort, mint a Balaton-mellyéken,
sosem hallottam! Persze hogy azért, mert: mennyi dolog volt – van, lesz ‒
vele!
Már szőlőként…
Mi mást tehet, amikor kézbe veszi (borrá fejlett korában). Nagy-nagy szeretettel méregeti, óvja, kínálja, kóstolja, hajtja föl, nyalogatja. Issza ki a kulacsát.
Borocskám.
Borom? Jó, hogy nem. Az enyémecske! A borocska! Az a jóféle almádi –
öreghegyi – rizling, azaz almádi bor.
Kinek hogy. Mindenesetre mindenkinek: egy kis borocskát…
Az asztalra.
Az orra elé. Poharába-kupájába!
Nincs olyan tárlat, irodalmi teadélután, melyet ne követne egy kis kóstoló
– játszóházi pinceszeri borcsókolgatás – a gazda, az almádi gazdák borából.
‒ Viszek egy kis borocskát…
Hozza, gazduram, csak mennél többet!
Annyit nem. El nem túlozza. Becsülje – tisztelje! – más is a borát! Az almádi gazda (tisztviselő, iparos, gyári munkás, értelmiségi, paraszt- avagy városi polgárivadék szöllejében termett, pincéjében ápolt) borocskáját.
Másképp hogy lehetne.
‒ Egy kis borocskát?
Mármint hogy tölthet-é.
Amennyi beletér, gazduram (az Öreghegy nevű szőlőhegy maradékáról).
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Isten, Isten.
Úgy legyen.
‒ Na, akkor igyuk meg a jánospoharat!
Utoljára, búcsúzóul. Hogy legyen mire emlékeznetek!
A negyedikre, ötödikre csak-csak!... Hogy valóban véget vethessenek az
emberek a pincézésnek.
‒ Még egyszer azt a jánospoharat!
Ha még egyszer, akkor még egyszer a búcsúkupával.
Újfent szentjánosáldás.
‒ Ilyen jó borocskát…!
Hogy tudná abbahagyni.
A jó hogy ártana meg.
(Már hogyne árthatna meg.)

Három dunántúli író (az alföldi‒erdélyi gyökerű, veszprémi‒almádi Sarusi Mihály,
a pesti születésű kaposvári Csernák Árpád és a felföldi származású
almádi‒veszprémi Balogh Elemér) koccint a magyar igazságra.
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Vörösberényi jánosbor
Karácsony harmadnapi boráldásra
Karácsony harmadnapján Vörösberényben a római katolikusok újfent megtartották a János napi boráldást. A templomban az almádi‒vörösberényi egyházközség plébánosa és káplánja celebrálja a hagyományos boráldást,
amelyre ismét jó néhány borosgazda vitt néhány üveggel az új borból. A
szertartást követően a plébánián a 2005-ben is kitűnő almádi és berényi
borok végigkóstolásával, jó hangulatú baráti beszélgetéssel folytatódott a
boráldás.
Az új évezred elején újították föl a tóparti városkában a katolikusok a János
napi boráldás szép hagyományát. A néphit szerint a János-bor (tehát az e
napon megáldott-megszentelt bor) gyógyító ital, távol tartja a rossz szellemeket, megvéd a villámlástól, mérgezéstől, fulladástól, növeli a szépséget,
az egészséget, és előmozdítja a jó házasságot. Egykor Szent János napján szokás volt bort vinni a misére a templomba, hogy a pap megáldja. A szentelt
bornak varázserőt tulajdonítottak.
A János-evangélium bevezetője ősi imádság is. Német szokás, hogy a
János-evangélium kezdőszavát fölvésik a viharharangra. János apostolt a
szobrászok, nyomdászok, könyvkötők, írók, teológusok, szőlősgazdák patrónusaként tisztelik. Azt tartják róla, hogy segít a barátság ápolásában, megáldja
a termést, megvéd a nyavalyatöréstől, a láb különböző betegségeitől, mérgezésektől, égési sérülésektől, jégveréstől.
(Kár, hogy eddig nem tudtad: Szent János a Magyar Írószövetség fővédnöke!)
A berényi boráldást követő, János-bort kóstoló ’plébániai pinceszereken’
évről évre kitűnő boros rigmusokkal állnak elő a szőlészettel-borászattal is
foglalkozó helybéliek.
Ferenc szerint:
„Milyen a jó magyar bor?
Elsősorban katolikus, mert erős.
Másodsorban zsidó, mert kereszteletlen.
Harmadsorban református, mert tiszta.
Negyedsorban lutheránus, mert se hideg, se meleg!”
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Jenő hogyne tudná:
„Három fehér szőlőtőke, meg egy fekete,
Dicsértessék az Úr Jézus drága, szent neve!
Édes Jézus segíts meg,
Ó Mária Te is meg,
(Hogy) Ezt a kis bort igyuk meg!”
(Szögedében így mondják: Három fehér szőllőtőke, három fekete, / Dicsértessék az Úrjézus drága szent neve! / Boldogságos Szűzanyánk / Légy
örökös pátrónánk! / Uram Jézus segíts mög, / Ezt a kis bort igyuk mög.)
Tüke.
‒ Tudd meg, a diákok Tekének hívták (talán a földrajzórán emlegetett földteke miatt)!
A törzsökös, tősgyökeres pécsinek meg úgyszólván tüke a neve.
Nálunk, a Balaton-mellyéken a bennszülöttnek csak: a (szőlő)tőke…
Hogy aztán hazamenve Káptalanba beletöltsön néhány csöppet a szentelt
borból a hordóiba: szentelt bort ihasson ő és egész háza népe, míg kitart az óbor.
Szent, bor.
(Vörösmarty azt mondi: végpohár! A jó és a rossz egri, Ménes-hegyi, Tokajkörűli, somlói, érmelléki (bakator) borról regélve.)
‒ Igyunk!
…Rá egyet.
(Hogy a Hun lakik a Jézus? kérdésre a Szegedéből való borissza azt válaszolja, Mönnybe!)
(Mönnyön ám.)
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Vörös-hegyi áldomás
Isten áldja
2001., újbor, Keszei Jóska bátyám kínálja az ádventi nyugalomban: rizlingszilváni, van benne egy kis irsaiolivér.
‒ Ez kevésbé savas, mint a rizling. Ezért nem áll el sokáig, tavaszra feltöltöm a hordót rizlinggel.
Rá a fogyatkozó szilvánira, hogy (együtt) megmaradjon.
Éppen mert kevésbé savas: e ’száraz’ bor igen jó! Az asszony is elnyalogatja. Tán öcséd, meg fiad is, kinek a gyomra nem bírja a savas nedűt.
December első hetében már tiszta – enyhén gyöngyözik ‒; nem érzed a
ként, sima, kívánatos.
Vöröshegyi vörösbort-színező minapi kurucvére helyett otelló pirosítja a
vérszegény színű borocskát. (Pincészetekben meg spanyol festőbor.) (Kuruc
vére…) (Vajh mért a kurucvére volt a legpirosabb?)
ADJ INNOM! – mondom a (keszthelyi kétfülű kis kelta edény nyakán olvasható) deák DA BIBERE, más cserépen DA VINUM BIBERE helyett.
BORT ADJ INNOM. BORT IGYÁL.
János ev. IV. 10: Jézus a samáriai asszonytól a kútnál vizet kér (Károli ford.):
‒ Adj innom nékem…
Somló-hegyi INNYA KŐ nyomán.
Hogy melyik volt hamarább… (A samáriai-é, avagy a somlai, netán az almádi.)
Ide a bort!
Ihatnék!
Igyunk!
Éljen a haza.
(Ha még hallja.)
„Szárberényben (a mai Vörösberényben) a XVI. században szőlőlevél aláírásakor csöbör bor kerül az asztalra a bíró házánál, a vevő fizeti. Az áldomásital 1733-tól 8 pint. Mint az ősmagyarok, esznek, isznak, áldást
mondanak, szerencsét kívánnak az adás-vételhez.”
‒ Akkor: ez az utolsó kupa bor!
Utolsónak utolsó.
Ha nem, hát nem.
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Lányszín, férfiszín
Borra bor
Még hogy…
Kurucvére, otelló, egyéb, idegenből való festőbor! Hogy színe legyen neki.
Lányszíne! – tudom meg Lichtneckert urunktól. Pirosító gyanánt fogván fogva.
Aki tudja, tudja, aki nem…
A vörös a lányszín! Ez volt a régi magyaroknál… A fejér meg a férfi színe.
Vajh miért?!
A kék szőlő levéhez, hogy vörösebb legyen, ne csak aligpiros, festőszőlőt,
lányszínt adnak. Mint tudós Oláh János írja 1854-ben, „…csak azért tenyésztetik némelyek által, hogy annak levével fehér boraiknak lányszínt adjanak”.
Mint a fehér (búza) lisztből vér, s miegyéb lányszínadó adalék hozzáadásával kelesztett „rozskenyér” nevezetű akármicsoda az Úr Jézus Krisztus III.
ezredének elején a gyarmatosított Magyarországon.
Azaz: még hogy a gyönge piros vörösítése… A fejér bepirosítása!
Jól néztünk ki már akkor is.
Egyre jobban.
…Ezért ízlett inkább eleinknek a fejér bor, a vinum hunnicum, mint a piros,
a vinum romanicum?...
Mi jár a férfinak.
Hogyne, attól függ.
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Öreg-hegyi saszla
Aranyszínű Fábián (bora)
A legöregebb almádiak emlegetik a híres öreghegyi saszlát, ám fogalmad
sincs róla, mi fán terem. Mígnem rá nem akadsz Fábián uramnál az eredetére.
Vagyis hogy.
(A chasselasból lött saszla, mely a petrezselyemszőlő névre is hallgat.)
Fábián József (született Alsóörsön 1762-ben, elhunyt Tótvázsonyban 1825ben) veresberényi és tótvázsonyi kálvinista lelkész, gazdasági író – a még híresebb Fábián Gábor édesatyja – a szőlészet-borászat kitűnőségeként
szakkönyveivel, fordításaival komoly szerepet játszott a honi mezei munkálkodás pallérozásában. Példának okáért Veszprémben, 1814-ben látott napvilágot Vizsgálódó és oktató értekezés A’ SZŐLŐ-MIVELÉSRŐL című műve.
Mindezek alapján Görög Demeter 1829-ben javasolta, hogy a saszla fajtákat
nevezzék el Fábián uramról! Amit rögvest meg is tett: a szőlőfajták névsorába
bevette az alábbi Fábián-féle szőlőket, borokat: Fábián fehér, Aranyszínű
Fábián, Fontenblói Fábián, Fábián muskotály, Fábián veres, Fábián varietása… (Írva vagyon az Alsóörs története c., 1996-os kötetben.) Azaz – Fábián
2009-es könyvecskéjének bevezetője szerint ‒ Chasselas blanc helyett fábiánfejér, saszla d’oré-ból aranyszínű-fábián, saszla de Fontainebleau hejött
fontenblói-fábiján, saszla musquéból fábijánmuskotály, saszla rouge helyött
fábián-veresse, valamint a fábján-varázs varietása…
Nem akármi! Kár, hogy a szakma alig emlékszik rá, a mezei (kerti, pincemélyi) szőlész-borász világ annyira sem, az almádiak vénje ellenben hogy a
csudába ne!
Áldás, békesség, Nagytiszteletű Uram!
…Istennek dicsőség, fiam.
Hogy mit nem rejt a népi emlékezet…
Mily (példának okáért: boros) titkokat!
Mely saszla mások szerint petrezselyem szőlő vala…
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Berényi bajor szüret
A korai gohér, a kései öreg szüret
Hogy az almádi gazda rátok cáfoljon! Történész írja: az almádi, meg a berényi
szőlőhegyen a XIX. században külön szüretelték a bajor szőlőt, ebből lett a
bajor must, mely a legelső… Lévén az őshonos gohér, mely a dunántúlinak
csak bajor szőlő, a legkorábbi. Míg ki nem vágták tövestül – tükéstül – valamennyit! Még a gyökértetű-járás előtt valamivel.
Az elején érők élén a gohér (szőlő) vala. Lichtneckertől tudjuk: szőlőnk s
borunk lehet(ett) – lehetne? ‒ fekete gohér, fehér gohér, szőke gohér, sárga
gohér. Hogy a míveltebbek gohérunkat átnevezzék bajornak.
Tudod, a gohér olyan parasztos! Ellenben a bajor!
Még hogy.
Almádiban, Szárberényben mit nem gondolt a parasztja… Külön kezelte
a bajornak nevezett gohért, nem keverte össze a többivel, mint ahogy a legtöbb szőlőskertben, pince-mellyéken történt (s történik ma is). Válogatás nélkül bele a puttonyba; hógyisne. Majd öreg szüretkor. A bajor szüret: más volt.
A berényi, almádi és káptalani gazdák zöme nem helybéli földműves,
veszprémi polgár volt. Ez magyarázná? Vagy hogy: ’bajor’? (Berény katolikusainak fele ez időben német származék.)
A jó ég, ha tudja.
Hogy mire eljöjjön – minél később, annál jobb (lehet) – az öreg szüret, a
korai mustjából lett murci már-már újborrá kerekedjék! ’Úri bor’-ként, válogatással, egyetlen fajta leveként.
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Borliget Almádiban
Magyar borhoz magyar zene
S nem skót, jenki, muszka!
Amúgy hogyne, hogy a csudába ne, de. Skótországban, A-Marikában,
Oroszhonban.
Évente borliget várja az Almádiban üdülőket a nyár utolsó hónapjában. A
Balaton-mellyék és az egész ország borainak javából adnak ízelítőt a gazdák.
Az ekkor Almádiban iható borok zöme balatoni, de akad egri, tokaji, villányi,
soproni, hajósi, ménesi is. Sőt, vörösberényi pincészet is mutatja magát az
öreg liget fái alatt berendezett faházi borozósoron.
A hangulat mindig kitűnő! Sőt, egyre jobb. Minél többet kóstolgatod, annál
inkább.
Néha becsapnak, de azért ha rálelsz a neked tetszőre, ihatol!
Hogy közben szóljon a zene késődélutántól éccakáig. (Zavarja ugyan a közeli esti misét, de hát mit lehet tenni.) Néha még magyar zene is hallható.
Nem túl gyakran, de előfordul. Borligetente egy, két este; három. Amúgy.
2008-ban aztán az a csúfság esik meg velünk, hogy a borligeti rendezvények harmadán rock, blues, jazz és western-muzsikus húzza a talp alá nem
valót. Avagy hogy pontosak legyünk, a nem magyar talp alá valót. Amerikai
népzene, amerikai könnyűzene, amerikai tánczene a magyar borhoz. A csopaki, a füredi, a badacsonyi, a somlai mellé. Miközben ahhoz – főkajárihoz,
tihanyihoz, zánkaihoz, szentgyörgyhegyihez, szőlőskislakihoz – magyar népdal, magyar nóta, daljáték és dalmű zenéje, klasszikus zenemű való. Esetleg
a szomszédaink népzenéje, akár a sramli is, tangóhermonika; ám ez.
Mi köze hozzánk? Közünk.
A magyar nemzet – az almádi nemzet – pénzéből a magyar (almádi) nemzet
zenei míveltségét lenne csak szabad támogatni! A messziről szalajtottakéét…
minek? Nem támogatják ők épp eléggé a magukét?
A két-, utóbb háromhetes borliget föllépőire költött pénz felét a jenki ’népművészet’ honi mívelői zsebelik be?
Mondjuk: majd ha Ámerikában magyar zenét kérnek a viszkihez! Mert
’ehhez’ wisky illik, nem bor.
Nem fognak.
Akkor?
Meddig vagyunk még birka nép? Mellyel akár azt is el lehet hitetni, hogy
’ez’ az övé, nem amaz.
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Borlyuk lika
Vinum hunnicum
Persze hogy fehér a hunn bor! Tudod meg Cey-Bert uramtól (A bor vallása,
Fót, 2002). A középkorban Európa két bort ismert, a vörös vinum romanicum,
valamint a fehér vinum hunnicum nevezetű nedűt – írja a siófoki (világjáró)
egyetemi tanár.
Még hogy (fehér) hunn bor: (a dzsungáriai) Ujguriában Borlukra lelt. Mely
borluk mi más lenne: szurdokvölgy, ahol körbe-karikába virágzó szőlőskerteket, szőlőlugasokat, mindent beborító szőlőt látsz. (A finnugráns jellegű
szófejtő szótár úgy tudja, ótörök eredetű szó a bor, s az ujgurnak ugyanazt
jelenti, mint nekünk, a borluq pedig mi más, szőlőskert!)
Borluk meredek falú völgye, hol – időnként – borocska hömpölyög?
Hun vér, hun bor. Hun egyéb.
A római vörös testes, sűrű, tüzes vörösbor, a hun fehér élénken savas, száraz fejérbor; a hunnak s a többi ótörök testvérünknek a fehér és a világossárga
a nap színét, a legértékesebbet jelenté…
Még hogy Borlik, vinum hunnicum: a magyar nyelv azon kevesek egyike,
amelynek saját szava van a borra. A többi jórészt ugyanarra az ógörögre megy
vissza, s Weinezik, wine-dzik, vinkózik, vinózgat, vinát motyog. A BOR az
első leírt magyar szó – tájékoztatja C.-B. Róbert Gyula a finnugrásba beleszédült tömegeket. Kétezer esztendővel ezelőtt jegyzé a kínai írnok: a hunnok
nagy tiszteletben tartják Bor Tengri hegyét, ahol áldoznak: áldozatot mutatnak
be Bor Tengrinek, az Újjászületés Istenének. Mivelhogy Bor Tengri a hunoknak és utódaiknak a Föld és az Újulás istene.
Azt mondja Cey-Bert: ótürk Ég Ura Oguz Tengri, az örök egy Isten három
alakja közül az első a Kök Tengri, a Kék Isten, második a Kara Tengri, az Éj
Istene, a Fekete Isten, harmadik a Bor Tengri, a Szürkület Istene, a hajnali és
alkonyati átváltozás, újjászületés, az Újulás Istene.
A bor akkor szürke, szürkésfekete színű vala (a hunnak).
Bor Tengri Szent Högye manapság nem máshol: Mongóliában, a KeletiAltájban. (A mongolok ősi szent hegye pedig a Bor Kan Kaldun: Bor kán,
Bor fejedelem hegye.) Maga Borluk a hunn Isten hegység közelében, a 3000
éves múltú szőlészetéről is híres Turfán-környéken… Hol a magyarral rokon
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’lovas’ ’nomád’ népek, szittyák, hunok, avarok, ujgurok művelték, művelik
szőlőskertjeiket, melyekben megannyi borlik, mái hunniai borospince mélye
csábít koccintásra: Isten!
Nem keseregni, nem. Az életre!
Táltos üköregapád, Napistin útmutatása alapján jutsz el Bor Tengrihez
ÓMAGYARORSZÁG mái ujgur Borlukában, hun a gyöpön hencsergő szűz
leányok fogadnak.
Egészségünkre!
Áldd, Öregisten, áldd meg e bort, melyet a leányok néked – áldomásra –
fölkínálnak.
Bor Tengri: a sumérnál Bor Anya – mert hogy (eszerint) nőnemű vala az
ősünk?
Mi más löhetne.
Borlikban Bor Tengrivel.
Ájult szerelemben fogantál, lelkem.
Míg rád nem szólnak, në anyázzuk űket…
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Beaujoloaisra bozsólé
Még hogy burgundi…
Mit nem tud meg az ember, ha a helybéli balatoni sajtót forgatja?! Az almádi
lapban a helybéli két tannyelvű középtanoda nyugalmazott igazgatója, Czuczor S. jószolgálati nagykövet, a boros ízlelőbimbóiról jól ismert borlovag a
minap arról ad hírt, hogy balatoni bozsólét ivott.
Tudni való: Beaujoloais a neve annak a burgundiai (francia) borvidéknek,
melynek vörös bora a világ legdrágább nedűi közé tartoznak. (Hogy ilyen
jók-é, arról még nem volt szerencsénk meggyőződni.) (Hisszük, ha isszuk!)
E borok neve pedig nagy általánosságban beaujoloais – ejtvén bozsólé.
Hogy kerül a csidma az asztalra? Farancia a balatoni kupába? Nem is
olyan bonyolult.
Almádia jeles mészárosa volt a II–III. ezred fordulóján Bozsó uram (nemrég megtért az örök szőlőskertek birodalmába), s mivel a jelek szerint szerette
a bor nevű italt, szentantalfai pincéjében a környék szölleiből igazi bozsólét
erjesztett. Válogatta a Nivegy-völgyben lelt kék szőlő tövek termését, s a vége
a maga bozsóléja lett. Cz. Sándor (bor)barátunk közlése szerint nem vált volna
szégyenére a Burgundia-bélieknek sem!
Egészségtekre.
Gondolatborászatunkban. Gondolat-pincénkben. Gondolat-pinceszerünkön.
Jóska pedig… nyugodjék békében. (Lám, mi kell ahhoz, hogy valaki jó
mészáros legyen!) (Ő az volt. Tőle vettük évről évre a mi csabai vastagunkhoz
valót – a Balatonnál.) (Kár, hogy nem kóstolhattuk meg hozzá – biztos illett
volna – az ő bozsóléját.) (Darab csabaihoz a kupa nivegyi piros – á lá beaujoloais.) (A csabai kolbászt mi nem szeleteljük, vágjuk, szép, nagy darabokba;
ahogy felénk a bort sem aprózzák el.) (…Dűtsed a gigámba!) (Negyven éve
Csopakon az apósod – nem Hamvastól, a szőlősgazdáktól tanulva – decis poharat ad a kezedbe a pincéjében.)
Ez, ezúttal – biza – elmaradt.
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Kevert bor tiltatik
Vizezésért 12 (arany) forént
„Valaki borát a hegyvám szedése előtt vízzel, alma vagy körte lével öszvekeveri, és hegyvámban vagy dézmában ollant ád, úgyszintén ha ily kevert bort
tiszta gyanánt elád, vagy más hegyre viszi, 12 foréntban az uraságh részire,
mellynek négy foréntja helységé lészen, megbüntessék, azonkévül mind uraságnak jó bort az hegyvámban adni, mind az vevő embert kára eránt megelégeteni kénszeréttessék” – áll vala 1754-ben a veszprémi káptalan őurasága
szőlőhegyeinek, köztük a mi Almádinknak rendtartásában a borvidéki történetbe téve a történész szerző által az 2010-es esztendőben.
Magyarán vagyon minálunk jó bor, meg rossz bor… Mi több: tiszta bor,
kevert bor… Ennyi az egész! Titka mindeneknek.
Szinte már ammen!

1902-ben még így nézett ki Almádiban a községház és a Margit-kápolna környéke:
néhány nyaraló a szőlők között.
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Balatoni atomos bor
Járgyon a szád, mint a seggem szüretkor!
– hallani a Balaton-felvidék szőlőhegyei táján.
Szőlőhegy, öreghegy, szőlő, pince, pinceszer… Csopaktól Egregyig, Fonyódtól Kajárig, meg vissza.
Mondhatni… Berhidától, a berhidai szőlőhegytől, mert akik alább megszólalnak, onnan valók. Azazhogy: gyermekkorukban, ifjú leányként a szülők szőlőhegyi szöllejébe járva ismerkedtek a szőlőművelés, borkészítés rejtelmeivel,
hogy felnőtt fővel a megyeszékhelyen, Veszprémben asszonyoskodván (Csatár-hegytől a Séd-völgy déli lankáin át Paloznakig) a környék kisebb-nagyon
szőlőhegyein, szöllőskertjeiben ügyeskedjenek. Odakint a kertbeli pincében
dolog közben, avagy hétvégén családi, baráti körben poharazgatván hajtanak
föl ők is egy-két pohárral a maguk – meg a szomszéd – (hol ilyen, hol olyan,
időnként igen kellemetes, máskor épp hogy iható) borából.
Isten éltessen!
Egészségedre!
Nagyra nőj!
Napam (a gyöngébbek kedvéért: oldalbordám szülőanyja) húga munkás – kisgazdalányból lett munkásasszony – dolgos mindennapjainak sűrejében mit nem
tesz? Közben-ízig hallgatja a hangszórót. A rádió mit nem állít ebben a Krisztus
Urunk születése utáni 1986. esztendő Szent Iván havában? (Szent Ivánéban, s
nem Szent Györgyében, amikor – épp 29-én – kitört Csernobil.) Na, mit nem?
Hogy Csernobilban ennyi és ennyi bórt s ólmot szórtak a sérült erőműre.
…Édes jó Istenem!
Átjön a szomszédasszony napam húgával beszélgetni.
‒ Hát, ezek, Csernobilban… Most hallottam, bort öntenek rá, hogy eloltsák!
Tagadhatatlan, némi bora a legvadabb új őskommunizmus idejében is került hazánk eme pannon – mi több, Balaton-mellyéki – fertályán a tisztességes embernek.
‒ Mennyit elpocsékolnak!
Ejnye.
‒ Van itt egy liter, igyuk meg! Védekeznünk kell.
‒ Igazad van, hogy ne legyünk atomosak.
S kettesben lemosták torkukról az atomport a jóféle balatoni borocskával.
Több eszük volt, mint az egész akkori ’magyar’ ’kormány’-nak (moszkovai
szakértőstül, szibériai kocsistul, KGST-látta lovastul).
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Tobruki dikoníros fehér
Së fejér, së bor
Bornak bor, fehér is, csak kissé dikoníros… ‒ vala a Fűzfőhöz tartozó,
Fűzfő és Almádi közt fekvő Tobruk nevű városrész kertjeiben termő szőlő
levéből készített szeszes ital. Legföljebb borszerű. Borszerű, mint kígyósi
körösztapám otellóból való rëttenetëse. Készülhetett ez olaszrizlingből…
Az istennek se!
A környék minden porcikája – szőleje is – átvette a fűzfőgyártelepi Nitrokémia nevű ipartelep gyomirtó szert gyártó üzemének (Veszprém és Siófok
közt) mindent elárasztó bűzét. A förtelmes (szagnak aligha nevezhető) illat –
sajnos – ráhúzódott a kitűnő bort termő vörösberényi szőlőhegyek egy részére, bort csak a ’szocialista nagyipar’ csődjével járó rendszerváltás nevű
akármicsoda óta érdemes e tájon fekvő pincében inni.
Tobruki rettenetes – emiatt – nem kizárólag a Tobruk kertjeiben termett
szőlő levéből erjesztett bor lehetett. Épp ennyire joggal járt az ottani kertekből
való paradicsomra, tökre, uborkára.
Tobruk, te szegény!
Papírgyári lakótelepnek épült a Horthy-világban, pontosan az észak-afrikai
csaták idején.
Tobruk ma, hogy megszabadult, amitől meg kellett szabadulnunk, újra kertváros kezd lenni. S egyszer tán az innen való borok is ihatóak lesznek!
Addig jó sok hordaléknak kell még lezúdulnia a berényi Megyehegyről a
száraz Hársas-völgyben… (A Római-kúttól Cseberének.)
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Csopaki magyarolasz
Rizling, de magyar
Nádaskút táján. Nádaskút fölött. A tájon uralkodó olaszrizling helyett az egész
– szinte csak – rizlingszilváni: az öregemé. Ipamé, kié lött vóna. A java rizlingszilváni (csopaki erdélyi), egy kis kéknyelű, pár tőke csemege…
…hol a csiger jobb, mint máshol a legjava.
Pincepaprikás… bihari módra, Csopakon. (Itt már úgy hívják, hogy pincepörkölt.)
Hordót mosni, szárítani. Kertet ásni, pincét rendezni. Metszeni. Kacsolni.
Kötözni. Kapálni. Permetezni. Kapálni. Permetezni. Szüretelni. Törni-darálni,
sajtolni, must a hordóba! Murci, újbor – óbor alá. Kóstolni. Fejteni. Kénezni.
Inni. Fejteni. Eladni. Inni. Szőlőtövet takarni. Hordót, kordont igazítni. Bortörést megelőzni. Kiinni. Kútásás a kertlábban a Nádas-ér elágaztatásával.
…Keresi, keresi, ez a kicsi mind megitta!
Cukrozta az öreg, hogyne cukrozta volna, ha alacsony lett a cukorfoka.
15/16-ról csak fölvitte 18/20-ra, hogy iható legyen a borocskája. Mi tagadás,
iható vala! (Leánya viszont a szöme pillantásával fogott meg, nem az apja borával.) (Az csak ráadás.) (Hogy napam ránk-ránk támadjon, hagyjátok abba!!!)
(Még hogy mondta; lekapta előlünk a vasárnapi asztalról az üveg – második
üveg? ‒ borocskát.)
A csopaki! Az a csopaki.
Még Csopakon, Arács előtt leled a Kerekedi-öböl fölött a Nádaskúti-dűlőt.
Nádas-ér sédvize fölött, a dűlőút alatt ipam szölleje. Ékeskedett! Míg megtehette.
Ipam ‒ bihari (igen sovány földről való) parasztfiúként – honnan tudná, mi
fán terem a balatoni bor, mégis olyan nyakalni való kerül ki a pincéjéből, hogy
csudájára jár a békésvármegyei corvinkai mindenivóból borisszává e tájt átképzett magamfajta. Biharban is kerül – jobb helyen ‒ (lásd Érmelléki) Szőlőhegy, de ez még nem magyarázza, mitől ilyen balatoni rizlingszilváni ízű a
balatoni rizlingszilváni e csopaki dombon! Mert itt vagy beletanulsz, belenősz
mindabba, ami balatoni, vagy olyan semmilyen bort keverő senki ember leszel,
hogy vétek feléd (pincéd irányába) nézni.
Most arról nem beszélve, hogy – öreg környékbeli postások 2000-eleji emlékei
szerint – személyesen Öreg Kállai (akkor még csak Kállai Károly, ipad) megyei
postamester intézte el egy pinceszeren, hogy az orosz visszaadja a Királyi Magyar
Posta almádi üdülőjét! 1956 után valamikor a szovjetnek mondott oroszok veszprémi kommendánsa meghívatta magát a bakonyi‒balatoni postások valamelyikének szőlőhegyi borospincéjébe, és azok addig itatták a fölszabadításunkba
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belefáradni képtelen katonatisztet, míg meg nem ígérte ipadnak (Veszprémvármegye postafőnökének), hogy visszaadják a postának a palotányi almádi üdülőt!
Hogyne hinnéd e kétezer-valamennyiben is emlegetett almádi postás legendát, hisz jól összeüsmerkedtél Kállai Karcsi bácsi borával… (Hogy az sem legyen kizárt, más veszprémi postás balatoni pincéjében itatta addig Karcsi
bátyád a szovjet elvtársat, mígnem meg nem ígérte – Leninre esküdve – a viszszaszolgáltatást.) Aki ebbe a borba belekóstol… Csapot nem, papot alig, kommunizmust legalábbis otthagy.
A bihari puszta fiából úgy lett kiváló csopaki borosgazda (kisgazda, sőt,
annál is kisebb, mert legföljebb négy-öt hektót levedzett a Nádas-éri piros föld),
hogy könyvből megtanulta, hogyan s miként. Így tudta meg, mi kell e földnek,
ezen az éghajlaton, ebbe a tájba. Biza csopaki szilváni, fiúk!
Szilvánihoz való jó kis szőlő.
(Erdélyi.)
A kapásnak, délben, egy kis gulyásleves (főzi napad); ugyanez megteszi szüreten is, csak akkor kétszeresen csúszik.
Hogyne, a kóstolótól!
Óbor. (Mert hogy valamennyinek azért maradnia kell, kitartson újig.)
Must. (Magad facsarod ki, annyit poharazol, amennyit a beled kibír.)
Murci. (Természetesen egy-két héttel korábban sajtolsz egy kis erre való
levet, hogy szüretre meginduljon: forrjon, habozzék.)
Hogy te ne habozz nekilátni (a dolognak s az ivásnak).
…Egyebekről nem szólva.
S a Nádas-kút düllejében a corvinkai (kapálástól, metszéstől, permetezéstől,
hordómosástól, kénezéstől, borfejtéstől óvakodó) vőből – elég lassan, de biztosan
– a hétvégi szőlőmunkás tanoncidőt végiggyakorolva már-már borosgazda lett.
Lehetett volna!
Hogy elüssem valamivel: addig járt a korsajával a Nádas-kútra, míg bele
nem feledkezett.
Tiszta forráskútba, sáros (nádas) érbe, balatoni sédbe, égkék égbe, Tóba,
Hegybe.
‒ Maga irtotta ki az égig érő gazt s telepített a helyére szőlőt, ültetett gyümölcsfát, épített pincét.
Öreg napjaira gondolt? (Amikor abbahagyja a főiskolai tanárságot is.)
Nem érte meg. Örömöt csak az előtt adhatott neki e föld.
‒ Nála különb férfit nem ismertem.
Bort.
(Csonka-)Biharban, (balatoni) Bakonyban.
Nádaskúti rizlingszilváni. Más csopaki, avagy kövesdi düllőből való – kapod
hírlevél helyetti borlevélben ‒ a siralomvágói olaszrizling.
Azaz hogy: CSOPAKI, a javából.
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Éjféli harangozó
Asszonyfiatalító
A móri borvidékhez tartozó helyről való e történet, de bárhonnan előjöhetne,
akár a kaliforniai magyar szőlőhegyekről is.
‒ Tudod, milyen a bicskei bor?
Honnan a csudából.
‒ Kétféle bor van nálunk. Az egyik az éjféli harangozó, a másik az asszonyfiatalittó!
Erre innya kő!
Innya.
Leöblíteni!
Hogy a búsba ne.
Telekfőn, vagy hol.
Maradunk.
Hallja, kend!
Nem akármi.
Jó, jó, de… részletesebben, ha lehet!
Mármint: jöjjön egy kis bortörténet, eredet-meghatározás, forrásmegjelölés.
Jön is.
‒ Az éjféli harangszóra a gazda a másik oldalára fordul, hogy reggelre ne
lyukadjon ki a gyomra.
Haha.
Bicskei a javából mindkettő.
Azaz… Olyan savanya!?
Még hogy savanya…
Ahhoz egy kis fölös gyomorsav, kész a baj!
Ez lenne a… (mondjuk ki, bicskei) éjféli harangozó.
És a másik?
Az se kutya.
Hogyaszondja:
‒ Attól meg a menyecske minden rése beszűkül!
Ha eleget iszik belőle az asszony, összehúzza minden nyílását.
Inni mikor fogunk?
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Mondhatni.
‒ Csak te ne mondj semmit.
Jobb, ha befogod.
Az aztán csak az asszonyfiatalító!
Bicskén.
Mama, rád férne…
Mönyecskeifjító gyanánt egy kupával.
Ne sajnáld tőle!
Egészségünkre.
Ha lehet, kevésbé savanyával…
Lőrincz, Lőrincz, miket nem tudsz!
Mi nem jut eszébe az Alsóörs és Káptalan közti szőlőhegyen, a telekfői
borozóban.
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Pinceszer, ezeknek?!
Gyerekeink honnét tudnák
‒ „Pinceszer”?! Azt hiszed, a fiatalok tudják, mi az? Eltévedtek ők ёgy
kicsikét.
Másfele vitte őket az élet. A maszlag. A mákony. A métely. Az áfium (hogy
Zrínyit is idézzük).
„A globálbuzernyák élet!” – szól közbe (Miskát idézve) a pinceszomszéd.
‒ Jól mondod.
Nem hiába.
‒ Egy pinceszer végén a második falu határában tértem magamhoz. Hogy
kerültem oda?!
Máig nem tudja.
‒ Igyál nyugodtan, van még – tölt sokadjára a poharadba. – Ne vöröset,
édes, jobb a fehér.
Hogyne, enyhén savankás, épp a legjobb.
‒ Van benne sav, annyi, amennyi kell! Másképp holnap kidobhatod.
Azért kár lenne.
„Akkor inkább tölts még” – így a szomszédbéli.
Jó, akkor még egy kupával.
„Nekem is” – tolja elé a további kertbarát (egészen kicsi – valójában valóban a maga ura ‒ kisgazda).
‒ De hogy mit kerestem én a negyedik falu szőlőhegyén…
„Mért, ott is pincében kötöttél ki?”
‒ Majd a halottasházban!
Az tenné be a kaput.
‒ Hát még amikor megvolt az egyház szölleje, pincéje!
Mért, mi lett vele? Már nincs meg?
Nyilván nincs, aki művelje, rendezze a dógokat.
‒ Ahogy mondod. Ki fog ma kapát… A fiatalok csak inni szeretnek, de
dolgozni… De azt se úgy, mint mi! Módjával; tudod.
Nincs meg a szőlő?
Mekkora volt?
‒ Jó darab. De az előző pásztorunk eladta.
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Kár, kár.
„Töltesz még egy kicsit?”
‒ Ne szerénykedj! – dűti tele a poharunkat.
Ő a gondnok.
Amúgy a falu katolikus templomszolgájának ‒ magyarán sekrestyésének
– a legjobb komája.
„Ivócimborád?”
‒ Úgy is lehet mondani.
Isten, Isten.
„Azért ez nem rossz…”, gargalizál a koma.
‒ Hogy lenne.
„Azt hiszed, akkor elénk tenné?!”
Ő, hogy.
‒ A régi szép idők… Amikor még megvolt a szőlőnk, nem egyszer ott gyűlésezett a presbitérium. Tízen voltunk, tíz liter! Annyi a porciónk.
„Indításként”.
‒ Ahogy mondod.
„Kezdetnek nem rossz.”
Aztán jöhet a következő tízes.
‒ ’Tíz’…
Teletölt megint. Újólag. Ugyanazt. Ugyanabból ugyanabba.
‒ De a pápisták se restek! A kántoruk, persze ő is jó atyai cimbora, néha
elvittem a pincénkbe, megmutatni neki, milyen a ’kálvinista bor’, és csak
csettintett, meg itta a torka, mintha szivacs lett volna. Na, a kántorunk, akkor
még apám is élt, annak volt iskolatársa, szentmise közben, amikor vagy fél
órára leállt az orgonával, minden vasárnap kilépett szemközti Nagykocsmába
és szép lassan fölhajtott egy literrel. Majd amikor újra nyomogatnia kellett a
billentyűket, várta a pap, hogy folytassa az orgonálást, már föl is mászott a
kórusba. Gyönyörű hangja volt!
„Nyugodjék!”
„Nyugodjék.”
‒ Sose felejtem… Na, akkor még egy pohárral.
Jó, még egyet.
De aztán.
‒ Semmi De aztán! ‒ tölt újfönt.
Jól nézünk ki.
Mi igen.
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„Óvatosan, mert még haza kell érni.”
‒ ’Óvatosan’; csak nem félsz tőle?
Ő? Hogy tehetne ilyet.
„Jöhet.”
„Felénk, az Alföldön, ha szeretetvendégség van, a lelkésznő citromos teával traktál bennünket…”
‒ Idejöttél, és mivel fogadunk?! Na, mivel?
Mivel, mivel, na, mivel? Borral.
Úgyhogy a pápisták meg a kálvinisták, ha kis falunkban összejönnek valamelyik pince előtt, előterében, közepén, mélyében, „Rá se ránts!”, és már
töltik is a megbántott koma poharába a magukét. Mert mit számít, mivel szidja
egyikük papja a másikat. És fordítva. Egyikük felekezetét a másikuk felekezetét képviselő fölszentelt egyházszolga. Vica Verza.
‒ Vica!? Te is emlékszel rá… ‒ és már mutatja is, mije nem volt neki.
’Pinceszer’… Mit tudják ezek?! Mit tudnak egyáltalán.
Ajaj, gyönyörű nagylányt volt. Míg lány volt. Mert aztán ő is asszony lett.
‒ Mi lett volna!
Buta.
Ki nem tudná.
‒ Kend is csak avemária előtt, mög avemária után issza a bort!
Mikor, ha nem akkor.
Mer hogy a jó bor hosszú meséje az iszákosnak.
‒ Hogy lönne az embör ittas, ha kicsikét beiszik…
Naná, majd kalbász.
‒ Gyühet!
Lehetőleg mangalica húsából gyúrják. Ahhon aztán a fehér mög a vörös…!
Hogy a pirost ne is emlögessük.
Hun, hun; a berényi Új-hegyen.
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Borvirágos kis kertünkben
Esztendős Borvirág a pincében
„Gyöngyvirágos kiskertembe besütött a holdvilág is…” Borvirágos, ha nem figyelsz oda.
Pinceszer a pinkóci szőlőhegyen. Márton napi lúd helyett sült ruca, mert hogy
azt könnyebb tálalni (sütni), rucatöpörtyű, rucazsíros kenyér lilahagymával… A ruca
sült combjához főtt pityóka, párolt (lila) káposzta…No meg új bor, rogyásig. Mindenki a javát hozza! Hogy bemutassa, mit tud (az idei esztendő, a szölleje, főggye,
pinecéje, meg ő maga): csak a legjobból! A legjavából.
‒ Ezt kóstoljátok!
Emezt.
Azér az jobb vót!
Amaz pláne.
Különösen!
‒ Borvirág, vigyázz!
Az esztendős kicsi leány nem ott rohangál az ivó, evő, iszogató-falatozó, danolászó, jó kedvű társaság lába alatt (között)? Csak nehogy az ajtóhoz álljon, valaki éppen akkor talál bejönni, rányitja.
Már viszi is az apja. Hogy menetben bemutassa:
‒ Borvirág!
Szép kis virágszál.
Csörög a zsebcserregőd. Keresnek!
‒Tudtam, vagy úszol, vagy iszol…
Már mér lönne másként?
‒ Az ausztrál úgy készít barrikolt bort, hogy az irdatlan nagy műanyag hordóba
beereszt egy tölgyfát…
Gyökerestül, ágastól.
Oszt kiveszi, ezt igyad! Tőgyfa hordóban érlelte ennyi meg annyi időn át. (Ha
hiszed.)
(Az íze szinte.)
Ők csak tudják!
Mitől döglik a légy.
Az igen.
De a miénk, Pinkócon…
Hogyne lenne különb! Valódi tőgyfa hordóból.
Borvirágostul. Sőt, Borvirággal különösképp. Lelköm, galambom.
Hogy aszondi „Gyöngyvirágos kiskertömbe besütött a hódvilág is…”
‒ Gyöngyvirágos szép jó estét kívánok! ‒ köszönt koraeste a csárdába pár jó
kiállású legény, hogy az addig ott hangoskodó helybéli duhajok összébb húzzák
magukat, mert csitt, (látni való:) itt vannak a bakonyi betyárok.
Megjöttek a… betyár gyerekek. S mit, mit nem, bort rendelnek; ide az asztalra.
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Rossz bor helyett inkább fröccs?
Avagy spriccer
Almádi fröccs: ujjnyi bor, ujjnyi szikvíz.
Hogyan, miként?
Sorjába.
Előbb az első, majd tovább.
Hogy, hogy! Ujjnyi mélyen a nedű, ujjnyi vastagon reá a szikvíz.
Sörre bor, mindenkor.
Rossz bornál csak a jó fröccs jobb.
Jó bornál… Mi lenne?
Semmi; de semmi.
Almádi.
Valljuk be: a balatoni gazdának nagyon ellenére van, ha a borát vízzel hígítod. Hogy vehetnék úgy teljes mértékben birtokba az ízlelőbimbói?! A bort,
a bort.
Lőrét… esetleg.
Na, jó.
‒ Béküljünk ki!
Egészségedre.
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Kúrta fröccse, Réhontól
Jenő és Világos közt, félúton
Miska kurta fröccse: egy icce mokraajji + két icce mokrai büdös víz.
A büdös víz (kénhidrogénes) magában nem rossz, de borral...
Ott van a forrás Világos és Borosjenő között fél úton – tudósít 2013 legvégén Réhon Jocó bátyánk Aradról. Jó borivó (meg persze pálinkakedvelő) magyar ember a Maros alsó folyása mellől. (Egyszerű esetben bor, ha
súlyosbodik a helyzet, pájinka.) (Nyáron ellenben a bort csak fröccsben szereti.)
…Honnan (Világos és Jenő közétől) nincs is olyam messze… az első borforrás! Pince. Arrafelé – nálunk, miről (regéltük vala) még Vörösmarty is tud!
– biza kolna… Kolnában a
hordó. Hordó likán a szád.
Vagy előbb csak a lopó!
De hát: nem egyre megy?
Csak be, lё, föl.
(Mokra/Makra) Alá.

Az almádi kertbarát kör
rendezvényeinek rendszeresen
helyt ad Kerekes László
pinkóci pincéje.
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Borkóstolás
Vízzel s anélkül
Szó, mi szó, azt mondják, száraztól az édesig (savanyától a mézesig), fehértől
a vörösig (sőt, feketéig) tartson a borkóstolás! Mán ha bekeveredsz egy pincészeti alagút kellős közepe helyett az előcsarnokába. S közben víz, víz előtte,
közbe, utána.
Már akinek!
Akivel.
Amihez! (Amihön… hogy kéne?!)
(Ëgyikhön igön, másikhon nem.)
‒ Közben víz is kell, vizet is kell inni! Legalább kétszer annyit, mint
amennyi bort fölhajtasz.
Fölhajintasz.
Le a garaton.
A gigán.
Lё, lё, lё vele!
Na, jó.
Mert hogy a szervezetünknek erre van szüksége. Állítólag!
Állítólag… Mindenki azt mond, amit akar. Hiszi a piszi!
Más dolog iszogatni, más kóstolni. Kóstolni hogy fognál neki vízzel. Elé,
alá, fölé; minek; csak hogy megzavard magad.
Az ízlelőbimbód.
Fröccs? Inkább kapáláskor, metszésre, permet alá.
A bor?... Előtte a disznaja húsa.
‒ Jucinak is van ám ugye „ízlelőbimbaja”!
Van neki. (De még mekkora!)
‒ Ezt a tavalyit kóstold!
Ez az, nem össze, vissza! Sorjába.
Még hogy savanyától mézesig; akkor: ugyanazon pincészet (borászat, sőt, szőlészet!!!) egy évjáratú, azonos fajta borának ilyen-olyan változatait vedd sorba!
Sorra a szádba. Nyelved hegyire. Szájad csücskibe. Torkod előtt a nyelved tövibe.
‒ Zuhé! ‒ mondotta volt a beregi költő (Nagy Zoltán Mihály) a nagykun
Berekben.
Nem csak ahogy esik, úgy puffan! De hogy mindehhez vizet vedelj…
‒ Mi vagyok én, ló?!
Vagy hal, aki arra gondol, hogy a kutya ette meg, mert hogy nem vizet lefetyel reá a burkusa?
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Víz…
Hogyne! Fröccsnek. Ellazítani. Kapáláshoz – hogy ne szédülj a szőlőkarók
közé a túl erős tiszta bortól. Megteszi a csiger, vagy a hosszúlépés is.
‒ Ne siess avval a kapálással!
Nem úgy értettem.
Hosszú, lépés. Kurtán.
Na, ja.
‒ Ne az oldalánál fogd a poharat! Fölmelegszik a borocska…
Föl ám! Amiért kár lenne.
Majd a hasadban.
A száránál, avagy a talpánál.
…Finoman.
Aki úriember!
Igazi.
Ám a magunk fajta…
Kicsire nem ad. A nagy meg nem számít.
Le, le. (Ha őszintébb vagy: lё.)
Vízzel, vagy anélkül.
Részemről a fáklyás menet!
Azaz: tisztán a bort, tisztán. Se borvízzel, se szikvízzel, se kólával, se…
Pláne, hogy.
Már ha valóban kíváncsi vagy arra, mit veszel magadhoz! Mert ha csak
szomjas vagy, valóban jobb vizenyőt keresned.
‒ Desszert meg sajt: a vörös borhoz!
Nem ám csak úgy, fogod magad…
„Desszert”; jó uram nyilván nem az édességi nyalánkságra gondol. Nem.
Csakis némi… Ki tudja, mire.
‒ Mifelénk kolbászkarika járja!
Felénk meg: harapás a szál kolbászból.
Arra ‒ ahhoz ‒ illik csak a… bármiféle borocska!
Netán sonka; szalonna (húsos, avagy avas, bármilyen!); némi kenyérrel
(lehet tavalyi is) – csak a fogad ki ne hulljon; zöldség, avagy savanyúság…
‒ Lányok is lesznek?!
Azok hogyne.
Asszonyok…
Az teszi be a kaput.
…Hogy akkor végre térjünk át a tárgyra. Tárgyra! Borra.
Kezdvén a kezdvén.
‒ Legközelebb a henyei szőlőhegyen találkozunk!
Állunk elébe.
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3 ina, nagy fröccs
Elspriccelve
Almádiban, a III. ezred elején fröccsös est a szőlész-borász körben. Szépen
hallgatjuk az okos előadást Fótról, Fáyról, Vörösmartyról, Jedlikről, meg a
többiről. Hoztak is a gazdák egy kis finom bort, mind a legjobbat. Hogy kiki mutassa, milyen jó volt nála a tavalyi termés! Hogyne vennék zokon, amikor az elhangzottakat szemléltetve szikvízzel (őseik nyelvén: savanyúvízzel)
hígítanád az ő drága borát! Amiért annyit küszködött, amibe beletette minden
erejét, tudását, idejét, pénzét!
Fröccs… Ne az ő borából. A másikéból! Máséval tegyék ezt a csúfságot.
‒ (S)Priccelj el fölötte!
Ami belehullik, éppen elég.
…Túl sok annak a szerzetesnek, aki azért nem iszik vizet, csak bort, mert a
vízben a halak paráználkodnak. Borban hogy tudnának! Szent ital az! Tiszta…
Isten ments… borba víz!
Erdélyben: borhoz borvíz.
„3 p…a, 6 csöcs,
10 forint a nagyfröccs!”
…valaha, Budán a Déli Indóházzal szemben lévő vendéglők egyikében az
1960-as években, ahol női zenekar húzta a magyar bakáknak a nótát.
„3 p…a, 6 csöcs,
közte van 1 nagyfröccs!”
Még hogy közte…
Mi más kéne a magyar honvéd fiúknak!
… Azért, gyerekek, ez olyan bakás…
Hogy a zenész lányok mit szóltak hozzá, arról hallgat a szőlőhegy lármafája.
Zircen, hogy tovább ittak, tovább fajult a dolog: „Három p…a, hat csöcs,
/ közte van egy nagy pöcs” – állt a csapszékben a búfelejtő mondóka.
‒ Ejnye, fiúk, a nemjóját…
Irgum-burgum!
‒ Nagyon rosszak vagytok.
Mire nem gondoltok!
Rossz az, aki rosszra gondol.
Mér lenne az rossz?
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A henyei szőlőhegyen…
A tanító, aki beadja az oltást
Szól a balatonhenyei lélekharang, a 94 évet élt Pődör János koporsaját négy markos
férfiú viszi. A gyászmenetben ott a fél falu, s hol kereshetnénk másutt a henyei híres
tanítót, Hegyi Lajos bácsit is, mint a gyászolók között.
‒ Radeczky-huszár volt az öreg, erre volt a legbüszkébb! ‒ magyarázza a ’fiatal’, csak
72 esztendős tanító. ‒ Pődör Jánosnak egyszer sem adtam oltást, sose volt az orvosnál.
Nála mindenkit csak így mérnek: segített-e már az illetőnek a gyógyulásban. Mert
Hegyi tanító úr arról nevezetes 1972-ben Veszprém megyében, hogy Henyén, ahol
sosem volt orvos, a legszükségesebb egészségvédelmi teendőket ő végzi még ma is.
Jelenleg csak egy betege van. A Köveskálról kijáró ápolónő szülési szabadságon
tartózkodik, s az orvosi kezelésre szorulók busszal járnak be a körzeti rendelőbe. Hegyi tanító úr egy agyvérzéses, mozgásképtelen falubelijét szurkálja hetente kétszer.
‒ Persze, nem mint orvos, és nem is pénzért, hanem emberi kötelességből. S csak
akkor csinálom, amikor szükség van rám.
És az itt eltöltött évtizedek alatt ‒ 1920-ban jött ide tanítani ‒ sűrűn szorultak rá,
a műkedvelő gyógyászra a henyeiek.
Először csak állatokat kezelt, kipróbálta, milyen gyógyszer kellene. Megtörtént,
hogy szíven szúrt egy jércét, mert túl mélyre szaladt a tű.
‒ Egyszer is, a szomszédban megrúgta a disznót a ló, s egy öklömnyi bélcsomó kilógott belőle. Van-e forró víz, kérdeztem. Egy kis szuperszeptil porral megmostam, bevarrtam, volt éppen egy penicillinem, azt beadtam. Meg is gyógyult, szép hízó lett belőle.
Másik alkalommal meg együtt ment az állatorvossal betegvizitre („Gyere velem,
ne legyek egyedül!”, hívta a lódoktor jó barátját). Nem volt otthon senki, be akartak
mászni az ólba, hogy megvizsgálják, mi a baja a disznónak. Az meg, a buta állat,
kiugrott ‒ talán attól félt, hogy böllérbicska alá kerül? ‒, s a kerítés belemerült a combjába. Hatalmas húsdarab lógott le róla.
‒ Van-e pálinkátok? ‒ kérdezte a doktor.
‒ Van.
‒ Akkor azonnal fertőtlenítünk, no nem magunkat, hanem a sertést.
A lelógó combdarabot kendercérnával varrták vissza. A disznónak aztán kutya baja
se lett.
Lajos bácsi egy pohár erős balatoni borral serkenti emlékezetét.
‒ Itt a közelben egy nálam idősebb asszony éjjel rosszul lett. Persze, lovaskocsival
kellett kihozni az orvost. Az azt mondta, hogy reggel be kell vinni a kórházba, és éjjel
adjanak be neki egy morfiumot.
Éjfél körül felköltötték, hogy menjen, azonnal oltsa be az injekcióval az asszonyt,
mert nagy fájdalmai vannak. Ment és beadta.
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Otthon alig feküdt le, megint jönnek, kopogtatnak, „Jöjjön már tanító úr, mert ellik
a Pajkos!”. És vitték a tsz-istállóba.
‒ Nem lehetett a lóhoz nyúlni, mert rúgott. Le kellett kötni az egyik lábát,
három lábon állt, csak így tudtuk elvenni tőle a csikót.
A szomszédban élt egy ötgyerekes család. Az egyik kisfiú az udvaron baltázott,
„Júj, levágta az ujját, a tanító úr majd megcsinálja!”, szaladt át hozzá a nővére, aki
szemtanúja volt az ügyes ujjlevágásnak.
Odament, az ordibáló gyereknek az ujja egy bőrfoszlányon csüngött.
‒ Gondolkoztam, levágjam-e? Nem, inkább visszaállítottam, és leukoplaszttal leragasztottam. Bevittük a kórházba, nem merték lebontani, mást ők sem tudtak volna
vele csinálni. Három nap múlva kellett visszamenni. Amikor leszedték a leukoplasztot, nézték: összeforrt!
‒ Most traktorista a Sanyi, megcsináltam az ujját.
Az ember- és állatgyógyítás mellett a növényvédelemmel is foglalkozott és foglalkozik. Végzett valami tanfolyamot, de hát azt rajta kívül még sokan kijárták, mégsem mennek hozzájuk nap mint nap, mint Lajos bácsihoz, hogy mit lehetne csinálni
a károsodott növényekkel.
Újabb pohár bor után a hosszú élet titkáról kezd beszámolni, aminek röviden ez a
summája: se szellemileg, se fizikailag nem szabad eltunyulni! Ez a titka az egészséges
öregségnek, mondja. S nem nehéz hinni neki, ahogy végignézünk a kemény, nap
barnította, ősz hajú, makk-egészséges öregen.
‒ Ma is egész nap dolgozom!
Erdőjáráson, gombaszedésen, szép gyümölcsösének ápolásán, s az alkalmi injekciós tevékenységén kívül: Balatonhenye népfront-titkára, könyvtárosa, vöröskeresztes
elnöke, s mindez tizedik nyugdíjas évében.
‒ Tegnap este falugyűlés volt, ma este cirkusz lesz. Szóval minden nap van valami.
Egyedüli TIT-tag vagyok a faluban, télen én szervezem az előadásokat.
Egyszer Monoszlóra kellett oltás végett járnia, egy kartársnőjének csontrákja volt.
Lajos bácsinak közben Veszprémbe kellett utaznia egy tanfolyamra, a beteg tanítónő
azzal búcsúzott tőle: „Addig nem halok meg, míg haza nem jön!”.
Amikor egy este megérkezett, azonnal átment e beteghez, aki mintha csak erre
várt volna: azonnal meg is halt.
‒ Hát ilyen az élet. Én búcsúztattam. Hát sok minden adódik az ilyen hosszú életben.
A következő történet előtt ismét tölt vendégeinek is, magának is, nevetve:
‒ Rút a magyar, ha józan!
Hegyi Lajos bácsi eltűnő emberfajta utolsó mohikánja: falusi mindenes a Balatonfelvidéken az Úr 1960/70-es éveiben.
*
A Káli-medencében megbúvó gyönyörű balatonhenyei szőlőhegyen utóbb gyakran
megfordulnak az almádi borbarátok Hegyi Lajos unokaöccsének, Borsi Lőrinc nyugalmazott veszprémi iskolaigazgatónak, almádi borlovagnak a pincéjében. Hogy igazat adjanak az utódok Lajos bátyánknak: ezt a bort nem meginni…
U 34 V

Kun Béláék szovjet fröccse
Nyolc deci a szódásüvegbe
Cholnoky Lászlótól tudhatjuk Zsidómentes magyar irodalom című írásából,
hogy ilyen is létezik, magyar szovjet-fröccs!
Nem akármi.
Nem Kaukázus-alji, Volga-menti, Pityer-környéki, Urálon-túli, nem, még
csak Csöndes tenger-mellyéki sem. Kimondottan a „Kun-féle szovjetbizomány” (Ch. újdondász fogalmaz így ’19 őszén) idején használhatták a magyar
vöröshadsereg vöröskatonáinak a leitatása helyett a harcra buzdítására! Hogy
e serkentőszer mennyire lehetett hatásos, mutatja a sajnálatos visszavonulás
(a négy irány irályából).
Hogy Cholnokyt idézzük (pusztán a pontosság és a tisztesség kedvéért):
‒ Valamelyik álomlátó zsidó szovjet-apostol beálomlátta, hogy a munkások
semmi szín alatt sem hajlandók tovább is beérni a vízzel. ‒ Csináljunk hát
számukra üdítő csöppeket! ‒ mondta ‒ és egy titán-termetű szódásüvegnek
lesrófolván a fejét, belécsöppentett kilenc csöpp enyhe paksi sillert és azt színig fölhígította üdítő szikvízzel. Elméne akkor a munkásokhoz, és mondta
nékiek: én vagyok a Schlésinger apostol és csináltam néktek italt kilenc csöpp
borból, bár a szovjet tizenegyet engedélyezett, de én a két csöppnyi különbözeteket ellopám, részint mert szeretlek, és óvlak benneteket, részint meg, mert
milliószor két csöpp az két hektót teszen és képzelhetitek becsületes, egyszerű
agyvelőtökkel is, hogy mi az ára ma két hektoliter bornak!...
Hogy aztán így zárja tájékoztatását szovjet fröccs kereskedőnk a Kun-féle
bizományban: „Jó ital ez, amelytől és amelyre az emberek által ugyan köpetik,
de amelytől be nem rugatik, sem nem hányatik, sem egymást fejbe nem üttetik!
S lőn e szeszmentes italnemű… a Kun Béla-féle időszakban.
Ha, ha.
...Ez vala tehát a Kun-féle szovjet fröccs! (Könnyű megjegyezni.)
A katonáknak ebből tán mégsem adhattak, mert nyomban szuronyuk hegyére kapták volna Slézinger atyafit.
‒ Kár azért a két csöppért…
‒ Nem vagy te egy kicsit antiszemita? ‒ állítá a kipellengérezett atyafi.
Ki, Cholnoky?
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Ámerikai fröccs
Csórókáimnak
Szegény, szerencsétlen, elesett, segítségre, mi több, segélyre váró ámerikaiak!
Mi nem jut nekik: ámerikai fröccs. Ajvé.
‒ Amerika az amerikaiaké.
Ámerikában.
A Marikánál.
Ä.
Āra alá.
Ö.
‒ Fele víz, fele szóda!
Aj, jaj.
‒ Ezt kapja a pincér és a zenész… ‒ tudjuk meg Ókanizsán az adott pillanatban (2015 Szent Mihály hava elején) a Tisza-parti vendéglő kiszolgálójától.
Sőt!
‒ Kapott!... Ma már az sё jut.
Sóhajt és legyint. Amúgy elég huncutul.
Mi nem.
Hogy az est végén, zárás előtt valamivel, hogy fogy a rendelés (elfogyott
a nekünk szánt ital?), odaüljön a konyhaajtó elé a kisszékre, s jó sötét ivólevet
kortyoljon.
Hogyne, jó pohár vörösbor ‒ szerémi, azaz egészen pontosan karlócai,
avagy csak macedón, netán csak csókai piros ‒ a fáradt kacsójában.
Még hogy a fölszolgáló! De az ámerikai borisszák!
‒ Hallod, jó, hogy nem mentem ki az Államokba!
’Ezért’ nem érné meg.
Bolond lesz az ember itt hagyni ezt a… valóban elég savanya – mi több,
egyenesen ecetes ‒ ködivinkát.
‒ Házi borocska…
Na, ha ezt kapnák ámerikai fröccs helyett az ámerikaiak… Biztos megvesznének tőle.
‒ Hallod, arra befizetnék!
Ő be.
Mi ellenben.
‒ Attól nem rúgnál be.
Akkor meg… minek az egész.
Különösképp a jenkiknél.
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Heminányi élet
Amennyi beletér!
K. G. főiskolai tanár irodalomtörténész regéli: a bencések szerint a hemina
hozzávetőleg 3 decinek felel meg. Más ím ígyen tudja: a hemina az a mennyiség, amennyitől a borban már érzed Istent, de még nem kísért meg az ördög.
‒ Azt hiszem, ezt másképpen borgazmusnak is mondják. Tudod, amikor
heminával a kezedben elnézel a messzeségbe, és tágas borizontok nyílnak.
Borizontnyi bor… Az tenné be az ólajtót!
Egri, heminával mérve.
Egribe révedve. Egrin merengve. Egrivel a kézben. Hemina mennyiségű…
egri fehér. Egri vörös. Egri egri. Bikavér, debrői hárslevelű – heminával.
‒ He?!
Jó, hogy nem Hé!
Az hiányzana.
Kapna a heminával.
‒ A hemina nem kupa, csak a mennyiség. Példának okáért három decis
pohár űrtartalma egybevéve.
Egybe, egybe. Jó, hogy nem.
Ha előbb mondod…
„Hemina”.
Maradunk a kupánál.
‒ Melyiknél, a fél literesnél?
Kezdetnek megteszi.
Ellenben a pannonhalmi
hemina – sőt, szentmártonhegyi ‒ lehet fehér, lehet vörös.
Házasítással! Azaz ami beletér. Ízlés szerint. Kültartalma
7 és fél deci.
0,75… A mi szemléletünk
idegen Tőlük, az nem érvéVince-napi termésbecslés a Pinkóci-szőlőhegyen
nyesülhet. A 0,75-ös hogyne.
2011-ben.
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Nyilván ánglus, miegyéb. Netán csak egyszerűen itce?
Piha.
Azaz szó sincsen 3 deciről. Mármint Szentmártonhegyén, e pincészetben.
A bencések Szent Benedek szabálykönyve aztán értelmezi a dolgokat: „…
tekintetbe vesszük az erőtlenek gyöngeségét, azt tartjuk, hogy minden egyesnek elég lesz napjában egy hemina bor.” Mármint a szerzeteseknek.
Az erőtlenjének.
Aki bekapott kettőt-hármat, biztos nagyon erősnek hiszi már magát.
‒ Még egy heminával!
…kupával, akari mondani.
Azaz valaha a hemina kupaméret lehetett.
‒ Maradunk a fakupánál!
Mondotta volt, ami beletér. Semmi több!
Azt sem… csak úgy fölhajintani! Kazal-módra.
’Hemina’; majd ha fagy.
Pedig, biza, épp annyi a szörző napi adagja.
‒ Beléptünk, beléptünk?
Nem a pártba, csak a hemina-bárba.
‒ Bálba?
Sokat ittál.
‒ Ausztriában az 1200-as években két-három-négy liter bort ittak naponta
a szerzetesek, máshol csak két-három decit. Azaz nem mindegy, hogy vizezett
borral, vagy sűrű pannon borral oltja az ember a szomját – tájékoztat perjelünk.
‒ A mennyiség mindegyikünk számára személyre szabott! A hemina annyi
korty, vagy pohár, amennyi fölemel, megvidámít, erőt, alkotókedvet szabadít
föl bennem, bölccsé, boldoggá tesz! A hemina titka tehát a személyre szabott,
a szívet megvidámító, egyedi mérték! Hiszen tudjuk, hogy ha túllépjük saját
mértékünket, homály borít el, elveszítjük arányérzékünket, úrrá lesz rajtunk
a rossz és megaláz bennünket. Mennyi tehát a Pannonhalmi Hemina mértékegysége? „Kinek-kinek saját ajándéka van ...” ‒ róta a világháló lemezére
Hortobágyi T. Cirill.
Amennyi fölemel. S nem lesújt.
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Borgazmus?
Révületbe esni?
Tán mégsem kívánatos.
Annyira!
Aki erre vágyik… Bele ne vesszen.
A borgazmus azt akarja kifejezni, hogy bortól önkívületi állapotba esel.
Meg hogy a nemi kielégülés szent pillanatában érzel ilyesmit. Például. Eredetileg.
Csak hát… Aki már átélt ilyen önkívületi borállapotot, nem biztos, hogy
ismételni szeretne.
Jó, jó, de ennyire?
Abból a másikból akár gyermek is lehet és akkor már különösen volt értelme – azon túl, hogy valóban bitang jó (sőt, oltári, bődületes…) ‒, de bortól
úgy berúgni, hogy… hasonlót érezz?!
Hát…
Még rászoksz! És akkor: neked lőttek.
Míg az az eredeti, az első: a lehető legkívánatosabb pillanatsora életednek.
‒ Na még egyszer…
Bor ide, bor oda.
Persze ha borral locsolod szerelmedet. Borban áztatod.
Dufla, vagy sёmmi?
‒ A Heminád szőke vagy barna?
Fekete.
A szeme meg kék.
Zöld.
(…)
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Sági ürgeöntés
Barátság, nem deciben
A sági (szolga)bíró kupa borral fogadta Ság-hegyi pincéje előtt az arra járókat. Aki
megitta a 4 deci bort, beljebb hívta. Ha nem bírta: Kívül tágasabb! Akárkit nem fogadott.
A pince új tulajdonosa, Szakály Dezső néptanító‒költő igazított valamit e nemes
hagyományon (tudjuk meg a fiától, Árontól Almádiban egy boros összejövetelen).
Ő behívta a hegyjárót, a kezébe az ürge nevezetű edényt adta, tele borral. Ha kiitta,
rendben, ha nem, mehetett isten hírével.
A férfi ürge kb. 7, a női ürge mintegy 5 decis volt. Benne a ságival. Savanyúbb valamivel, mint a somlyai, mert hogy ez a hegy északabbra fekszik, kevesebb nap éri.
Káldos Gyula írja néptanítónkról szóló tanulmányában: az ürge nevű kancsó, mint
ivóedény: ez esetben avatókupa. Eredetileg a szolgabíró vászonkorsóit nevezték ürgének, amelyből egész sorozat várt borissza vendégeire a sági pincében. Anyaga,
alakja, űrmértéke a költő-tanító szőlő- és pincebirtokos újítása nyomán változott, s
tán törékeny voltuk (meg a beléjük töltött bor) miatt az első Szakály-féle ürgék helyett újabb cserépkupákat kellett a gölöncsérrel készíttetni. Hogy ezek mennyi bort
fogadtak magukba? A gazda azt mondta, pontosan nem tudja, mert ő a barátságot
nem deciben méri. Egy liter azért nem fér bele…
Az utolsó sági ürge Almádiban, a költő fiánál ‒ vár újabb vendégavatásra?
Aki bírja; aki meg nem.
‒ Aki egyből kicsókolja, díszvendég! A gazda pirossal írja a nevét a pince falára.
Aki kóstolás után húzza le egyszerre, erős ember, aki kétszerre, gyönge ember. Aki
csak harmadjára üríti ki az ürgét, vasutas.
Celldömölk vasúti csomópont volt, sok-sok vasutassal.
‒ Aki csak negyedszerre, ötödszörre végez az ürgével, alábbvaló, mint a vasutas.
(Hogy mit szólna hozzá az italozástól s minden más duhajkodástól óvakodó vasutas öregapád ‒ aki ennek is köszönhetően növelte 4-ről 19 nagyhold kiterjedésűre
a jó zsíros földből álló kisbirtokát ‒, csak gyanítom.)
A sajátos Ság-hegyi ürgeöntésben erősnek minősülő borissza 25 évig annyit ihat,
amennyi jól esik neki.
Eredetileg a gazda pohár borral fogadta a vendéget, ha megitta, beljebb mehetett.
Ha kifogott rajta, állhatott tovább.
Ürge sági…
Hiába, a vendégszeretet!
Ha még megvan.
‒ Inkább legyen az orrom borvirágos, mint a fogam borköves!
A Ságon nem nő kő a fogadra.
(A Ság-hegyen ürgének lenni…)
…A Ságon túli világban nem ritka, hogy éppen fordítva: aki egy hajtásra kiissza,
iszákos, többé nem kínálják…
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Boruccából boruccába
Rozé, kotlóssal
A Szürkebarát‒Hörpintő útkereszteződésben.
A Balaton-fölvidéki Vöröshegyen mibe nem botlasz – pinceszert követően,
hazabaktatva ‒, mibe nem? Jobb kézről a Szürkebarát, amarra a Hörpintő.
Mármint utcanév.
Valójában dűlő.
Szőlőhegy szőlőskertjei közti sutu út?
Mikor még tudtak a magyarok magyarul: sutu volt a sajtó, azaz mái magyarsággal a prés. Szőlősutu. Punktum.
Hogy tovább ne is soroljuk!
Ha kotlós, ha rozé – netán siller ‒, leginkább fehér!
‒ A múltkor annyi kotlós bort ittunk!
Még hogy kotlós…
‒ A rozéról jut eszembe, nagyzoló úriember állít be a vendéglőbe, rozét
kér! A pincér a legnevesebb vörösbor pincészet rózsaszín borát veszi elő, tölt
az üvegből az úrnak. A papa fanyalog, micsoda löttyöt adna neki?! Na, várjál
csak, kapsz másikat… Kiment, összeöntött vöröset, fehéret egy pohárba, jól
összerázta, kivitte, mire a vendég: Na, végre, tud maga nekem igazi rozét is
hozni!
Ő hogy a csudába ne.
A kotlós? Több, mint a murci, kevesebb, mint az újbor. Bekaphatsz már
tőle!
Kerekes Lacinál, a Pinkóci szőlőhegyen, a Pinkóci betyárcsárda szomszédságában, veszprémi kerékpárút mellett még a Remete-patak völgye fölött a
lankán: anakreoni nedűt kínál a gazda. Anakreon, a szerelem és a bor ógörög
énekese mit nem tett, mivel nem biztatta magát danászásra: 10 rész vízhez 5
rész bort öntött… Két deci vízhez egy deci borocskát! (Mit mi hogy, hogy
nem: hosszúlépés a lelköm galambom.) Mit itt is bekaphatol… Kemöncés
liba-, kacsa-, disznópecsönnye elé, belé, alá, fölé, mellé…
Amaz ott Rizling utca, emez Bornemissza út (Bornemisza helyett); Borgazda ucca, a Hordó uccába menet; előbb is: Must (ucca), még elébb: Szőlő
út, messzebb a Pince út, emez Pint úca, ajaj, Szüret! (mármint ucca), legelébb
is Venyige (ucca), sőt, Vessző út…
A végén az ember itt ragad.
Csoda?!
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Festői borkalamajka
Szívbajra fehér bor
Tájfestőnk élete folyamán lekerült a Balaton-partra. Ott lakott, a kijjebb fekvő
faluban meg tanított. Mit ad Isten, egyszer csak kidobolja a tóparti üdülőhelyen a kisbíró, hogy vizet inni tilos! Valami baja volt, ahogy van néha ma is
a tóparti településeken. Példának okáért akkoriban többfelé nitrátos vala a
csapvíz a Balaton-mellyéken.
Festőnk azóta vizet nem iszik, csakis bort!
Rájött, annál nincsen jobb?
Mi több, egy idő után megbetegedett a szíve. Műtét után, távozás előtt
belenéz a zárójelentésbe, ami annál az oldalnál nyílik ki, amelyen mi nem olvasható: napi 1 dl. vörös bor ajánlott! Szerényen megkérdezte az orvost, hogy
2–3 decivel is lehet? Mert neki ott kezdődik a napi adagja. Természetesen,
válaszolta a szívgyógyász. Az a gond, hogy én a fehéret szeretem, jegyezte
meg… Miért ne, jöhet az is, csak óvatosan, mértékletesen!... Igen, de én napi
7–8 decivel iszom a fehérből, annyi esik jól!... Annyit iszik, amennyit akar –
bátorította a doki.
‒ Nemrég találkoztam egy régi kartársam feleségével. Olyan 15 éve halt
meg az ura, akkor még csak 60 éves volt. Valamikor sokat voltunk együtt;
többször én hoztam ki a rendőrségről, amikor az ivászat miatt bajba került. A
végén csak szót fogadott az orvosának, nem ivott többet!... Hogy ez legyen a
nóta vége. Ha tovább issza a pálinka helyett a bort, ma is él, mint Marci
Hevesen!
Lajos a csopaki bor termőhelye környékén valahol a balatoni kisvilágban.
Ammen.
És lehajtja az aznapi adag pohárnyi részletét.
‒ Komám, rólam elfelejtkeztél?! Üres a poharam…
Ami vétek, öreg hiba, már-már halálos bűn.
Aszondja…
‒ Na, akkor, a lányok egészségére!
Arra, kire.
Csin, csin.
Arra, a csinibabákra.
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Paráznaságmentes a bor
Ellenben a víz…
Már annak, akinek. Általában! A víz: maga az élet!
Kivételek mindig vannak.
Milyen finom (például) a balatoni víz! Hogy másnak ellenére legyen.
Nem a Balaton, nem a vize, csak úgy általában.
Minden, ami nem bor?
‒ Papunk szerint a balatoni embernek csakis bort szabadna innia!
Legalábbis ő így tesz.
‒ Miért, nem iszik vizet?
Még hogy hanyagolja a vizet, csakis bort hajlandó inni.
‒ Napi másfél liter? Állítólag legalább ennyi folyadékra van szüksége a
szervezetünknek.
Annyit, vagy még ki tudja.
Séd vize, Tavunk vize, csapvíz, kútvíz… Isten ments. Minden, ami víz.
Miért, miért!
‒ A vizet megszentségtelenítik a halak, mert abban paráználkodnak.
Ott, abban, benne…
Hol élnének máshol: házaséletet?!
Hol, hol.
Hogy a nemi életről ne is szóljunk.
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Berények bora
Vögyös fehér
Úgy kezdődött, hogy a 14 csonkaroszági Berény nevű település – puszta, falu,
város – 14., 2009-es szárberényi találkáján részt vehettünk a borversenyre
beküldött minták minősítésében – immár Pinceszer-szerző szellemi borlovagként. A két dél-erdélyi – tömösközi és hunyadi – elvlahosodott Berény
nélkül megrendezett világtalálkozón Berény fejedelem egyenes ági leszármazottai igen kellemes borocskákkal lepték meg szakértésünket! Hogy ne
mondjuk 9 fejéret, 10 vöröset tettek elénk, azaz kóstoltattak velünk sorjában.
Óvatos duhaj a magunkfajta borbíráló! Tudván tudva, ami tudható. A 19
borból csak ujjnyit ihatol, nëhogy bajba kerülj! Miután a tizenötödiknél érözted, gond ëgy së, a többiből már annyit ittál, amennyit eléd löktek.
Meglepő a vörösök erőteljes jelenléte! Még inkább az, milyen jó fehéreket
kínáltak… Hogy az igazi csoda a 9 fehér borocska összeöntött maradéka legyen: a 19 borfajta végigméricskélése után végre annyit ihattál, amennyi jól
esett, nem kellett attól tartanod, hogy elszámítod magad. Mert a 19 ujjnyi borocska hogy ártott volna meg! Akkor aztán: jöhet! A maradék.
Az lett a legjobb. A vögyös berényi. A vögyös fehér.
Hogy pontosak legyünk: 3 olaszrizling, 1-1 ezerjó, vegyes fehér, szürkebarát, tramini, 2 cserszegi fűszörös… Alföldi, felföldi, no meg túl-a-dunai
fejérből való – öntéssel házasított – borocska.
Ihatnék, a kutyafáját…
Ezök után a berényi vögyös vöröset mög së kóstoltuk. Mondhatni nem maradt rá idő. Nem maradt a Lë a vörössel!-re.
Hely? Valami.
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Baglasi horvát-űző
Bicskei asszonyifjítóval
Pinceszer Telekfőn, a Káptalan-hegynek Alsóörs felől szaladó szőlőben, a
Római út alatt a Tónak. Mivel kezdődne?
‒ Sár-don-é, olaszrizling, tramini, rozé, vörös?
Azaz csárdás és társai.
Vagyis hogy melyikből tetszenek kérni.
‒ Ebben a sorendben jó lesz!
Ez is jól kezdődik.
Pár pohár után jöhet a szarvaspaprikás, mint bikaporjúpörkölt. Előtte már
csak előjön a baglasi nagyvilág. Túlfelől, Somogyból.
‒ Marcali öreganyámtól hallottam! Jellasichék erre jöttek, este értek ide.
A nap éppen lement a baglasi szőlőhegyen, a karók úgy meredeztek bele a
még pirosló égbe, hogy a tábornok riadót fúvatott! Az egész magyar ármádiát
ott sejtették…
Erre inni kell. Innya kő, ha van mit.
Hogy a csudába ne lenne a Telekfő borozóban.
‒ Öreganyám arra is emlékezett, mit mondtak a Marcaliba érő, nem sokkal
később a Velencei-tó mocsarába vesző horvát hadfiak:
„Magyarország de szép ország,
Esztendőre miránk osztják!”
Szép, nem mondom! Erre mi mást tehet az ember, még egy pohárral.
Abból jó lesz.
Melyikből; amelyik kézre esik.
‒ Ami „A”-val kezdődik.
Épp avval.
Szóval kezdjük!
Unokád keresztelője… Az asztalszomszéd kesereg: a fia 41 éves, de az Istennek nem házasodna.
‒ Tudod, mit mond a vénlegény? Bolond ember az, aki egy tehénért odahagy egy fókát!
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Egész falkát.
‒ Aki egy liter tejet akar, ahhoz ne vegyen egy tehenet – toldja meg a másik,
hogy veszi az efféle öreglegény.
Ebből?
Abból.
Egyik jobb, mint a másik.
Hogy ne inná végig az ember a telekfői kínálatot.
‒ Tokajban a szocializmus idején levitték a szőlőket a hegyről a síkra! Lett
is olyan tömegtermelés… Addig forralták a nedűnek valót, hogy a fele víz
elpárolgott, meglett a 14 alkoholfok. Abból aztán készülhetett a tokaji száraz
szamorodni: karamellt reszeltek bele, megvolt a jó szín. Félédes szamorodni?
Válladra a cukros zsák, öntsd, ahogy bírod!
‒ Mi Mezőtúron a katonaságnál a Zöldtakonyba jártunk…
Amaz Budán borozó: az Alagútnál ugyanoda, a Zöldtakonyba.
‒ Túri még a Csecsrázó! Katona, hova megy? Jelentem a „Cs. R.”-be!
Mehet, katona, de nagyon ne igya le magát.
Már mért tenne ilyet az ember.
A cseccsel is csak körültekintően.
Végezetül, szentjánosáldomáshoz: a legjava (igen késői szüretelésű, 28 cukorfokos szőlő törkölyéből főzött) törköly.
Nehogy holnap másnaposnak érezd magad.
Aznap, koma, azon nyomban.
Csak óvatosan!
‒ Most akkor fiatalittunk, vagy se?!
Hát ez az.

U 46 V

A Levendula violája
Lovasi zamatos
Lovasi szőlőhegy Levendula pincészete mivel nem kínál: viola fajta borral.
Hivatalosan génuai zamatos.
‒ Violaszagú, erősen fűszeres ízű…
Ne mondd!
A gazda – mármint a vincellér – házasítással is használja (izgalmassá teszi
a bort), de tisztán az igazi ínyencség. Úgy a legjobb. Valóban különleges.
’Génuai zamatos’… Hogy oda ne rohanjak!
Csemegeszőlő? Fejér. (Azaz halványzöld…) (…sárgulóban…)
Hogy a violáról szót sё ejtsünk! Hogy s mint.
Különben is: aki e tájon él, mire nem hajlamos?! Hogy féljen a vízkórságtól. Csak bort iszik.
Az hiányzana! Vízkórság.
Vízfej.
Szent ég!
A Balatonba is bort képzel az efféle alak.
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Lovasi violaszagos
Kishegyi bődületes
Még hogy őrületes! Örömünnep… akár csak beleszagolni. (Újmagyarul: beleillatolni.) (Bele.) (Csak bele ne ragadjon!)
Kolozsvári gépkocsivezetőből lett lovasi borász kínálja a violaszagost.
Hol, hol, a Levendula pince mélyén. Igen, pinceszeren. Pincézés javán.
A szomszéd szőlejében van pár tőke belőle, gazdája ezzel élénkítette a balatoni rizlingjét. Egy százaléka, ha violaszagos? Valami kis ’javítás’. Erdélyi
származék vincellérünk mit nem gondolt: ültetett belőle maga is, és tisztán
meghagyja! Vagy kétszáz literre futotta; hogy zárna ennyit borosüvegbe? Nem
piacra, csak a magunk gigájába; magáéba, gazdáéba, jelös vendégébe…
Négyezer tő rizling levéhez a pár tő violaszagos? Valóban butaság volna.
Hála legyen Istennek, mi is bekerültünk e körbe! Ki a szájába vehette…
Beledughatta a nyelvét. Orrával körülszaglászhatta. Ízlelőbimbaival… körbeölelgethette!
Zamatos, illatos. (Sőt, jó szagú.) A színe… Tisztasága.
Amerikai fajta? (A gyökértetűjárás utáni időkből…) Magántermelő nemesítette? – hangzik a borász költői kérdése.
A vincellér szerint nem lelni a világhálón sem róla semmit. Mi magunk e
szőlő- és borfajtáról valóban nem találunk híradást, ám mire nem bukkanunk?! Csokonai költi jó hírét (a violaszagnak, s nem a violaillatnak) Daphnis
hajnalkor című költeményében:
„…Rajta, kis szellőcskék! szedegessetek
Violaszagot szárnyatok bársonyára,
Míg Chlóém fel nem kél, siessetek
Vele pihegő mellére s szácskájára.
Míg aluszik, játszodjatok édesemmel,
Majd ereit csiklandozzátok ‒ fel;
Akkor súgjátok meg,
Hogy hajnal előtt Daphnis már pihegett,
Sóhajtván szép nevét
Itt e kis patak ere megett!”
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Hogy Ady így kapaszkodjék Csokonai szavába Vitéz Mihály ébresztése
címén:
„Szavak, akiknek Főbusza volt Vitéz
S gazdag pillangó-szárnyakat adott,
Szavak, ’szárnyatok bársonyára’
’Szedegessetek violaszagot’,
Midőn felröpködtök Őt dicsérni.
…
Te, pátriárkák ős-deli sarja, Te
Ki fogod mindig Lillád derekát,
Öleled e kis magyarságot,
Te örök, ó s uj hunn poétaság,
Óh ébredj, valahányszor ébresztünk.”
Való, e bortól… ébredezik az ember. Éled.
Vitéztől? Adyval…
Lovas, Kishegy, levendulás alatti pince mélye, 2015… Borrendi sorrend:
juhfarkú, balatoni rizling, violaszagos, szekszárdi rozé (két rész merló, egy
kékfrankos) – a vendégek mulattatására bővítik evvel a kínálatukat
‒, ugyanaz silleresítve (majdnem
kivörösítvén), és végül saját, helyi,
tehát lovasi vörös (a bordói cabernet sauvignon nyomán szabadon).

Fábián József (1761-1825)
szőlésznek-borásznak,
a vörösberényi református gyülekezet
egykori lelkipásztorának
az emléktáblája szülőfalujában,
Alsóörsön.
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Borjavítás zenével
Lovasi csuda
A kishegyi pincészet borásza, Jakab Ernő japán tudós kutatásait hasznosítva
muzsikával serkenti borait. Hogy a jóból még jobb, a legjobból meg világcsudája legyen!
Nem tudni, mi végre, de…
Aznap több pincét jártunk végig, kóstoltuk meg az ott érlelt, kezelt, tárolt
borocskákat, s mit ad Isten… Az itteniek verték az összes többit.
A zene tette?
Mert valóban, végig halk zeneszó kísérte ottlétünket. Éjjel-nappal húzatja
a borász a borainak a nótáját.
A nótájukat.
Ahány fajta bor, annyiféle zene?
Ez még valószínűleg további kísérletezésre vár.
‒ Magad is benevezel?
A kóstolásba.
…Japán tudósunk mire nem jutott! Hogy hordóról hordóra… más hang
szólt a bennük rejlő borocskához.
Az egyik hordónál: szitkozódsz! A másikat dicséred… A harmadik mellett
imádkozol. A negyediknél komolyzene, az ötödiknél könnyűzene szól…
‒ A zene hat a vízre!
Mármint a legjobban.
Szóval a borban lévő vízre.
Átrendezi a víz alkotóelemeit? Elrendezi?...
Összhangot teremt?
Tény, való: aznap (Kr. u. 2015 böjtelő hó 7-én) a környék valamennyi megkóstolt bora közül ez ízlett a legjobban!
Zene, zene.
Bor.
‒ Mindig mondtam: nóta nélkül a bor… csak alkohol!
Mert a nóta mi más: zene.
A legjava. Ami a szívünkhöz szól. Mit szívből danolsz…
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Az, lám, a borból is kivált valamit. (Nem csak a kislányból, akinek szerenádozol.) (…Ha kis éji zenét adsz a szerelmednek.)
Mert a bor: élő, eleven… Élőlény?
Hogy a csudába ne.
‒ Na, akkor, Isten, Isten!
‒ Egészségedre!
‒ Tartsa meg az Isten a szokásodat!
… Ha lehetne, még egy pohárral…
Hogyne.
„Hallod-e te…”
…kőrösi lány.
‒ Ide a fülembe!
‒ Hogy mondtad, bíborkadarka? Jöhet!
Nem, az nincs, azt csak úgy mondtam…
Akár a rezgéssel gyógyítás…
‒ Nna, akkor, ’rezgessük’ meg egy kicsit mi is…!
Csak nehogy az „Akácos út…”-tal gyere.
Bár ki tudja?
Zene, zene. Bor előtt, közben, után.
Alá, fölé, mögé…
Érzék kell hozzá. (Mármint a borászathoz is.)
Meg szorgalom. Céltudat.
Érzék és ízérzék.
‒ Az utóbbi még megvóna…
Már.
A többi: jön magától?
Ne is mondd…
‒ Ha még löhet, a violaszagosbul!
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Bor, kénnel
Kén a borban
Szédüljünk!
Pontosabban: fáj a fejünk… Másnap reggel.
Ismerettárban olvasod: az eszményi kénessavtartalom kemény, száraz fehérborok és vörösborok esetében 15–20 mg/l., lágy, száraz fehérboroknál
20–30 mg/l., kemény fehérborokban maradék-cukorral 30–40 mg/l., lágy fehérborokon belül maradék-cukorral 40–50 mg/l .
Mire föl mit nem hallasz a „Lepsénynél még megvolt”-szőlőhegyen: a kolhozvilág javán 300 egységnyit is belenyomtak a hordós borba, hogy a csapszékekben kitartson a bor (a hordó) aljáig, miközben ma 30 fölött már
minősíthetetlennek ítélik… Kénezték, hogy ne romoljon el.
Fájjon is reggel a fejed…
‒ A beszélgetés nem mehet az ivás rovására!
Igyál, bёtyár.
Ennek annyi.
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Szőlőhegyi rendtartás
Nem ma, tegnap
Mert ma ilyet hogy lehetne tenni?! Elvinne a.
Nem az ördög. A rendőr!
Valaki.
Nem is föltétlen Brüsszelből.
Policáj. Milicista. Zsaru. Csendőr.
‒ Jó, hogy!
Mert hogy szőlőhegyi őrre, falusi bakterra, önkéntes rendőrre, kerti csőszre,
polgárőrre, nemzetőrre (miegyébre) hogy futná szőlőskertekkel megáldott
településünkön?! Még amikor rend volt, azaz mielőtt szétverték volna azok
a bizonyos urak (magukat elvtársnak kikiáltva) a magán- és köztulajdonon
alapuló régi világot! Mert hogy az elavult, mondották volt. Meg mondják ma
is. Sőt! Ha másképpen gondolod, szinte már.
Ejnye-bejnye!
A falutól jó szaladásra fekvő kerteket, gyümölcsösöket és szőlőket, meg
az ottani hétvégi házakat, kulipintyókat, vagy épp az alattuk megbúvó pincéket rendre kifosztják… valakik. Hogy ki, nem tudni! Ha tudnók, persze, hogy
könnyebb lenne… Megállítani őket. Tetten érni. Rendre inteni, ne adj Isten,
ha másképpen nem megy, megbüntetni. Leszoktatni őket arról, hogy elvegyék
a másiktól azt, amit kemény munkával állítottak elő, termeltek meg. Gyümölcsöt a fáról, csemege-, vagy épp borszőlőt a tőkéről, kolbászt, szalonnát,
miegyéb falni valót a kamrácskából, borocskát a pincéből, zöldséget a veteményről… Mindent, de mindent!
‒ Mindent visznek.
Vittek, visznek.
Egy darabig bizonyos helyen semmit…
Az egyik megtermett, valóban igen jó erőben lévő volt téeszelnök azt
mondta, ebből elege van. Nyugdíjas már, máshonnan keveredett ide, a Tó
mellyékére, de azért ismeri a dörgést. Tudja, mi fán terem az akármicsoda! A
lényeg, hogy hiába szólt ennek, annak, a községházán, meg annak a mellyékén, semmi sem történt. Ránézett a körzeti megbízott a hegyre, hogyne, néha
arra kerekezett. De mire kiért, a tolvajoknak hogyne üthette volna bottal a
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nyomát… (A gumibot, ráadásul, csak nehezítette a haladásban a szőlőhegyre
fölfelé kerekezve.) Időben értesítették a riadólánccal az arra illetékesek egymást! Majd bolondok lesznek hagyni magukat leleplezni. Ajvé, tetten érni.
Nem ettek ők bolondgombát… Lopott ezt, azt annál többet – az adott társaságból mindenki.
A legfölháborítóbb volt az egészben, hogy néha gallyastul vitték a termést.
‒ Gallyastul?! Ágastul.
A legenda szerint – szerintünk eltúlozva a dolgokat (kiütköztetvén a faji,
nemzetiségi, mi több, kisebbségi vonatkozását, sőt, megélhetési bűnözés jellegét a dolgoknak) ‒ volt, akinek a szilvafáját vágták ki, hogy egyben hazavigyék.
Mert arra is lusták voltak, hogy a tetthelyen, adott gazdánk kertjében a fáról
szedjék le egyenként a szilvát, a barackot, az almát, a meggyet, a cseresznyét,
a diót, a mandulát… Állítólag!
Mindegy; túlzás ide, rablás amoda – volt, akinek föltörték, letörték, lefeszítették a házikója, pincéje, kislaka ajtaján lévő zárat, lakatot, reteszt ‒, a lényeg, hogy kezdett tűrhetetlenné válni a helyzet. Majdnem az mai is, de mit
lehet tenni: a szőlőhegyiek nem hagynak kint semmit. Már ha másnap is látni
szeretnék a dolgaikat.
‒ Volt, hogy az ajtót elvitték!
Leemelték, így szabadultak meg attól az akadálytól, ami addig lehetetlenné
tette a behatolásukat.
‒ Hogy az a…
Hogyne szentségeltek volna a gazdák. Nem csak a tehetősebbek, a kis szőlőjükhöz, nagy keservesen összeeszkábált hétvégi bungalójukhoz ragaszkodó kétkeziek is. Osztályharc ottan hogy lenne? Irigység, hogyne, de az kicsikét más.
Más a fekvése.
Mondom, az emlegetett tehetősebb szőlőtulajdonos nem akármilyen nyaralót építtetett a jókora szölleje közepébe. Csak éppen azt ugyanúgy kitakarították az említettek, mint a többiekét. Ette a méreg egy kománkat, mígnem
dűlőre vitte a dolgot. Egy kirablás után, némi töprengés, a dolgokkal való
szembenézés valamint számvetés, mérlegelés után bement a faluba, beült a
Hajajaj! nevű, cigánykocsmaként emlegetett romavendéglőbe, és rendelt magának egy liter vegyes pálinkát. A szájtáti nép előtt fölhajtotta, majd kisvártatva elbődült.
Tudni való, bolond nagy hangja volt. Amekkora a másfél mázsás testhez
illik.
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Mára egy kicsit megcsöndesedett. De előbb azért körbekerítette jó magas
és erős, átmászhatatlan, belül vérebekkel is óvott (VIGYÁZZ, A KUTYA
HARAP!) fallal nem hogy a házát, magát a másfél hektáros kertjét is.
‒ Ki köztetek a legerősebb?!
Mármint hogy álljon elő. Elébe!!!
A kutya meg a macska.
Egy majd akkora, mint ő cigány ember állt föl az egyik sarokból. Hogy
majd ő! Csöndre inti ezt a dagadékot.
Mondani sem kell. Hülyére verte minapi mezőgazdánk a nála csak 20–30
kilóval (50?, ki tudja pontosan) kisebb súlyban leledző, nem különben bivalyerős romát. Orrba-szájba ütötte, leverte a lábáról. Majd hogy a kékre-zöldre
vert férfiú valamennyire magához tért, a berezelt kocsmabeli csávók előtt kijelentette:
‒ Ahányszor betör valaki a házamba, elvisz bármit a kertemből, újra itt vagyok!
Úgy értvén a dolgot, hogy akkor folytatja, jöhet a következő!
Jó ideig békesség lőn a szőlőhegyen, különösen a szőlőhegy azon fertályán,
hol említett gazdánk ingatlanja vala.
‒ Ma ilyet már nem lehetne megtenni.
Nem, szerencsére.
Lopni viszont… továbbra sem szabad.
Szabadni nem szabad, de lopni azért továbbra is lopnak. Sőt!
Munka kellene, megélhetés…
‒ Gondolod, találok a faluban szőlőmunkára napszámost?
Ha nem, hát nem.
Most nézd meg említett nem régi verekedős, mára (főként a kora miatt)
megjavult gazdánkat! Azaz szőlőskertjét, csicsás tanyáját. Oda, abba… hogy
lehetne behatolni?
A szép szó ma sem használ.
Mért, valaha volt annak foganatja?!
Valaha ezért nem épült pince a szőlőhegyen, a gazda hazavitte falujába,
városába a borát, miegyéb termését, ha nem akarta a tolvajokra, rablókra, zsiványokra bízni – olvasod valamelyik (persze, hogy persze, Balaton-mellyéki)
gazdaságtörténeti írásban.
‒ Lepsénynél még megvolt…
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Balatonyi rácürmös
Szerémi-java maradéka?
Tudván tudjuk, hogy az ürmös java Szerémben készült egykoron. Mit ád
Isten? Lichtneckert András közli borvidéktörténetében Király István veszprémi pógár, csopaki szőlőbirtokos borkezelési jegyzeteit az Úr 1805. esztendejéből, melyek közt mi nem áll a Finis utáni zárszó gyanánti 72. pontban
Rácürmöst csinálni címszó alatt: „Végy egy akós hordót, de bé ne fenekeld,
rakd meg szép tiszta és friss szőllővel ekképpen: egy sort rakj szőllőt, azután
tégy reá ürmöt, ismét szőllőt, ismét ürmöt mindaddig, míg tele nem lészen,
akkor fenekeld bé, tölts reá jó új, vagy ha jobb ürmöst akarsz, jó óbort, hadd
megforrni, meglásd, minémű ürmösöd lészen, hogy nemcsak magad, hanem
mások is csudálkozni fognak”.
Vitán felüli, nem akármilyen lehet!
Ahogy minden, ami csopaki.
Ha csopaki.
Akar szerémi, akar talján, akár istenharagja. Csak csopaki lögyön.

Alsóörs házai közt a régi szőlőtáblák maradéka.
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Erjesztés merülőforralóval
Szovjet-lik-őr, micsurinból
Egy hétvégi – legújabb ‒ úri borász az elvtársi időkből fönnmaradt szovjet
típusú merülő-forrasztóval igyekezett (volna) gyorsítani a hideg időben nehezen induló must forrását. Mikor rá egy hétre kinyitotta a pinceajtót, rádőlt
a hab.
Hasonlóképpen járt az a balatoni újsütetű ’boros gazda’ – sem boros, sem
gazda ‒, aki gyorsító tablettát öntött egy aktatáskával a mustjába.
Pedig régi hagyomány mifelénk is a must ’hőkezelése’. Ha hidegre fordul
az idő, s a forrás leállna, begyújt a gazda – pincemester – (vincellér), hogy
fölmelegedjék a pince levegője, abban a bornak való szőlőlé, murcisodjék,
borrá változzék! A veszprémi püspöki pincészet mestere másfélszáz évszázada 20 fokon tartotta a borospince erjesztőinek a hőmérsékletét, hogy a must
úgy ne maradjon. S a táj nagy szőlészeteiben a XIX. századi erjesztőkamrákban mesterséges meleg segíti a borkészítést (olvassuk Lichtneckertnél). Mert
való, melegben könnyebben forr a bor…
Forrjon, ha arra van szüksége!
Abból a jó micsuriniból.
’Szovjet’ bora (…miért rossz?): mindig micsurinban gondolkodik.
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Kell egy kis ’anyag’?
„Bor, sör, pálinka…
… korlátolt kimérés”, állt vagy száz éve a csabai városszéli csehó cégérén.
Hogy értse is, ne csak lássa… a csabai tót, a bécsabai zsidó, csabjaszki oláh,
Elekről s Gyuláról idekeveredett sváb, meg a többi érdeklődő Nagy-Tsabán.
A veszprémi hetipiac árusa kínálja… borocskáját. Mórról, vagy honnan
való, meg, ha megszorulnál, eredeti kisüstijét is. Hogy fél áron, aligha. De:
ezerjó. Bár dugáru, tán valóban az, aminek nevezi gazdája.
‒ Egy kis anyag?...
Hogy ne értenéd, üsmered, állandó helye van a piacon. A legjobb, amit ő
kínál. Zöldség, miegyéb – ne részletezzük, mert nem akarjuk a fináncokat a
nyakára küldeni; ’anyag’.
‒ Egy kis anyag!
…
… nem kell?
Anyag… A bor eme megnevezését sem hallottad még!
Olyan ez, mint valamely italbolt Bázis megnevezése. (Meg a többi hasonló
hasonszőrű népi italművek-megnevezés.) Népünk jó kedve. Elkendőzése,
kényszerűségből, a dolgoknak.
„Anyag”. Kinek nincs arra szüksége? Kinek nincsen.
Kinek, kinek!
A pénzügyőrnek!
‒ A NAV-ra tetszett gondolni?
Mire nem.
Itt van egy kis csopaki ’anyag’…
Anyagnak anyag, csak hát.
’Anyag’ jó néhány külhoni (napkeleti, napnyugati) hazudozó hazugsága is.
Csak épp… ihatatlan. S: mérgező.
Ez?! Hogy lenne.
Le, le vele.
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Fukszos, azaz rozé (netán siller)
Fukszos, azaz róka
Mármint hogy a bakonyi – balatoni – (velencei) svábjának a vörösnél enyhébben piros, a hun sillernek, hun (utóbb) rozénak nevezett piros bor mi más
lenne? Rókaszínű. Azaz az ő nyelvükön: fukszos. Rozé. Siller.
Azaz hogy.
Hogyne.
‒ Persze, el ne hidd! Maradék fehér, maradék vörössel párban.
Házasítván.
Egybeöntve.
…Miközben a róka németül fox…
Ki érti!
Táj, táj.
Foksz, fukasz; faksz. Feksz! Fiksz.
Az igen.
Ravaszdi a lelköm, galambom! Sunyi kicsikét.
Ám ha bor…
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Ha jó bor, egyre megy
Veszprémi kanonoké, püspöké
A bakonyi megyeszékhely papjai is úgy lehettek vele, mint minden tisztességes magyar ember: ha jó bor, le vele! Ha rossz, ki vele.
‒ Lё vele!
Le.
A jelös kegyesrendi gimnázium piarista atya görögtanára sem adta alább:
itta, amikor csak ihatta. Mindig nem, hogy töhette vóna! Csak ha az ég úgy
hozta. …adta.
Mit gondolsz, minek adta?
Minek, minek.
Úgyhogy nem csak velünk esött mög, vele is: hazafelé tartva elbotlott a veszprémi várkapu előtt a jégtől síkos emelkedő macskakövein. Mást në mondjunk, Nepomuki Szent János szobra előtt esött ez mög vele. Könyörgött a szentnek,
mindhiába, nem segítötte föl! Mire a helybéli történet szerint hogy nem fakadt ki:
‒ Nem segítesz? Te is csak olyan cselák vagy, mint a többi!
Üss a szádra.
Miképp nem, ha éppen így – regéli a Veszprémi Szemle.
Valamivel később – már a második világháború vége felé – a Puma repülőezred bátor ifjú repülős tisztjei megitták, ami meg nem tért beléjük, kieresztették a pincefenékre a kanonokok hordóiban érő – oltárra vágyódó, mert
oda való ‒ borocskát! Az pedig, gondolhatjuk, nem akármilyen – s nem akármennyi – misebor volt! Az 1944 karácsony havi pilótamuri rosszul végződött,
a parancsnokokat elcsapta a honvédség akkorra már nyilas vezetése (olvassuk
a helytörténeti dolgozatban). Pedig csak túlcsordult bennük a hazaszeretet (és
a szinte ugyanaz, az életkedv, nem beszélve az életerőről):
‒ Inkább mi igyuk meg, mint a ruszkik, mert akkor annál rosszabb lesz a
kezükbe kerülő civileknek!
A markukba kerülő veszprémi polgároknak jaj volt príma kanonoki – mármár prímási – bor nélkül is! Ők pedig… vagy megúszták élve, vagy nem (hazájuk légterét óvva) – száz jenki bombázóra és vadászra nem egyszer
egymagukban támadva ‒ a második verekedést.
Inkább mi, mint ők.
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Kóser bor
Savanyúvíz zsidóbora
A Zala vármegyei tópart Savanyúvíz nevű igen forgalmas telepén 1836-ban
mit nem rendelnek el a rendelkezők: a zsidó vendéglős a maga zsidójának
csak kóser bort mérhet! Ukk-mukk-fukk, csak úgy, kedvire, csopakit, füredit,
badacsonyit, somlait… hogy tehetne traktériájában a népes mózeshitű fördőző
sereglet elé!
Nem akármekkora vala az időben Füreden (a Füred falu alatti fürdőben,
Savanyúvízen) – a savanyóvízforrások körül kialakult gyógyhelyen ‒ az
izraelita vendégség. Általában a közönség harmada zsidó vala. (Úgyhogy
a promenád nevű sétányon is gyakori vala a német szó.) (Magyarosodásukhoz Füred szelleme is hozzájárult?) (A balatoni kóser bor nem különben?)
Hogy birtokot vásárolt magánnak Arácson Széchényi (Ferenc) gróf,
részt véve egy parasztlakodalomban mire nem támadt kedve: megírta (németül...) a savanyúvízi községnek, kérelmezi, a továbbiakban vegyék
helybéli számba, mert olyan jól érezte magát az önfeledt arácsi (és füredi)
parasztok között, hogy a továbbiakban az arácsi-savanyúvízi-füredi partokon leveti magáról az úri gúnyát és parasztviseletet kap magára. Velük
akar azonosulni… (emlegeti Lichneckert András a maga Savanyúvíz-történetében).
Kóser bor a nyilván kóser vendéglőben Savanyúvízen… Kóser kecskeméti
fütyülős barackpálinkát tetszettünk már inni, de zsidó módra készült – nyilván
nagyon tiszta, nagyon finom – bort még nem.
Igen tisztát, igen finomat nem egyszer, de.
Kóser.
A szőlőművelés és borkészítés minden eszközére, módjára-folyamatára kiterjedően kóser?
Füredi kóser.
Zsidó barátaink mit nem írnak (honlapjukon, az Új Élet nyomán): szerintük is „…’a bor vidítja a szívet’, ezért az ünnepeket boráldással köszöntjük. Például péntek esténként. Púrimkor illik bort fogyasztani,
egyesek szerint nem is keveset, peszachkor a szédernél a négy pohár bor
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kötelező. Nem kétséges, hogy csak kóser bor kerülhet a jámbor ember
asztalára.”
Szóval ők sem adják alább.
Az első szabály, halljuk, hogy a kóser bor szőlőből készül!
Adtak a létező szocializmus almából, tengeriből facsart ’bor’-ának.
A szőlő sajtolásáig bárki emberfia végezheti a munkát, ám a továbbiakban már csak szombattartó férfiú nyúlhat hozzá. A borosüveg fölnyitása és
a kupába öntés úgyszintén vallásos ember föladata.
Persze, kételkedsz megrögzött jó bort kívánó borisszaként, attól függ!
Ki varázsol a szöllőből bort a kupádba. Mert ha nem ért hozzá, lehet bármilyen szent ember…
Akár minálunk, körösztyénöknél.
‒ Hallja, kend, ez valóban kóser!
Azaz príma borocska.
Mert ami igen jó, csakis szent – (munkánkkal) megszentelt! ‒ bor lehet.
…Kóser?... Jöhet!
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Áldomásbor
8 pint, netán 1 icce kapásbor
1773-ban is szőlő(birtok) adásvételénél 8 pint bor áldomás kötelező Veszprém
balatonyi szőlőhegyein, 1845-ben pedig a tihanyi apátság pincemesteri utasítása sorolja föl, mikor és kiknek kell áldomásborként kimérni az általában
egy itce mennyiségű italt (olvasod Lichtneckertnél).
Sátoros ünnepen hajdúnak, kerülőnek, béresnek, csírásnak, kocsisnak
kinek-kinek egy icce,
széna és gabonatakarodáskor béresnek, pallérnak, hajdúnak, kerülőnek
mindegyiknek egy icce,
robotos kaszásnak, ha szorgalmatos, naponkint mindegyiknek egy icce és
szinte annyi a pallérnak, hajdúnak, kerülőnek,
a robotos gyűjtőknek áltollánossan,
az arató munka végeztével mindeniknek egy icce,
a robotos szőlőmunkásnak, ha szorgalmatos, a dolog végeztével szintén,
a pinzes munkásoknak alku szerint járt áldomásbor.
Jobbára nyilván kapásbor löhetött az a napi, meg dologvégi – áldást kérő
– áldomáshoz szükségös borocska.
Ha erős lött vóna, hogy bírja a munkás embör a napot – dógot (dógát) –
végigvinni?
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Francsics pinceszerei
Borivásra hosszú vers alvás
Francsics Károly (született Pápán 1804-ben, elhunyt Veszprémben 1880-ban) veszprémi borbély, az első magyar polgár (egészen pontosan: iparos) emlékiratírók egyike
igen szép napokat töltött Almádiban az 1800-as évek derekán! Előbb csak kirándult
szerelme, Jákói Zsófi családjának a szőlőhegyi pincéjéhez, később maga is birtokossá vált Balatonalmádiban. Hogy milyen emlékezetesek voltak a fodrászsegédként
gyalogszerrel Almádiban tett kiruccanásai, visszaemlékezéseinek 2001-es pápai kiadású kötetéből derül ki. Hogy ne mondjam a legszebb leírás arról szól, miként zajlott le 1846-ban egy pinceszer a Jákói-szőlőben! Érdemes Francsics uramat idézni.
Uzsonnai 4 óra tájban hazavetődék borbélyműhelyünkbe, hol pajtásomat – Fridrikovicsot – feljebb-alább sétálva s dohányozva találám. Midőn hozzá beléptem,
vidám fennhangon kérdezém őt:
‒ Eljön-e ma velem Almádiba, a Balaton tükrét megnézni?
‒ De minő örömmel, barátom! ‒ felele felkiáltva.
‒ No tehát készüljünk, alkonyati 6 órakor indulunk.
Ketten tehát elindultunk a kitűzött órában, s egy órai gyaloglás után Sz. Király
Szabadját jobbra hagyva, az úgynevezett Malomvölgyben végig, Vörösberényen és
az almádi szőlőhegyeken keresztül le a Balaton partig, sehol meg sem álltunk.
„Az öreg mama szőlő hajlékába” szállásolták magukat, ahol a tarisznyából kenyér
és sajt kerül elő, s falatozás közben meglepi őket a kiszáradástól való félelem.
‒ Hej, pajtás! Enni csak hoztunk magunkkal valamit, hanem bezzeg a csutorát
otthon feledtük.
‒ Itt a pince barátom! – kiálték fel mosolyogva ‒, ma pedig itt mi vagyunk az urak.
‒ Az üres pincében szabadon uralkodhatunk, úgy-e édes barátom? – mond Fridrikovics szinte mosolyogva.
‒ Majd mindjárt megmutatom, hogy nem üres – mondám, s felkeltem ülőhelyemről. Fejem felett a falra szegezett, ősi fogasról lekapék egy vászonkorsót, az asztalunkon égő gyertyát kezembe ragadám, s mentem kifelé a szobából.
Midőn a hatalmas nyikorgó pinceajtót betoltam, a kezemben lévő piszkos, girbe-gurba
drót gyertyatartót, vászonkorsóval együtt átadám az utánam jött Fridrikovicsnak, s mindjárt a pinceajtó mellett, a vakolatlan falba, a kilátszó téglák közé vert kampós faszegről
leemelém a természettől ajándékozott jókora nagy tökhébért, s mindjárt a mellettem
fekvő 8 akós hordóból szíttam egy hébérrel, Fridrikovics barátom kezében teleeresztém
a vászonkorsót, melyet azonnal fel is hajta, s minekutána belőle jót ivott, mondá:
‒ Tovább ne is menjünk pajtás, e mellett csak megmaradjunk, mert ez igen hatalmas jó bor.
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Aki ivott valamirevaló Balaton-felvidéki bort, megérti a két veszprémi borbélylegényt: egy tapodtat se, míg eleget nem isznak belőle! Hogy mi a vége, gondolhatjuk. Másnap törkölypálinkával kezdik a napot, dióveréssel telik el a délelőtt,
hogy délben a Berényben beszerzett marhahúsból készített gulyáslevesre szomjazzanak meg. Ahogy a szerző fogalmaz:
Végezvén ebédünket, összeszedtük, s hordtuk levert diónkat, mely foglalatosságunk
közbe – Fridrikovics nagyon jól tudván bánni öreg mamával – valahányszor egy veszszővéka diót bevittünk a présházba, mindannyiszor szorgalmatosan belekukucskáltunk a vászonkorsóba is, de azt üresen soha sem találtuk. Mely gyakori korsóba való
kandikálásunknak következése lett, hogy amidőn minden diónkat betakarítánk, a présház megett leheveredénk a gyönyörű zöld gyöpre és egy hosszú verset aludtunk.
Midőn felébredénk s bementünk a szobába, a vászonkorsó az asztal közepén várt
ránk, mely csordultig lévén, csakhamar ismét mind a ketten összebarátkozánk
vele…(Majd) megköszöntük a szállást, tartást, elbúcsúztunk és pipaszóval elindultunk Veszprém felé.
Este jó későn, szerencsésen hazaértünk…
Mit lehet ehhez hozzátenni?... Aki átélt már pinceszert mifelénk, tudja, hogy
semmi túlzás nincs Francsics mester jó másfélszáz esztendővel ezelőtti leírásában.
Az emlékirat olvasója gyakran találkozik az egykori almádi szőlőhegyek életéről
tudósító leírással. A most idézett csak a legszínesebb, de majdnem megüti e mértéket az 1834-es (igencsak hangos) szüretről való beszámoló, amely az „Almádi
hegységben” megesett duhajkodások csinos írásbeli emléke. A mindennapjait szorgos munkával töltő veszprémi iparos legény vajmi keveset törődik az almádi szőlőkben folyó munkával, naplója a Balaton-parti ’kikapcsolódásairól’ – a természet
szépségeibe, a szőlőbeli társasági életbe s az almádi borokba feledkezéséről – ad
hírt. Az 1859-től a Sárkutai-dűlőben birtokolt 1 nagy és 1 kisholdból álló Francsics-szőlőben némileg másképpen folyt az élet. A korhely iparos legényt egy időben a szükség gyógyította ki a részegeskedés nyavalyájából, mesterré s birtokossá
válva viszont már nem engedhetett meg magának olyan duhajkodásokat, amelyek
egyike korábban a veszprémi vármegyeháza áristomában végződött.
1859-ben vásárolt birtokot Almádiban – „Szőlő pincével a berényi dűlőben Francsics Károly (borbély) Veszprém” bejegyzéssel szerepel a telekkönyvben, tudjuk
meg a helytörténésztől. (A későbbi Eötvös-szőlő szomszédságában a Veszprémi út
mellett.) „Isten 55 évi fáradságomat Almádi-hegyen egy rossz, igen rossz karban
álló szőlővel jutalmazá meg. Hogy ama szőlő jutalom lesz e hű szolgálatomért?
Vagy büntetés rossz magaviseletemért? – azt majd a következő idő mutatandja
meg” – írja naplójában. Pincét 1862-ben épít s akkor már nemzetes uramnak szólítja
a kőműves, s a Francsics-féle kis birtok már Almádi legszebb, legtisztább, leggazdagabb szőleje, melynek csodájára járnak a helybeliek és vendégeik.
‒ Csak haza ne gyalog kellene járnom! – fakad ki végezetül.
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Borbeszolgáltatás, ebihallal
Bor bé, ebihal ki…
Avagy fordítva.
Sőt! Ebihal ki, ávós be.
Tihanyi vörös… Azért sem. A tihanyi gazda hogy termelne a továbbiakban
piros bort – nevel kék szőlőt ‒, amióta itt vannak a (nyakunkon) a vörösök!
Nem és hogyne.
‒ Gazduram, ebben ebihal van! – szól rá a legényre a beszolgáltatási osztály kihelyezett munkatársa, a borbeadás füredi illetékese. ‒ Ezt tenné az elvtársak elébe?
Azt. Jól nézünk ki! Így megsérteni a proletárdiktatúrát.
‒ Ne mondja; mutassa, hol az az ebihal?! ‒ kételkedik a gazda kisebbik
fia, akire a család a boradó beszolgáltatását bízta a Tihanyi-félsziget legnaposabb düllejéből jövet.
Az ő szöllejükben ebihal… Ki hallott ilyet?!
Mit ád a Teremtő, valóban ott fickándozik a beszolgáltatási előadó markában, mert hogy ügyesen kikapta! Mentse a menthetőt.
‒ Rákosi Matyi bácsi elé ilyet tenni…
Mit szólnak hozzá az elvtársak?! Na, mit.
Csóválja a fejét a legény, tihanyi levente, míg le nem esik neki a tantusz
helyett a kecskeköröm.
‒ Úgy látszik, hiába mondtam apámnak, hogy ne a Balatonból vegyen
vizet, hanem a kútból!
Milyen más lenne az…
Isteni a kútvizük, én mondom!
Azaz hogy ő.
…A legenda arról nem szól, hogy elvitették-e a fiatalembert a beszolgáltatásiak, riasztván az illetékeseket, a ’munkásállam’ érdekeit az áldozatok körömszakadtáig védő államvédelmisekkel.
Borbeszolgáltatás is volt?
‒ Hogy a csudába ne! Tojás, hús, gabona, tej, bor…
Minden, de minden.
Lehetőleg ebihalmentesen!
‒ Még jó, hogy nem fulladt bele az a szerencsétlen ebihalacska a tihanyi
rizlingbe…
Kutya világ lett volna!
…Volt az így is eléggé.
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Balatonyi tulipiros
A bakatortul fogvást
A tulipiros, mint bor s mint szín, a bakator – írva vagyon a csopaki borvidéktörténetben. Meg még az is, hogy egykoron három színűnek vették a borocskát a balatonyiak (a Balatony mejjékin): fejérnek, pirosnak és feketének!
Még a táj borainak 1862-es mustráján is. Mert hogy amit ma vörösnek mondánk, korábban semmi más, fekete vala. S mit ne mondjak: az igazán ’vörös’
persze hogy fekete! Ha nem is korom. Ámbár majdnem. A festőbor nyilván
eleve ’fekete’ – hogy legyen miből kipirosodnia (tuliba játszania).
Fejér, példának okáért, az utóbb furmintnak mondott szigeti ‒ gondoljuk
elsőre, hogy sorra nem vesszük. Meg a juhfark, a kéknyelű, a muskotál. Mert
biza vala fejér és piros változata is pl. a kadarkának, tramininak, fejér s fekete
egyként lehet pl. – no lám! ‒ a szigeti, (ajaj) a muskotál, s mindhárom a gohér
(bajor), a kadark(a). Mert amúgy piros a kadar, a karmazsin, a szilvaszőlő,
a dinka, és fekete a szegszárdi, a tihanyi, a szagos, az izabella. (Izabella nem
biztos; Izabella vagy szagos vagy nem. Ha mosakszik, szagos ‒ a szappanytul,
s mondom, igen-igen jó szagú tud lenni! ‒, ha nem mosakszik, büdös.) No
meg pl. fekete Aszófeőn a kadarka… .
S – hogyne! ‒ ne is mondjuk a tulipiros piros, a sárfejér fejér, a hegyi fekete
fekete…
Mi több, negyediknek bevették külön a hamvast a palaznaki hegyen: ez mi
más, a kadarka… Mert mit nem tud a kadar! (Ő igen, Kádár semmit sem;
Nagy Imre esetleg, mondották volt 1956-ban a mieink.)
Mert össze, meg vissza.
Hogy – belezavarva a kóstolásba az embert ‒ minél jobb, finomabb, bódítóbb legyen! Egyik, másik; valahány csak létezik a kerek egy világon.
Világban.
Mit nem ád az Öregisten: Monoszlón a hárslevelű... fekete!
Inkább igyunk.
Már ha innya kő.
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Juhfark, ecetben
Kár, hogy Dörgicse
‒ Ezt figyeld, dörgicseit hozok!
Hoz? Hozzon!
Baj hogy érne.
Kitűnő Balaton-fölvidéki szőlőtermő hely, príma borokkal. Fehér, persze.
Jó kis dörgicsei…
Ide vele!
Ide.
Balaton-mellyéki borligeti borvásár, borsátrakkal. Faházakkal. Borozó az
öreg fák alatt. Hársak árnyékában. Nyáridő javán. Tenger vendég a faluban.
A környék városaiból is áramlik a nép a borligeti bornyalintásra. Kóstolni.
Kóstálni. Mit ér. Melyiket érdemes tovább iszogatni.
Nóta állj!
Mármint amikor lehúzzák a rolót. Éjféltájban, később? Amikor.
Akkor.
De addig…
Amott már cigány húzza. Banda! Kontráson, bőgősön és persze prímáson
kívül másodhegedűs hölgy is. Vagy: ő is a kontrát erősíti? Hogy meglegyen a.
Banda.
Jó kis zene! Még hogy zene, hangulat!
Bele a balatoni éccakába.
Akkor, az a, dörgicsei.
‒ Háromszor két deci a juhfarkból!
Várd ki a végét, előbb csak 1-1 deci.
Rendben, igazít a koma a rendelésen, a már-már boldog csapos rövidebbre
veszi a dűtést. 3x1.
Előbb kóstolunk, azután kérhetsz többet.
Igaz, ami igaz.
Beleszagulsz (a pohárba), s nyomban megcsap. Nem a juhfark, nem a
pince, avagy a doh, a penész, netán a kén illata, nem. Maga az: ecet.
Te, ez ecetes!
Ne bomolj – gyugja a nyelvét a pohárba.
Ez, e dörgicsei juhfarkú?
Mi más lenne. Állítólag. Bemondás, mi több, a borosüvegen lévő fölirat
szerint is.
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Csinos üveg, helyre borkártyával ráragasztva. Csak épp, ami benne vóna.
Vóna, vóna! Nem vóna, van.
Te, ez tényleg.
Való.
Ecet.
Háromból az egyik bele sem kóstol, azonnal átönti a rendelő borbarát poharába. Így már épp az a két deci, amire eredetileg gondolt.
Magad megiszod, ámbár.
Bort kiönteni? Nincs az a pénz. Ha ecetes is kissé. Többé-kevésbé.
Savanyú a koma, savanyodik. Hogy ő ezt megigya? Mind a teli poharat.
Pohárral!
‒ Öntsd ki!
Komolyan mondod? Bort…
Ráadásul dörgicseit.
...visszhangzod.
Szó, mi beszéd.
Arra nem gondol, hogy többé felé sem nézel? Csak hogy eladja, rád sózza,
elpasszolja a rámaradt, hajaj, megecetesedett borát?! Még hogy őt kár érje!
Öntse ki, főzzön (főzessen) belőle pálinkát (törkölyt? borpárlatot?...). Amikor
annyi dolga volt vele, mit áldozott rá.
Nem és soha.
Vedd és idd.
Ma sem, még hogy holnap.
’Holnap’. Amikor még ma van.
S ki, a földre, a hársfa tövibe.
Hitel? Rontás? Amikor az ember csak szeretné szüretre – újra – kiüríteni a
hordaját.
‒ Csak ne belém, pajti!
Ne, ne.
Persze, mert ez volt a legolcsóbb a helybéli borvásárban.
Minden hiába. Mellette a sörsátornál nagyobb a forgalom. Borliget szabadtéri – Isten szabad ege alatti ‒ sörcsarnokában.
Ilyen bort; evvel; ’versenyezni’.
Ki akar itt versenyezni?! Ő eladni akar, nem a csúcsra törni.
Nem az a baj; más.
Mismás.
Na, jó, majd (tokaji) máslás.
Így csak bukni lehet.
Jó nagyot.
S nem a részegség miatt.
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Othelló, tё drága!
A nova sё kutya?
Az almádi bornemisszák körének jeles tagja, Czuczor dr. a helység volt polgármesterének, Kerényi dr.-nak az othellót dicsérő előadásáról tudósító helybéli cikkében javasolja, hogy az Öreg-hegy tetejét ékítő Tó-álláson – ahová
korábban röptéri lokátor piszkított ‒ létesítsenek otelló-ültetvényt, s Othellótér nevet adjanak az ezek után szánt szándékkal oda tévedő, szomjúságra hajlamos művészek körében várhatóan hangos sikert arató (Euro-nonkonform/ista/?) vállalkozás szívében. A jóféle amerikai rögtöntermő szőlő szemeinek ízletességét, a belőle facsart léből erjesztéssel születő nedű finomságát
ecsetelő cikkszerző azt is híreli, hogy 40 – uszkve negyven ‒ litert kellene
naponta fölhajtania annak, aki az othellóban lévő úgynevezett méregtől szeretne elpatkolni. Ami, ugye, eleve kizárható, hogy kivihető. S hogy nem csak
a Balaton-mellyéken kedvelt ital ez a vörösborfajta, általa a Felföldön hallott
rigmust idéz: „Otelló és nova, / ne hagyj el, soha!”
Idézi Czuczor az otellót eltüntetni igyekvő rendelkezéseket: már a piszkos
feudálkapitalista Magyarország is tiltotta terjesztését, termesztését és üzleti
jellegű kínálását, a kommunisták ugyanezt tették, hogy a „brüsszeli idióták”
– akár korábban a görbe uborkát – otellónkat is betiltsák. (Vajh’ Ámerikában
is ezt teszik? – a szerk. költői kérdése.) Hogy azért teljesen ne keseredjünk
el, bátorításunkra újabb adomával kedveskedik a szerző.
Jani bá szülőfaluja művelődési otthonban, csodálván a pestbudai kőszínházi társulat országjáró Sekszpír-előadását, midőn mind nyilvánvalóbb Jágó
ármánykodása Othello ellen, fölpattan, odarohan a világot jelentő deszkához
és fölkiált az elkövető játszó személynek:
‒ Jó lösz vigyáznod, mer figyellek, tё mocsok!
Erre, mi mást töhetsz? Inni köll.
Mikor, ha nem most.
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Pinceszërёzés a Balatony-mejjéken
Vár a jukas pince
1834-es úti levél – Oláh János Balaton mellyéki túdósítások barátságos levelekben cím alatt ‒ tudatja a nagyvilággal, hogy a Balatony fölvidékin lyukas
pince a neve a nyitott ajtajú borházaknak, melyek egyhúztomban várják tárt
kapujukkal az arra bóklászó, bort kedvelő emböröket (nyilván az asszonyokat
is, de az más beszély). Megvetvén e szőlős világ azon boros gazdát, aki be
nem hívja egy pohár nedűre az arra járót (lesajnálván azt a személyt, aki be
nem tér oda a szíves hívásra?). „Abból áll ez – a fönt nevezett pinceszёrёzés,
kivált Köveskál vidékének szőlőhegyein ‒, hogy a’ komámasszonyék öszvesúgnak, ki kolbászt, ki rétest, ki sódart, ki fánkot, ki sült baromfiat vitetvén
ki a’ szőlőhöz, elkezdik a’ lakozást a szélső pincénél, onnan továbbmennek,
mindenütt mulatván vígan, de tisztességesen egy keveset, mígnem öszvejárták
a’ barátságos hajlékokat. Illyenkor a’ férjfiak is néha rajtok ütnek a’ mulatókon
véletlen, a’ mikor még nagyobb szokott osztán lenni a’ vígasság.”
Hogy, hogy nem.
El tudjuk képzelni.
Amúgy is, de így különösképpen!

A Széphalom Kiadó által 2008 végén közreadott Pinceszer című kötet almádi bemutatóján.
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Forraltbor-java
Ki így, ki sehogy
Odahaza anyánk miből, borból főzte szegfűszeg, cukor hozzáadásából. Körösi, Pázsit-környéki csúszkálás, fakutyázás, gyalogos avagy koris jégkorongozás, hógolyózás, téli könnyed mocsárbejárás után igen jólesett! Igen
egyszerűen elénk téve. Mire föl mit nem raktak bele a bakonyiak a balatoni
forralt bor viadalon?
Mint a megyei lap írta volt az úr 2011. esztendejének farsangja javán, a
révfülöpi főző- (és vedelő?-)versenyen Molnárék Lesz vigasz csapata almameg narancskarikákkal, konyakos meggyel, mazsolával, fahéjjal fűszerezi
italát. Van, aki aszalt szilvát és barackot vet a borába, más hársvirágot s köményt főz a maga nedűjébe.
Ki-ki meglássa. Ki-ki meglássa.
Csak az a baj, hogy többfelé inkább víz, mint bor. Bor alig, ízesíteni a forralt vizet. Amiből két lityit vedelsz, mégsem áll keresztbe a szemed. Ám ha
igen…
Ellenőrzés! Újmagyarul: teszt.
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Badacsony ómagyar szőlőlugaska
Perzsa, ujgur… hegyjava
Mit nem állít – 2011 Gyertyaszentelő Boldogasszony medvelátta másnapján
a veszprémi újság ‒, Szeremley szőlész-borász Badacsony-ifjító tudomása
szerint a „Badacsony” szó a perzsáknál, meg az ujguroknál egyként ’szőlőlugasocska’ jelentéssel bír.
Mivel, ha nem azzal!
Szent igaz. Szent hegyet miként máshogy nevezhetnőnk…
Bor bé!...
Le.
Badacsony szent hegyén.
Még hogy római veteránok szőlőlugasa Balatonunknál! Lugasocska különösképp. Előmagyar ősünk kertje, mi más.
Előre, magyarok!
Utánam.
Az első pincéig.
‒ Hun a lugas bora?

Szakmai gyakorlat után nóta, dal, kacagás a Kerekes-pince előtt.
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Lesenczei savanya
Igyunk, honvéd!
Hogy a baka azt mondja, szaladjunk?
Mert a (magyar) baka hogy válogatna, ha borról, nőről, avagy (más) harapnivalóról van szó?!
Amiből alkalomadtán, ha.
Kap eleget.
Jut, ha marad.
A tapolczai leventék valami okból kifolyólag – (templom)búcsú, szüreti
mulatság, zárszámadás, miegyébből eredően ‒ csapatostul hivatalosak voltak
a Lecencze folyó (ha tájékozottabb vagy, kénytelenségből eláruljuk, patak)
menti helységek egyikébe. Hogy ne mentek volna! Mint az őrültek igyekeztek
– ki gyalog, ki alkalmi fuvarral ‒ a városszéli kaszárnyától jó szaladásra lévő
szőlőhegyek alatti falvakba. (Azok egyikébe, avagy másikába.) (Mindegy,
mert a végén úgyis összekevertek mindent. Előbb az italneműeket, majd a lányokat, végül a helységeket. Hogy Tapolczáról ne is beszéljünk. Volt, ilyenkor, hogy az adott század valamely tagját úgy kellett a kirendelt járőrnek
hazacipelnie.) Egy kis borocskát nyakalni, szép jányt ölelgetni, kikapós menyecske dolgát dunyha tetejin elröndözni.
‒ Nё őzz, mer rosszul lёszёk!
Ő nem, hát mi sem.
De ha az ember ennyit iszik…
Túlzottan otthon kezdi magát érezni.
‒ Verjük ki őket a kocsmából!
Vergyük vagy nem vergyük, mindenesetre.
‒ Ízlik, katona?!
Hogy a csudába ne ízlett volna. Annyi bezártság – őszi gyakorlat, nyári,
tavaszi, téli, összfegyvernemi, varsóiszerződési (ne adj Isten muszkákkal,
ajaj, cselákokkal közös) ‒ után…
Kapd és vidd! Fogd és idd. Egy hajtás. Kettő.
‒ Látom, fiam, van huzatod!
Annak hogy ne lett volna… Egy tapolczai bakának? Lecenczén, bárhol!
‒ A bajtársaid sem adják alább…
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Majd ha bolondok lettek volna!
‒ Fiúk, innátok még?
Hülye kérdés.
‒ Akkor gyertek.
Ergye, mondja, ergye, katona koma, ergye hozzám!
Katonánk intett a többinek, rájuk kacsintott, s már a rajnyi cimborával a
helybéli boros gazda nyomában loholt.
Már aki. Mert akkorra már nyilván többen más állapotban voltak. Pláne
aki nincs szokva a borhoz.
‒ Borhoz? „A-„ hoz…
A borhoz, a pálinkához, a söritalhoz, hogy a többivel most ne fárasszuk olvasóinkat.
Egyre megy!
Ergye.
Nem egészen, de hagyjuk.
Ez úttal!
Ne feszegessük.
Mit nem ittak meg azon a délutánon a tapolczai leventék (a Magyar Néphadsereg nevű elvonó jellegű műintézettől megszabadulván).
‒ Erre, fiaim, erre! – mutatta az utat a borosgazda kinézetű helybéli lakos
a szőlőhegy aljában megbúvó, kunyhó kinézetű pincéjébe irányítva őket.
Az előtérben körbeülték az asztalt, várták a jóféle nedűt a pince mélyéből.
Egyikük lement a gazdával a lépcsőn a hordókhoz, a többi már olyan állapotban leledzett, hogy inkább nem kísérletezett vele. Estére haza kell menni,
lejár a kimenő!
‒ Még hogy ki, de mi fog bemenni?! – élcelődött egyikük, aki még eszénél
volt.
‒ Na, ne, aztán nem ki szokott jönni?! – kapja meg a bajtárs koma.
Haha.
Tölt a gazda, s ki, hogy. Regélőnk, akit eredetileg borozni hívott a gazda,
beleszagolt, nézegette, ivott egy kortyot…, hogy rögvest. Ki nem köpheti,
mert épp vele szemben ül a tettesnek mondható elkövető.
Szép óvatosan – amannak óvatlanságát kihasználva – a dikó alá löttyintette.
Mondanunk sem kell, a heverő alatt maga az áldott anyaföld terült el. Mert
persze se padló, se tégla, se kő, se beton, még csak homok sem. A földpadló
pedig úgy beitta, mintha a világ legjobb bora lett volna.
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‒ Életemben olyan savanyú bort nem ittam! – regélte utóbb.
Hogy meg is rázkódjék hozzá.
Tőle.
‒ Na, fiam, ízlett, ízlik?! – kérdé tőle a gazda, mert hogy elsőnek neki töltött, a többi csak utána ihat ebből a drága nedűből.
‒ Gazduram, ilyet még nem ittam! ‒ válaszolta tiszta szívből.
Lerítt róla, hogy őszintén mondja.
„Ide a rozsdás bökőt!”
Boldogan néz a többire a gazda, nekik is tölt.
‒ Nem sajnálom, igyatok!
Valahogy mindegyikük megoldotta.
„Rossz bor nincs, csak rossz borivó”. De hogy ennyire?...
Látja, isznak a fiúk, tán még tetszik is nekik.
‒ Várjatok! Van még egy kis savanya… ‒ és már lohol is lefelé a garádicson.
Mármint hogy az az igazi.
Mire visszaért, a bakák elillantak.
A helybéli lányok legszebbjei, akik a Magyar Néphadsereg által fölkarolt
Lesencze Népi Együttesben együtt táncoltak a tapolczai leventékkel, vették
a lapot: befogatták a (herélt) pejkót az önkéntes tűzoltó egylet szerkocsija elé,
s azon fuvarozták a kaszárnya kapujáig a többféle lőrétől (sajnos nem miattuk)
leroggyant hadfiakat.
Egyszer volt Lesenczén savanyaborivás…
Az kellett volna nekik, e savanya után a még savanyább.
… Miközben ma (hála Istennek!) a Lesencze mentén jobbnál jobb borokat
ihatsz…
Hun van mán a tavali hó! Mög az a savanya lesenczei röttenetös.
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Radar g-gye, Lesencze
Lesencei rizlinghegyen
…Mondhatnád „G-gye gyévoska; gyévocska g-gye?”, hogy Kermendi cimborád – ott fönn – véled somolyogjék.
Nem, csak:
‒ Radar g-gye?
A Lesencei-szőlőhegyen (Nemesvita felől).
A tapolcai borbarát tanár (utóbb az almádi gimnázium igazgatója) a Trabantjával (Krisztus urunk 1960-valahanyadik éve helyett Lenin valamelyk
esztendejében) a Hegynek tart. Túl városszéli orosz kaszárnyán, ruszki röptéren, föl a lesencei szőlőhegyre.
Szép napnak ígérkezik! Melegen süt a kora tavaszi nap, akad épp elég
dolga a szőlőben. Szőlőben, pincében, mert a pincét is rendbe kell tenni. A
bor.
Orosz katonai kocsi áll a hegyaljai dűlőúton. Leintik.
‒ Radar g-gye? – kérdi rögvest a kapitány.
Angoltanár a lelkem, oroszul ennyit még megért, a válasz már bonyolultabb. Valahogy azért elmagyarázza a ruszkiknak, radar itt a Keszthelyi-hegységben, illetve a hegység keleti alján a szőlőskertekben véletlen sincsen.
Értik, értik a szovjetmuszkák, nincs radar.
Izgathatja őket, mert alig kerül papír-Jaguárjával egy keresztúttal följebb,
már megint ott van előtte a dzsip.
‒ Radar g-gye? – térnek újfent a lényegre.
Tanáremberünk nem rest, újfent magyaráz, mutogat körbe:
‒ Radar nyet!
Hogy mondhatná – volt ő katona! ‒, hogy keletebbre, a Bakonyban ott a
radar, amit keresnek! Az országútról, ha arra mersz nézni, láthatod.
Amikor harmadjára is megállítják a vereskatona elvtársak a Lesencei-hegyen a mi papírdoboz-Jaguárral pöfögő szőlész-borász – hétvégi vincellér –
tanárismerősünket, nem bírja tovább cérnával.
‒ Radar nyet, de egy kis borocska kerül a pincében!
’Borocska’, vakarja tányérsapkától megszabadított fejebúbját a szoldát katona, hogy a másik a magáéra üssön.
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‒ Bor!
Azaz vina, vino, vin, vagy mi.
S emberünk már mutatja is az utat, mert időközben hazaértek a szőlejéhez,
merre a pincéje, hol a boros kancsó, egyáltalán mit ihatnak meg!
A második pohár (lesencei) rizling után az is kiderült, hogy kitűnően tudnak angolul a szovjet szoldát tiszt urak.
Rizling? Persze benne egy kis muskotály, meg még valami, hogy simább
legyen.
Ne is mondd, természetesen bort akartak inni a tiszt urak, a radart csak az
ellenség megtévesztésére sütötték ki.
Hogy miként értek haza e lesencei pinceszerről magyarhoni – a Balatonfelvidékhez közeli – kaszárnyájukba a ruszkik? A közúti balesetek szovjet
résztvevőiről a sajtó akkoriban sosem adott hírt, mással volt elfoglalva.
‒ Adj a hírlapíróknak is egy kis balatoni borocskát, tudom isten, mindent
kifecsegnek!
Ők igen, ám az ügyeletes olvasószerkesztőjük (aki egyszer már – 1956ban ‒ megégette a kezét) mindig épp eléggé éber elvtárs volt. Másképp már
tegnap útilaput kötöttek volna a talpára. Tanárunk ellenben…
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Vén bakter ürmöse
Róza-módra
Vén bakter borozó Hévízen, mellette a sétálóutcán mozdonytöredék. Kérded
a csaplárnét, járt volna erre valaha vonat? Nem, sose, csak hát itt a szomszédban a vasutasok üdülője.
Olvasod, valami ilyesmi: mozgásszervi betegségből gyógyuló vasutas dolgozók utógondozó intézete.
Szó, mi szó, itt a Tó, annak selymes langymeleg – adja Isten, nem ritkán,
szinte mindig majdhogynem forró – vize… Iszapja, a Tó-környék csöndje,
jó levegője, életadó lehelete…
Itt aztán lehet gyógyulni! Orvosolni, amit az orvos sem tudott.
Ha meg nem, ott a Bakter. A Vén.
Ha nem a vasutasnak, legalább a vasutasnénak! Mindjárt a közelben.
Lengette a sorompóőr a zászlaját, tekerte a sorompót, állt a vártán éjtenéjjel… Fú szél, tűz a Nap, koromsötétben legföljebb a Hold ha világít, vagy
vakít delelőjén a Nap… Hogyne rokkanna bele az ember! Az asszony meg
odabe a sutban.
Kész őrület!
‒ Badacsonyi?
‒ Mi más lenne!
Mi, mi nem.
Rizling, olasznak csúfolva (mert hogy mi lenne, ha nem magyarbor), majd
rizling szilváninak, erdélyinek, Erdőn-túlinak becézve. Még valami vörös –
ne! ‒, aztán az ürmös.
‒ Ürmös?!
Ürmös, Badacsonyból.
‒ Hogy a csudába nё! Szegedy Róza nagysasszony leírása szerint.
Szegedy, a Róza, mint Kisfaludyné…
Háromszor annyit kér érte a csaplárné, mint a másikból, de.
Meghúzzuk?
Meg nem, de belenyalunk.
Nyalakodjunk!
Ahogy tán Roza tette Sándorával. Meg vissza.
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A bakterné hogy a csudába ne térne ide be, míg az urát vízsugárral, puszta
kézzel, gyógyvízzel, villannyal gyúrják, hullámoztatják, sugarazzák, kenik…
S mit ad Isten, lehet fordítva is. Mi több, keverni. Egy korty szilváni, másik
ürmös, mire a magyarbor is illik, rá megint ürmös, oszt gyühet a következő!
Savanyára édös, félédösre savanya, arra megint a…
A Hungáriából orosz zuhan ki. A kigyúrt, tetovált ipse oroszul gajdol, mígnem ráesik a cimborája. Fölemelné, segítené, de ő is a haver mellé dől.
Mit lehet itt tenni.
Hogy most énekelnek, vagy káromkodnak, az oroszok Istene ha tudja!
Az, az.
Már ha van nekik.
Ezeknek biztos.
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Magyar-a-borod, magyar
Nemes nemes nemesse nemzetes
Azt mondják, az ország legnagyobb mennyiségben termelt szőleje az olaszrizling, amely amúgy a balatoni (nagy)borvidék legjellegzetesebb, legjobb
adottságú, zászlósbornak tekintett nedűfajtását adja. Csak hát a borivókat, különösen a külhoni borissza, bornyalintja, borkóstolgatja, borleterítí vendégeket megtéveszti a név! Az olasz nevezete a rizlingnek. Amit amúgy csak az
magyaráz, hogy megkülönböztessük a rajnai származék rizlingtől. Magyar
nevet kellene neki adni, különben sem biztos, hogy talján a tőke (tüke) gyökere. Mi magunk korábban a magyarrizling, magyarbor nevezet mellett kardoskodtunk, a jelek szerint nem túl nagy sikerrel. Úgyhogy adjuk át az ifjabb
Balaton-mellyéki boros gazdáknak, akik szerint (regéli a Napló újság 2010
Szent András havában, tehát tán a Márton napi borivásokkal járó tapasztalatokat összegezvén az őszbe facsarodó tájban) a nemesrizling megnevezés
lenne a legjobb, mi több – mivel ilyen néven már van új fajtánk – megtenné
magában is a nemes! Azaz ha nemesnek tetszenénk őkelmét megszólítani –
még az első icce előtt, mert utána már édes mindegy. Ám akkor viszont inkább
már a NEMZETES URAM illenék! Egyszerűbben nemzetes.
‒ Nemzetes asszony, ide az a vödör lőrét!
Kapnál a fejed búbjára…
Még hogy nemzetes, de hogy csiger!
Annak egyre megy. Egyre.
Csak azért is: nemeset, nemzetest, a kutya egye meg!
‒ Nemzetes asszony, az ölembe!
Na, ez az. Helyben vagytok.
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Hány deci? Egy deci…
Napjába többször
‒ Már megint bort iszol? – kérdi reggel az asszony, mert hogy früstök után
rögvest fölhajtasz egy pohárral.
‒ Csak egy deci! Tudod, hogy azt mondta az orvos, ennyit szabad! Sőt!...
Kovács doki.
‒ Sőt! Ezt a sőttet részletezd – legyint az asszony mérgesen és odébb teszi
magát.
Betéve tudja a mesét az egészségmentő deci vörösről.
Ha annyi vóna… De a világért sem. Ráadásul most mintha a fehérrel kezdte
volna.
A dolgos félnap után elkövetkezik a délebéd! Gazd’urunk közben, mert
most étkezés közben esik neki jól, fölhajt egy pohárkával.
‒ Mit csinálsz? Nem teszed le… ‒ és a néne a legszívesebben kiverné az
ura keziből a borospoharat. – Jó, hogy nem egész nap vedelsz!
‒ Nem mondtam? Azt mondta a doki, hogy egy pohárral ihatok… Látod,
nem csaplak be benneteket, csak egy deci! – és már az utolsó csöppet is kifacsarta az üvegedénykéből, abból a pincéből hazamentett decis pohárkából.
‒ Ezt meg ki mondta? – kérdé a mama, mert hogy ezt is fejből tudja, sőt,
kívülről!
‒ Doktor Szikszai!
‒ Tegnap Prisztavokot mondtál – legyint a nyanya, és mit tehet, leszedi az
edényt az asztalról.
A poharat is elmossa, pedig ki tudja, kell-e még a következőkben az emberének. Aznap.
’Holnap’… Igaz, arra a napra is egy deci dukálna.
’Ennek’…
Mondhatod neki!
A deci az deci. Ami jár, hogyne.
Legközelebb a vacsoránál futnak össze. Egész nap csak a dolog: kertben,
udvaron, istállóban, a faluban, ne adj Isten a szőlőben… Ahol hogy látná az
asszony.
Valami már eleve lehet benne – „Nagyon fújt a szél!”, „Kitikkadtam!”,
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„Nem akarod, hogy elszáradjak?!”, „Azt a napsütést másképpen kibírni; azt
akarod, hogy napszúrást kapjak?!”, „A por a torkomat elzárta, le kellett öblíteni.”, „Fagyállót nem ihatok…”…. Mikor hogy.
De hogy a vacsorát azon nyomban a decis pohárral kezdje…
‒ Mennyit ittál? – dörren rá az oldalborda.
Ő? Semmit.
‒ Ezt a decit ki diktálja beléd?
‒ Tegnapelőtt a belgyógyásznál voltam, életemben először, és ő is a deci
bort ajánlotta.
‒ A ’figyelmedbe’….
‒ Varga doktor; új orvos, te még nem ismered.
Szóval ez meg a Varga orvosi decije…
‒ A végén fölsorolod nekem az egész járási orvosi kart!
A járásban, tova.
‒ Egy deci. Most akkor jár, vagy nem jár?
Árt, vagy sem.
Ki tudja! Ebben a bonyolult világban.
… Hol, (ó) hol! Badacsonyban hallod e történetkét. Ahol a bor, ugye, hogy
úgy mondjuk.
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Olaszrizling: magyar fehér
Nevenincs a Balatonnál
Van neve, de félreérthető. Annyira, hogy értelmetlen. Tökéletesen félrevezető!
Mármint az olaszrizling megnevezés. Mivel hogy sem nem talján, sem nem
rizling (különösképp nem Riesling). (Azt hagyjuk meg a dajcsoknak.)
Erre a balatoniak 2016-ban (a Balatoni Kör, a Csopaki Törvénykönyv és a
Rizling Nemzedék nevű szerveződés) pályázatot írt ki elsősorban a külföldi
piacon használható megfelelő, az olaszrizlingnél pontosabb név megalkotására. A sajtóhírek szerint (MN) az 1880-es években tomboló szőlőgyökértetűjárvány nyomán az új telepítésekkel elterjedő, a régi honos fajtáknál
ellenállóbb olaszrizling – mondottuk volt, legföljebb magyarrizling, sőt magyarfehér ‒, mint a valamennyi magyar borvidék tán legelterjedtebb szőlőfajtájának a megnevezésére számtalan furábbnál furább szóalkotás született.
Mint a MN cikkéről megtudhatjuk, pl. operettó (operettes? aligha, inkább vigadóbor), borling (a tied), mandulina (igaz, a mandulaíz jellemző reá, de
miért Lina? amikor inkább Roza…), napfényherceg (napsütésben igazán gyönyörű, való, de mi van akkor, ha hercegné?...), nyáríz (ősszel? télen? tavasszal
is?), obsitos (mint a királyficsináló vénemberbor, a somlai?), olyanmintmi
(szeretnéd, mi?!), kárpátszőke (majdnem jó…), pannon princess (pannonnak
pannon, de mi az, hogy princess, van ilyen magyar szó? igaz, a külföldieknek
szól…), hungarizli (kotyvaléknyelven valóban valami efféle), zamatgazdag
(sőt, mindenben gazdag), lacuska (mint matyilinkó…) névajánlattal találkozhatnak a pályázat elbírálói. Hogy Mindszent havában döntsenek.
Adja Isten, hogy előjöjjön valami finom név. Ami majdnem olyan ízletes,
mint maga a balatoni magyarfejér.
…Mire föl a pályázat kiírói a jó félszáz ajánlott új név közül hármat kiválasztottak – mandola, oris, nemes ‒, és elküldték a növényfajták oltalmát biztosító nemzetközi szervezetnek, megfelelnek-é a szabályoknak. Ha több nevet
is elfogadhatónak tartanak, a mieink döntenek.
S hogy miért volt szükség a névváltozatásra? Mert a külföldiek nem tudják
kiejteni az olaszrizling megnevezést. Ami… nevetséges. Mi ki tudjuk ejteni
pl. a portugieser nevet? Nem a magyaros portói, oportó, kékoportó a nyelvünkre való? Mégis tesznek ránk.
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Bort: tisztán
Jó hogy nem sós vízzel
Bort vízzel? Mint az ógörög tevé? Fröccs, hosszúlépés: ha gyönge a borocska!
Lőré kívánja a borvizet – savanyúvizet, szikvizet, ásványvizet, szódát ‒, nem
az igazi bor! A görög tengervízzel hígítá a nektárt, s keveri – nyomában – az
európai keresztény is. A hun, avar, magyar lovas: az istennek se! A mi fajtánk
tisztán issza. Legföljebb szerződéskor vérrel vegyíté. C.-B. sorolja: Mátyás
talján udvari történetírója csudálkozik, mi tisztán isszuk! E’ lönne a MAGYAR MÓDRA VALÓ BORIVÁS.
Úgyhogy: le, le, le vele!
Isten éltesse kendet.
A kisasszonyt nem különben.
A magunk fajta ’lovas’ ’nomád’ a húst sózza, nem a bort. (S nem is azt,
amelyet a fanyereg alá tesz, hogy óvja lova hátát…)
Isten, Isten!
S biza nem német módra kétliteres kupából, hanem amennyi az ivásra öszszefogott tenyeredbe fér, akkora, mint a hun‒szittya időktől fogvást üsmert
csanak: decis pohárból.

A Szemes-pince névtáblája, ’turul’-madárral.
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Pinceszerről pinceszerre
Gyöngyvirágos kiskertembe…
…besütött a holdsugár is. Hát még ha olybá vesszük (mondottuk volt):
„Borvirágos kiskertembe
Besütött a napsugár is…”
Délelőtt, hazafelé a pincéből, ereszti szélnek az illető bornemissza. A tegnapi
pinceszerről.
Pincéről pincére!
Pinceszerről pinceszerre.
Bort, búzát, békességet! (Hogy a szép asszonyfeleséget ne is emlegessük! Különösképpen nem, ha cserére csábít szegényebb mönyecske gazdát, ne adj isten gazdafiát, véletlen ott lézengő – gazdának nézett – kapás legényt.) (Még hogy Hajóson.)
Körbe-Magyarország!
Körbe, karikába.
Borba.
„Borban az igazság, borban az igaz…”
A bor beszél (már megint) belőled.
…Kezdjük elölről! Az első pohárban lévőnek a TISZTASÁGát, SZÍNét, SZAGát,
ÍZét vizslatod, miként MOZOG a bor a pohárban. A második kupába való bort értékelve egy falatnyit a nyelved hegyére veszel, ÉDES-é, vagy mégsem. A következő
korty (avagy pohár/nyi) arra is jó, hogy meggyőződjék róla az ember, jelez-é csípős
SAVat a nyelved oldala?! Hogy ne mondjuk a következő – falás, korty, kupa – bor
arra is alkalmatos, hogy tovább fokozzuk a helyzetet: a netán meglévő KESERŰt
nyelved gyökével ragadhatod grabancon. Mi több, a rákövetkező – tetszés szerinti
– italmennyiség az egész szájat elárasztva a CSERsavat mutathatja ki. A nyelést követő utóíz a teteje az egésznek. (Mindezen műveletsorhoz szükséges szakmai alapismeret: egy-egy kortynyit mintegy 15-30 pillanatig szükséges a szánkban tartani,
hogy átjárja minden ízünket – már előzetesen – a bor.)
Rossz szájíze csak akkor támadhat az embernek (bármiféle pinceszert követően,
másnap-, avagy harmadnaposan), ha túl magas a számla, avagy lőrét hittél – kábulatodban, a pincemester meséjétől megtévesztve – élbornak, ha túl sok egyéb (úgymint sör, pálinka satöbbi) elő-, közbenső- és utóitalt is magadhoz vettél… bor helyett.
Ha ahelyett, hogy a bornál maradtál volna…
‒ Maradok!
Az összhatásra, koma, az élmény átfogó jellegére ügyeljetek… (H. B. modorában
szólván: avas szalonnához akkor se nyúlj, ha a pincéből két hétig nem tudsz kimászni.)
..Már ha az ízekre vagy kíváncsi. Ám ha nem csak szomjas, éhes is vagy, más az ábra.
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G(áspár) M(enj) B(orért)
De rögvest!
Amúgy csak: GMB – Krisztus áldja (mög) a hajlékot!
Álgya, álgya, borálgya.
Valamirevaló patika jó darabig csak bort kínált a betegnek! Mire is: fertőtleníteni (Fertőtlenítsünk! – adtad meg 1990-valahányban az erdélyi magyar
kálvinista világtalákozóra buszozó ijedt népnek a Királyhágón, hol árnyékszék nem mutatkozott, enni, inni, miegyebelni viszont csak kellett, úgyhogy).
Bódítani – hogy ne fájjon. Borban rozmaring fő: az élet vize kínáltatik belőle.
Szívbetegnek (szívbajokra). Fogfájósnak. Fejfájás ellen való bor. Hurut ellen
csakis! Férfiasságban kárt szenvedőknek férfiasítószer! (Hogyne, ajzó.) (Lásd
még somlai!) Érbaj ellen nemkülönben. (Vérágas a szemed Balatonföldváron
a kikötőbeli vörösborozások nyomán? Fehéret reá! Míg rá nem jössz, csak
valami virág pora rontott a látószervedre.) (Mindegy: alacsony a vérnyomásod! Pohárral reá! Magas? Inkább pájinkával. Aztán, ha már eléggé lesüllyedt,
jöhet a követező kupa piroska.) (Hogy aztán kezdd újra az egészet elölről.)
Gyomor-, meg bélbajra. Idegbaj ellen. Cukorbetegségre. (Azaz hogy: ipad
cukros volt – nyugodjék békében ‒, csak a minél savanyábbat ihatta.) Mi az
hogy, golyvaölő szer! (Jól hallod, a bor.) Roboráló (magyarán: újító, frissítő,
erősítő bármi betegségből tápászkodónak). Első kupa: egészség, második
kupa: vidámság, harmadik kupa: szomorúság, negyedik kupa: vadság, ereszd
el a hajamat! Nem mondtam még? A bor: oldószer is. Áztató. (A kötelet – ha
afféle ‒ az asszony szokta.) Részegség ellen ellenben – az ókorban, ókor-ókor
‒ borostyán-, rózsa-, ibolyakoszorú a fejedre, hátha az visszatart a lerészegedéstől. (Ha csak nem azzal, hogy akadályozza fejed borral teli vödörbe merülését.)
ADJ INNOM! Da bibere, Innya kő!
Aki issza, hóttig él! – különösen ha pálinka helyett borral áldja meg e szent
napot.
Kimondja a bor az igazat.
‒ Gyere, igyál egy pohár bort! – állítja meg az embert a majd’ másfél mázsás tiszteletes úr a Bakonyban.
‒ Rót, vagy vajsz?
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‒ Van mindkettő, csak gyere!
Kocsival vagy, hát így hárítod el:
‒ Tiltja a vallásom!
Plébánosunk megadja:
‒ Olyan vallást ne kövess, amely tiltja a borivást!
Isten, Isten.
NEM BOR AZ, MELY NEM MAGYAR. (Ha nagyon részeg vagy, így is
mondhatod: Nullum vinum, nihi hungaricum.)
Persze: nem bor az, mely nem jó… Már Széchenyi megmondta: még ha
magyar, akkor sem. Eötvös Károly nemkülönben. „A jó bort hiába rágalmazzák, a rossz bort hiába dicsőítik. A hazugság rögtön kitudódik. Igyál a jó borból: lelked vidámsága tesz mellette tanúságot. Büszke, bátor, hős és szerelmes
lesz belőled. Igyál a rossz borból. Csúffá lesz tőle életednek minden kedve.
Hej, ha a nép olyan biztosan fölismerné vezéreit, mint borát!...”
Mit nem vett észre (Almádi táján, hol nyaralója, pincéje volt!) Eötvös
uram… Mit nem tud az ember, ha balatoni bor mellett töri a fejét, mi végre
vagyunk a világon?!
Mire föl.
…Nem Ranolder János veszprémi püspöknek volt igaza? 1868-ban Vatikánvárosban egyszer mondta a pápának, hogy csak az élhet sokáig, aki magyar bort iszik, s a következőkben IX. Pius asztaláról elmaradhatatlan lett a
magyar főpap somlaija… Hogy Őszentsége a legtovább uralkodó római pápa
legyen.
„Igyál, igyál…”
Innya, vagy nem innya.
Persze, hogy persze: Miska zarándi – Makra-alji! ‒ csikóbőrös kulacsából!
Adja az a kaporszakállú Öregisten.
Egyébként is, a vörösberényiek (akik hiába tagadják, ma már: almádiak)
úgy tudják, már Luther Márton is megmondta: „Aki nem szereti a bort, bolond
marad egész életében”.
Ki szeretne lüke maradni!
Magad fajta aligha.
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Pinceszer a Pinkóci-szőlőhegyen az almádi polgármester,
Keszey János részvételével.

Az almádi kertbarátok születésnapi pincelátogatása a Vörös-hegyen.
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A Tónak lejtő alsóörsi szőlőhegy, ma.

„Érik a szőlő, hajlik a vessző…”
szőlőskertjeinkben.
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„Azt a nótát ismered, hogy…” (a Szemes-pincénél).

Alsóörsi borkínálat Fábián-emlékülésen.
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Borlovagavatás a vörösberényi református erődtemplomban.

A Présház borozó belseje Alsóörsön.
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Emlékülés Alsóörsön Fábián József tiszteletére.

Szemes Béla vállalkozó, szőlősgazda, borlovag a kertbarát kör összejövetelén a
Kerekes-pincénél.
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Könyvünk szerzőjét borlovagavatáson fogadja a rend nagykövetének
Lőrincz József, a kertbarát kör, valamint a füredi-csopaki borlovagrend
helyi csoportjának a vezetője.

Az almádi borbarátok találkozóján, a Kerekes-pincénél készült ez a csoportkép.
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Látogatás Takács Ferenc zánkai gyógynövénykertjében.

Alsóörs polgármestere, Hebling Zsolt és Lőrincz József
közös borversenyt nyit meg.
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Schweiger Rezső, a kitűnő kenesei szőlész-borász gyakori vendége
az almádi kertbarát körnek.

Az ’almádi Pinceszer’ kiadását támogató borlovagok utolsó szakmai értekezése a
Vörös-hegyen.
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