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Kiútkeresés
Ne legyünk naivak: tudomásul kell vennünk, hogy annyi szőlőterületre,
mint ami még napjainkban jogilag annak minősül, valószínűleg már nincs
szükség! Ezeket a főleg dél-dunántúli területeket részben másképp kell hasz-
nosítani. Ám sok esetben nem világos, hogy kié az ingatlan, vagy épp senki
sem jelentkezik érte. Ráadásul nincsenek átfogó hasznosítási tervek, így ösz-
szességében a jelenlegi állapot a lehető legrosszabb! 

Sokat segítene a helyzeten, ha e területek valamilyen módon felértékelőd-
nének, és forgalomképessé válnának, így valós gazdájuk és
művelőjük is lenne, és ekkor akár – összefogva – az egymás
mellett álló telkeket egy tagban be lehetne erdősíteni a
szomszédos erdőgazdálkodóval, és az abból keletkező haszon
egy része a tulajdonost illetné meg. Ráadásul, ha erdőnek
minősülnének, akkor vadászati jog is keletkezne, ami ha-
szonbérbe lenne adható. Ugyanezt a működési modellt le-
hetne alkalmazni, ha az elhagyatott telkeken egy tagban
művelt gyümölcsösök lennének. Meg lehet határozni olyan művelési ágakat 
– például kiveszőfélben lévő gyümölcsfajták, zöldségfélék, ritka vagy hasznos
fafajok termesztése –, amelyek támogatásokat és kecsegtető hasznot hozhatnak.

A Balaton-felvidék térségében azonban a fő cél az eredeti szőlőhegyi kul-
túrtáj megőrzése. Annak legyen itt ingatlana, aki mindezt tiszteletben tartja!
Ezért is ellentmondásos, hogy az érvényben lévő tiltás miatt a szőlőhegyeken
ma nem lehet lakóház. Pedig, aki kifejezetten egy szőlőhegyen – és hangsú-
lyosan szőlőben – szeretne élni, az vigyáz is a kultúrtáji elemekre. Könnyen
belátható, ha valaki egy helyet az otthonának tekint, lényegesen nagyobb az
esélye annak, hogy azt méltó módon fogja kezelni.

De miért célszerű fenntartani a szőlőhegyi állapotokat? Hiszen a jelenlegi
méretekben mindez szinte csak dísz, már nem a valós igények miatt léteznek
a szőlőhegyek! Ám tartsuk szem előtt: ha nem marad fenn a művelésmód,
akkor e tájtípus a Balaton-felvidéken egyszerűen összeomlik! Örömteli
lenne, ha harminc-negyven év múlva nem csupán digitális képeslapokat
nézegetve emlékezhetnénk a hegyoldalakra felfutó, gondozott szőlősorokra,
a népi építészet emlékeire és a szőlőhegyi kultúra egyediségeire!...

Adrián Zoltán
A VS.hu, majd az Origo
fotóriportere, jelen-
leg a Képszerkesztő-
ség csapatának tagja

Ancsin Gergely
Terület- és település-
fejlesztő geográfus.
Diplomáját az ELTE-n
szerezte

Tuba Zoltán
Sajtófotó-díjas
fotóriporter, hat évig
az Origo fotósa, 
a Képszerkesztőség
alapító fotóriportere

Sokat segítene a helyzeten, 
ha e területek valamilyen módon

felértékelődnének, és
forgalomképessé válnának, így valós

gazdájuk és művelőjük is lenne.

Helyenként reménykedhetnek
Somogyban és Zalában
megpecsételődött a szőlők sorsa,
végleg az enyészeté lesznek. Az
északi, Balaton menti, felkapottabb
és még javarészt művelt vidékeken
a helyi szabályozás hozhat
eredményt

Bioszemlélet
A rendezett tőkesorokat szegé-
lyező fákon etetők, mindegyik tele
fekete napraforgómaggal. Ez – és
mint később kiderül, még sok
minden más – tudatos szemlélet
eredménye: „Rengeteg a seregély
és a széncinege; évente 20-30
zsáknyit is kiteszünk nekik, cse-
rébe itt nincs rovarkártétel” – ma-
gyarázza László, aki borászatát
jobbára hagyományos bakműve-
lésben, azaz nehezen gépesíthető
módszerrel és bioszemlélettel ve-
zeti. „A borok nálunk teljesen ter-
mészetesek, kézi művelésben
gondozzuk őket, nem használunk
semmilyen segédanyagot. Csak

tiszta ként és tiszta rezet, ezenkívül
például csalánlevelet és narancs-
olajat a kártevők ellen” – mutat
végig egy ritkaságnak számító, régi
magyar szőlőfajta, a piros bakator
tőkesorán, és ha már itt járunk,
felidéz egy régi rigmust: „bakar –
akkor terem, ha akar”. Ez a baka-
tor kényességére utal, ennek a sző-
lőfajtának a termékenyüléséhez
ugyanis porzóra van szükség, és
emiatt kevésbé kiszámíthatóan
termeszthető, mint sok más fajta. 

László hétfőtől péntekig egy
biztosító biztonságát védi; péntek-
től vasárnap estig vagy hétfő hajna-
lig pedig a hétvégéit a Somlón tölti.

a Boraink nem tudnak futni
Szöveg: vincze barbara  |  fénykép: tuba zoltán

„Boraink nem tudnak úszni,
futni vagy ugrani, így nem ver-
senyeztetjük őket. Nem divat-
borok, így nem kívánjuk a
fogyasztói trendeket sem kö-
vetni. Bennük elsősorban a
Somlót, a fajtát, a mikrokörnye-
zetet és magunkat próbáljuk be-
mutatni. Munkánkat nem az
anyagi haszonszerzés motiválja,
a célunk egyszerűen nem más,
mint elvonatkoztatva minden
tiszta, őszinte és szeretet ve-
zérelte emberi tevékenységé: az
alkotás, vagyis az ég felé emelése
annak, ami a sárból gyúratott!”
– áll a Somló Kincse pincészet
bemutatkozó leírásában. A
Somló-hegy felé tartva azon
töprengek, vajon a helyszínen
visszaköszön-e majd a leírás
egyszerre vicces és magasztos
hangulata? Visszaköszön...

Hetekkel a szüret után érke-
zünk, így szőlőt már nem talá-
lunk a tőkéken, csak elképzelni
tudjuk az országszerte ritkaság-
nak számító gohért és a Somlón
talán csak itt termő kéknyelűt. A
szőlők távolmaradásáért kárpótol
bennünket a borászat egyszemé-
lyes mindenese, Andrási László.
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Kicsiben nagy
Körbejártuk a területet. A család
hétvégi lakóhelyéül szolgáló, apró
présházba hív, ahol megterített
asztal vár. Kinyit egy üveg baka-
tort, elmondja, hogy 20-30 év ér-
lelés, mire az igazi zamatát kiadja,
majd elkezdi melegíteni a kör-
nyékbeli vadhúsból és gombából
álló ebédet. 

Évi átlag 3000–5000 palack
körüli mennyiséggel kispince az
övé (két-háromszáz palack a rit-
kaságokból). „Azt szoktam mon-
dani, hogy nálunk akkora a
megtermelt mennyiség, mint egy
valamirevaló borászat technoló-
giai vesztesége, ami lecsurog a
csatornába” – nevet. Nem is gon-
dolkodik nagy méretekben. „Így
még minden tőkét ismerek: úgy
kapják meg a törődést a tőkék,
mint a gyerekeink.” 

Tizenegyfajta szőlőt termeszt,
az összes somlói főfajta (a juh-
fark, az olaszrizling, a hárslevelű
és a furmint) mellett kifejezetten
a régi Kárpát-medencei fajok ér-
deklik. Terem nála somlai sárfe-
hér, a szinte teljesen eltűnt gohér,
a korábban említett bakator, kék-
nyelű, budai zöld, zöldszilváni és
királyleányka. Idővel még több
ritka, ősi szőlőfajtával szeretné
bővíteni a palettát, pár tucat
tőkén most teszteli például a sze-
redit, a szerémi zöldet, a király-
szőlőt és a balafántot. Néha
házasít is fajtákat, mint a kéknye-
lűt és a budait. Hogy miért? 
„Elegáns borokat akarunk készí-
teni” – hangzik az egyszerű ma-
gyarázat. 

A gohér – ami az egyik legősibb
magyar szőlőfajta – nála érzi
magát a legjobban. A 16. század-
ban már bizonyíthatóan termesz-
tették nálunk, és sokáig az egyik
legtehetségesebb fehér szőlőnek
tartották a Kárpát-medencében.
Manapság alig ismerik, csak apró
szigetekben termesztik. Általában
kevés termést hoz, mivel a baka-
torhoz hasonlóan ez a fajta is
nehezen termékenyül. László sze-
rint ennek ellenére megéri a ve-
sződséget. „A látványa gyönyörű,
vitális, nagy levelei vannak, és
csemegeszőlőnek is jó, nagyon
édes, és különleges bor készíthető
belőle.” 

Majdnem elkészült az ebéd,
egy utolsót kavar az őzpörköltön,
miközben kislánya parádés akci-
óban cselezi ki édesapját, és csen
ki egy csokit a fiókból. Kollégám-
mal nem áruljuk el, inkább afelé

tereljük a szót, hogy a márkanév-
ben egyértelműen van egy kis ro-
mantika: Somló Kincse. A borok
címkéiben is a múlt tisztelete ér-
hető tetten: egy 1901-es szüreti
báli meghívó ihlette a logót. 

Andrási László érzelmesen
közelít a borászathoz. „Ezért nem
is számolgatok, kalkulálgatok a
borral. Egyetlen dolog fontos
csak: hogy ne fizessek rá. Minden
más anyagi jellegű kérdést igyek-
szem magamtól távol tartani” –
mondja, és mintha csak aláhúzná
az eddigieket, óvatosan megfog
és kivisz az ajtón egy betévedt ka-
ticabogarat.  

tárnyi, nem egybefüggő területen
gazdálkodik, ahol régi paraszti
pince mentése, régi szőlő kiirtása,
új telepítése, a telken álló hasz-
nálhatatlan épületek bontása, pár
száz éves szemöldökfa megmen-
tése – ilyen és hasonló tennivalók
vannak napirenden.

A 2012-es évjárat volt az
első, amit kereskedelmi forga-
lomba hozott. A hóna alatt vitt
be két palackot egyik barátja 

– Kovács Antal – budapesti bor-
kereskedésébe, aki ma már étter-
meknek is szállít a boraiból, és
közben szájról szájra is terjed a
híre – mindezek miatt egyre
többen keresik meg, így most
egy vendégváró helyiség kialakí-
tásán munkálkodik. Amúgy
pedig hosszú távra tervez, a
nyugdíjaséveit is itt szeretné töl-
teni madarakat etetve, Krúdyt
olvasva. 

„Elkapott a hév”
Bő tíz évvel ezelőtt, harminchat
évesen megvásárolt egy pár száz
négyzetméternyi területet, amin
elkezdett magának, a rokonok-
nak és a barátoknak termelni.
„Rossz állapotú, lepusztult terü-
let volt, ledőlt támfal, magas gaz”
– kísérel meg egy időutaztatást a
szépen gondozott tőkék között.
„Lassan rendbe tettünk mindent,
aztán elkapott a hév, miután el-
kezdtek sikerülgetni a borok.” A
szomszéd eladta a telkét, ő meg-
vásárolta, és hozzácsatolta a saját-
jához. „Szép lassan cél lett, hogy
valamennyi jöjjön is vissza a be-
fektetett pénzből.” Ez a folyamat
azóta is tart: jelenleg másfél hek-

A gohér itt érzi magát a legjobban 

Vincze Barbara
Újságíró, blogger. Szeret
kilépni a komfort-
zónájából, például 
az Azori-szigeteken

Kímélő üzemmód
rendszeresen eteti a madarakat, és megőrizte az eredeti növénytakarót 
– utóbbi főleg gyógynövények és „gaz” keveréke. 
Az eredmény: nincs rovarkártétel, pedig nem használ vegyszereket

Végül a Somlón kötött ki
Régóta érdekli a bor 
és annak néprajza,
bejárta az ország
borvidékeit, 
és elvégzett egy-két
sommelier-tanfolyamot

Bioszemlélet
Andrási László szerint
bőven elég, ha a borban
kizárólag szőlő van 
– ezt főleg a kézműves-
pincészetek tudják
nyújtani. Szerinte annál
jobb egy technológia,
minél egyszerűbb


