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z alkotásra ösztönző múzsa csókja olykor kevésbé, olykor talán a kelleténél 
jobban is borízű lehetett. Könnyű fehér, gyümölcsös rozé vagy testes vörös – 
kinek-kinek kedvenc fajtája és ízlése szerint. Kétség sem férhet hozzá, a bor bár-
mely alkalomhoz kitűnő választás, hiszen a legrégebbi alkoholos nedűk egyike 
már évezredek óta társa a boldog pillanatoknak és az ünnepeknek, de éppúgy 

ott van a keserűség és a fájdalom asztalán is. A világirodalom, így a magyar irodalom 
is bővelkedik bor ihlette szövegekben: legyen szó versről vagy prózáról, klasszikusnak 
számító bordalról vagy épp’ csak egy kellemesen borgőzös este megénekléséről, iro-
dalomtörténetünk majd’ minden szegletében fellelhetünk egy-egy borhoz köthető 
szépirodalmi művet. 

„Végül is ketten maradnak Isten és a bor”: Hamvas Béla mára már kultikussá vált  
A bor +lozó+ája című könyvének mottója az idők végeztére irányítja olvasója 
Xgyelmét, előtte azonban aprólékosan végigkalauzolja őt a borivás művészetén – sőt, 
XlozóXáján – megismertetve bennünket minden egyes apró részlettel, külön tárgyalva 
az egyes magyar borvidékek kiváló fajtáit. Tulajdonképpen itt érkeztünk el jelen írás 
fő tárgyához is: a balatoni borok és az irodalom évszázados kapcsolatához. Hamvas 
Béla így ír arról a – szövegszerűen is bizonyítható – bor ihlette pillanatról, amikor 
nekifogott „meditációja” szavakba öntéséhez:  

„Ezekről a dolgokról Szigligeten meditáltam és ott készítettem, csupán 
magánhasználatra, azt az igen régi és közönséges felosztást: van síkvidéki és 
van hegyi bor. A síkvidéki bor szaporább, de hígabb, igénytelenebb, olajokban 
szegényebb. Ez nem okvetlen becsmérlés. Mindössze annyit jelent, hogy ilyen bort 
nem vennék feleségül. Az izgatóbb olajok állandó hiányában boldogtalan lennék. 
Aki a nagyobb feszültségeket nem kedveli – ez is méltánylandó –, az együtt tud 
élni ilyen borral is. 

Mindezt a bűbájos Szigligeten gondoltam el, fent a dombon. Alattam a kertek, 
távolabb a Balaton, mellettem a kulacsban a bor, s ha meditációm akadozni 
kezdett, egyet kortyintottam. Az ilyesmi az emberrel vele születik.”

Talán csak kapóra jött véletlen, hogy 
éppen Szigligeten meditált Hamvas ily’ 
termékenyen a borról, ugyanakkor azt 
sem szabad Xgyelmen kívül hagynunk, 
hogy irodalmunk bővelkedik a Balaton 
és a balatoni borok ihlette versekben.  
A bortermelés hagyománya – persze 
időbeli megszakításoktól sem mentesen 
– egészen a Római Birodalomig, az egy-
kori Pannóniáig nyúlik vissza. A külön-
leges klímájú Balaton-felvidék, melyet 
a Bakony hegyei és a Balaton víztükre 
fog közre, tökéletesen alkalmas volt már 
akkor is szőlőskertek kialakítására és a 
bortermelésre. Középkori oklevelek ada-
tai szerint a szervezett szőlőművelés az 
1300-as években indult meg az akkori 
Veszprémi püspökség területén, majd 
az egyházi birtokok mellé idővel felsora-
koztak a királyi, főúri és kisnemesi sző-
lőbirtokok is, olyan neves famíliákkal, 
mint például az Esterházy-család. Mára 
már a szőlőművelés és a bortermelés lett 
a balatoni települések egyik fő védje-
gye, jobbnál-jobb boraik, mint a fehér 
olaszrizling, a szürkebarát, a tramini, a 
chardonnay és a muskotály, vagy a vörös 
kékfrankos, merlot, cabernet savignon, 
cabernet franc pedig méltán öregbítik a 
környék hírnevét mind a hazai, mind a 
külföldi borkedvelők körében. 

Ha magunk elé idézzük a Balaton 
északi vagy déli partjának térképét, némi 
túlzással minden településen találunk 
valamilyen irodalmi emléknyomot: Ba-
latonfüreden Jókai Mór, Tihanyban 
Csokonai Vitéz Mihály, Illyés Gyula és 
Németh László, az 1950-es évek elején 
alapított szigligeti alkotóházban az akko-
ri kortárs irodalmi élet szinte mindegyik 
jelentős alakja megfordult (Nagy Lász-
ló, Örkény István, Kassák Lajos, Szécsi 
Margit, Pilinszky János, Weöres Sándor, 
Nemes Nagy Ágnes, Déry Tibor, Kertész 
Imre), de a művésztelep ma is népszerű 

„Keskeny derengés 
ujjnyi bor felett”
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az írók és költők körében. A szomszédos 
Kővágóörs Radnóti Miklós és Gyarma-
ti Fanni 1935-ös nászútjának emlékét 
őrzi, Badacsonytomajon Kisfaludy Sán-
dor emlékházát találjuk. A versszövegek 
között szép számmal találunk tájleíró 
költeményeket, mint például Berzsenyi 
Dániel, Kassák Lajos, Vas István vagy a 
kortárs költő, Kiss Benedek verseit, de 
ugyancsak sok, az egykori balatoni em-
lékeket, s így az idő múlását tematizáló 
szöveggel is találkozhatunk.

Ahogy a címben kiemelt Petri 
György-idézet is jelzi, a bor melletti kes-
keny derengésre mindig jutott idő: a to-
vábbiakban – természetesen a teljesség 
igénye nélkül – a balatoni borokhoz köt-
hető irodalmi műveket idézünk, rövidke 
szemelvény-gyűjteményként olvasásra 
felajánlva azokat akár egy pohár Xnom 
balatoni bor mellé.

Kiss Benedek 
SZENTGYÖRGYHEGYI 
OLASZRIZLING
Itt élek; nyáron, 
a Szentgyörgy-hegy alatt, 
a bazaltorgonák sípjai alatt, 
és mivel fölöttünk lebeg az Isten: 
az Isten lángszóró szeme alatt, 
ahol a szőlőlevelek miriádjai: 
zöld fülek, hallgatóznak, 
hallgatják leendő boruk titkát. 
Mennyi Xckós tűz lobog boraidban, 
Szentgyörgy-hegy elfekvő elefántja! 
Mily szárnyalásra készteted a lelket, 
tüzes Olaszrizling, 
Szentgyörgy-hegy első bora! 
Barátom boltíves pincéjében 
munka után ha 
hersegő testedet harapjuk jó fogakkal, 
hogy szikrázik tőled az élc, a szellem, 
hogy harsan pajzán történetekre 
legyőzhetetlen, szilaj nevetés! 
Olaszrizling! 
ha zöldesfehéren csillámlasz 
metszett kehely-poharakban, 
felejti az ember a fáradtságot, 
s ha kimegy pösölni 
a csillagokkal kivert éjszakába, 
hetykén veti meg a lábát, 
s úgy nézi szemközti fényeidet, Badacsony, 
mint aki e tájat immár 
el sose hagyja, 
mint aki örökkön, 
s örökkön mámorban él.
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