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Pályája elején női borászként még 
szinte úttörőnek számított, de bizto-
san a sors rendezte úgy, hogy fiatal 

lányként ebbe a szakmába szeretett bele, és 
a férfi kollégák befogadták. A fiúk világá-
ban megtalálta a helyét, hiszen a családban 
sincs ez másképpen, négy férfivel él, három 
fiával és a férjével.

a mustfokoló mindent eldöntött
Kezdetben azt gondolta, hogy a véletlenek 
sorozata sodorta a borász pályára, ma már 
inkább úgy hiszi, hogy neki ez a kijelölt út-
ja.  Amikor  a  pályaválasztáshoz  érkezett,   
Bácsalmáson, ahonnan származik, a lányok 
általában tanítónőnek, óvónőnek tanultak 
tovább,  vagy  valamilyen  egészségügyi  pá-
lyát választottak. de édesanyja egy borá-
szat laborjában dolgozott, ahová Beáta  min-
dig szívesen járt, a sok színes minta és a 
tiszta környezet, a fehér köpeny nagyon tet-
szett neki, a mustfokoló pedig konkrétan 
teljesen  elvarázsolta.  ott  felvetették  neki,  
hogy menjen borászati  szakközépiskolába.  

Bármi is történjen, 
akkor is lesz nyár és meleg, 

amikor jól esik 
egy könnyű, üde bor,

 vagy egy hideg fröccs. 
olyankor legtöbbünk szívesen 
veszi le a polcról a jól ismert 

lovas logós nyakas irsai olivért 
vagy chardonnay-t. 

de bizonyára kevesebben 
vannak azok, akik tudják, 

hogy a nyakas borok készítője 
immár húsz éve 

egy mosolygós hölgy, 
nyulné dr. Pühra Beáta, 

aki tavaly 
Az év Bortermelője cím 

egyik jelöltje volt.

miNDig a legjOBBra kell tÖrekeDNi
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A családban csak a pedagógus nagypapá-
nak volt néhány sor szőlője, amiből készí-
tett bort, mert a bor mindig hozzátartozott 
az étkezésekhez. A tanácsot megfogadta, és 
megtette a kezdőlépést a szőlő és a borok 
világa felé. Első mentora dr. Gazdag László 
volt,  a  középiskola  akkori  igazgatója,  aki  
ugyan nagyon szigorú volt, de a szakma 
iránti alázatból a legjobb példát mutatta. A 
kertészeti egyetem a második próbálko-
zásra sikerült. Ezért az érettségi után mi-
nőségellenőrző laboránsként helyezkedett 
el, ahol kiderült, az egyetemről nem szabad 
lemondania, mert ennél sokkal többet sze-
retne elérni. Az egyetemen már egyértelmű 
volt,  semmi sem menti meg attól,  hogy bo-
rász legyen. A tanulás mellett  egy borbolt-
ban dolgozott, ahol részt vehetett a borkós-
tolókon és olyan borokkal ismerkedett meg 
és szerzett tapasztalatot, amiről korábban 
csak álmodozott. Azt mondja, nagyon tet-
szett  neki  ez  a  világ,  amit  azóta  sem  ha-
gyott el. Az egyetem vége felé alakult meg a 
doktori iskola, amit szintén kiszemelt ma-
gának. Kezdetben úgy gondolta, hogy el kell 
mennie dolgozni, hogy el tudja tartani ma-
gát, de kiderült, hogy a kezdő fizetése sem 
lett volna több, mint az ösztöndíj, ezért be-
levágott, és 32 évesen megszerezte a dokto-
ri fokozatot. Kutatási területe a pezsgőké-
szítés  volt,  amit  a  Törleynél  tanulmányo-
zott, és a mai napig a pezsgő áll nála az első 
helyen, amit rögtön a borok követnek.

Béla helyett Beáta
Amikor az alapdiplomáját a kezébe kapta, 
egy kisebb szekszárdi borászatban elfo-
gadták a jelentkezését, de pár nappal a kez-
dés előtt jelezték, hogy tévedés történt, a 
tulajdonos Bélának gondolta, de kiderült, 
hogy Beátáról van szó, így szóba sem jöhet, 
hogy alkalmazzák. Ez abban az időben volt, 
amikor még elvétve lehetett csak találkozni 
nőkkel egy-egy borászat élén. Ez is megerő-
sítette abban, hogy a doktoranduszság mel-
lett kell döntenie. Miután minden szakirá-
nyú képzésen túl volt, ismét egy kisebb bo-
rászatot szemelt ki, ahová ezúttal felvették, 
de ismerősei a kezdés előtt még arra biztat-
ták, jelentkezzen be a nyakas Pincészethez, 
ahol a főborász Malya Ernő keresi az utódját. 
A találkozás végzetesnek bizonyult, ezúttal 
nem volt akadály, hogy Beátának hívják, 

befogadták a fiatal, magasan képzett lányt, 
akinek ez volt az első munkahelye, és azóta 
sem hagyta el, immár több mint húsz éve.
Azt mondja, nemcsak azért hálás, mert be-
fogadták, hanem azért is, hogy elődjétől 
rengeteget tanulhatott, hogy szakmailag ki 
tudott teljesedni, és hogy hagyták kísérle-
tezni. Ennek az eredménye lett többek kö-
zött a Menádok borcsalád megszületése, 
ami azóta sok nemzetközi sikert hoz a pin-
cészetnek.

a Nyakas-birtok
A nyakas Pince az Etyek-Budai borvidék bu-
dai körzetében található tök településen, a 
Nyakas-hegy lábánál.  Tipikusan fehérboros 
terület, a pincészet jelenleg 188 hektár sző-
lőültetvénnyel rendelkezik, amelyből 11,5 hek-
tár bioművelésű, 12 százalék vörösbor-szőlő, 
Kékfrankos, Kadarka, Pinot noir és Merlot, 
ezek a rozé alapanyagai,  valamint Kékfran-
kosból és Pinot noirból fajtabor is készül.

miNDig a legjOBBra kell tÖrekeDNi

tUdtA, 
HOGY…

…miért került a nyakas bo-
rospalackjaira  a  lófej?  Azért,  

mert hosszú ideig tök életének 
része  volt  a  lótenyésztés  és  a  

lóverseny,  így  ezzel  fejezik  
ki  a  településhez  való  

tartozásukat.
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aligvárOm
Tök község határában több mint százéves 
pincék  és  présházak  sorakoznak,  ez  az  
Aligvárom pincesor. A nevét a helyi legen-
da szerint onnét kapta, hogy a férfiak már 
alig várták, hogy végre kiérjenek a pincé-
be  és  önthessenek  maguknak  egy  vagy  
több  pohár  bort.  És  az  asszonyok  is  alig  
várták, hogy egy kicsit egyedül marad-
hassanak. de alig várták haza az embere-
ket is, hogy hozzanak egy kis itókát a va-
csorához.
A lényeg, hogy mindenki mosolyog ebben 
a történetben. Ezért készült el a behízel-
gően gyümölcsös Aligvárom cuvée, 
amely Chardonnay, Irsai Olivér, Müller 
thurgau, Pinot gris és sau vignon blanc 
házasításából született. 

meNáDOk
A menádok ugyanúgy az ókori görög mitológia alakjai voltak, mint 
például a bacc hánsnők. Markáns, határozott, szilaj nők, Dionü
szosz megrészegült kísérői, akik az orgia után a puszta fogukkal 
szétmarcangolták az ellenséget.  A címkén meztelenül ülik meg a  
lovat, ami azt szimbolizálja, hogy a borok nagyon jó társaink lehet-
nek a hétköznapi gondok leküzdésében, a búfelejtésben. de ho-
gyan köthető ez tök településhez, ahol a borászat található? Itt ta-
láltak olyan kőtáblákat, amelyeken mená dokat ábrázoltak, így az 
elnevezés a borra és a településre is utal.
A Menádok mindig késői szüretelésű bor, magas alkohol- és 
extrakttartalommal, finomseprőn tartva, kevergetve, fahordóban 
erjesztve és érlelve. A legelső, kísérleti tétel egy Chardonnay volt, 
aztán jött egy szürkebarát, és ma már van belőle rajnai rizling és 
Sauvignon blanc is. 
Mi sem bizonyítja jobban a létjogosultságát, mint hogy több nem-
zetközi borversenyen arany- és ezüstéremmel jutalmazták már a 
család több tagját.
Húsz év alatt tizenkétszer kaptak érmet a Chardonnay du Monde 
borversenyen, külön öröm számukra, hogy a 2014-es Budai 

Chardonnay reduktív boruk aranyérmes lett és a top 10 különdí-
ját is megkapta, Magyarországról ez idáig nem került be senki 
ebbe a körbe. Ez nem egy átlagos verseny, csak a Chardonnay faj-
táról  szól,  és  a  világ összes országából  érkeznek nevezések.  Ér-
met csak a tételek 30%-a kap, így ebben a mezőnyben a legjobbak 
közé kerülni nagyon szép eredmény és büszkeség.

A többit a fehér fajták teszik ki: Irsai Olivér, 
Chardonnay, rizlingszilváni, sauvignon 
Blanc, rajnai rizling, szürkebarát, amelyek 
kiváló pezsgőalapanyagok, de fajtaborként 
és házasításokban is jól szerepelnek. 
túlnyomóan reduktív borok készülnek, 
amelyek  a  2000-es  évek  elején  lettek  na-
gyon divatosak. Ekkor kezdtek el egyre 
több fesztivált rendezni, ahol a könnye-
debb, üdébb borokat keresték, és ezekkel 
lehetett  a  fiatalokat  is  megnyerni  a  borfo-
gyasztásnak. sokan gondolják azt, hogy a 
legegyszerűbb könnyű, gyümölcsös boro-

kat készíteni, de ez nem így van, cáfolja meg 
a tévhitet Beáta. Bonyolult technológia és 
sok-sok kísérletezés eredményeképpen 
születnek meg ezek a borok. 
– nálunk a technológiai alapokat Malya Er-
nő főborász rakta le, és mi ennek mentén 
haladunk, ezt fejlesztjük tovább. Emellett 
meg  szerettük  volna  mutatni,  hogy  nem  
csak  ebben  vagyunk  jók,  és  létrehoztuk  a  
Menádok borcsaládot, amelynek tagjai let-
tek a pincészet zászlósborai, és a késői szü-
retelésű, félédes, természetes cukortarta-
lommal rendelkező Chardonnay rendre si-

kert  arat  a  borversenyeken.  Néha  több  év  
kimarad, mert nem alkalmas erre a szőlő, 
akkor ezt nem készítik el. – A szőlő a legfon-
tosabb, a szőlőből megpróbálunk mindent 
átmenekíteni,  amit  csak  lehet,  a  borba,  fo-
galmazza meg az alapvetéseket Beáta. 
A bioművelést is fontosnak tartja, mert 
egyre nagyobb igény van rá, és azt tapasz-
talják,  hogy  azok  a  fogyasztók,  akiknek  
gyerekeik vannak, tudatosan keresik ezt a 
minősítést. de egyébként is csak a legszük-
ségesebb és legindokoltabb esetekben 
használnak kemikáliákat.



A	makrancos	sauvignon	blanc
A fejlődés és a kísérletezés nem állhat meg, 
ezért Beáta megszerezte a pálinkamesteri ké-
pesítést is. Erre az Irsai Olivér feldolgozása 
után megmaradt törköly késztette. A rengeteg 
Irsaiból rengeteg törköly keletkezik, amiből 
remek pálinka készülhet, tökéletes vendégvá-
rónak, érvel a kísérletező borász. A tervek ké-
szen vannak egy nyakas pálinkafőzőre, és re-
méli, hogy hamarosan meg is valósul majd.
Egyik borász sem ússza meg azt a kérdést, 
hogy melyik a kedvence a repertoárból.  
– Azt mondjuk, hogy minden borunk a saját 
gyerekünk. de azért vannak köztük „éde-
sebbek”. nagyon szeretem a rajnai rizlinget, 
amiből mindössze 2 hektárunk van és 15 évet 
kellett arra várni, hogy a Menádok borcsalád-
ba bekerülhessen. de előtte a reduktív tech-
nológiával készült, nem kései rizlinget meg-
mérettük a Mundus Vini nemzetközi borverse-
nyen, Németországban, és nagyon jó érzés volt, 
hogy a hazájában mi is szép eredményt ér-
tünk el, az első évben ezüstöt hoztunk el. Imá-
dom a citrusosságát, a harsány, ropogós sa-
vait. Amikor a tavasz berobban, a spárgás éte-
lekhez csodás. A késői szüretelésű pedig ősz-
szel a pihenést, a megnyugvást hozza el, ami-
kor csak kényelembe helyezzük magunkat, fel-
tesszük a lábunkat és élvezzük a nyugalmat 
egy  pohár  bor  társaságában.  A  Sauvignon  
blanc pedig azért kedvenc, mert makrancos, 
és hihetetlen türelem kell hozzá. A borkészí-
tés kezdetén csodásan illatozik, aztán hirte-
len eltűnik minden illat belőle, majd újra meg-
mutatja magát, szóval nem olyan könnyű.
Beáta szerencsésnek érzi magát, mert egy 
olyan  szakmát  választott  és  szeret,  amely  
minden évben megújulást hoz, mindig tele 
van váratlan fordulatokkal. És azért is, mert 
megszülhette a három fiát, és ebben a pincé-
szet  munkaközössége  is  sok  támogatást  
nyújtott. – Gondolom, ebben az is segített, 
hogy látták, mindig odateszem magam. A 
gyerekek itt lehettek velem, gyakorlatilag a 
pincészetben nőttek fel. Így a családi élet 
sem csorbult. sosem gondoltam azt, hogy az 
egyik működhet a másik nélkül.
Felmerül a kérdés ezek után, hogy a fiúkból 
is borász lesz-e. Természetesen jó lenne, ha 
valaki folytatná, de egyelőre nem tudni, 
merre visz az útjuk.
Megjegyzem, a pezsgő a szívszerelme, mégsem 
készítik. Adódik a kérdés, hogy nem vágyik egy 
szép, elegáns saját pezsgőre? – de igen. Mindig 
azt mondom, remélem, innét megyek nyugdíj-
ba és előtte elkészíthetem a saját pezsgőmet.
de ami a lényeg, ha a palackon meglátja a 
nyakast jelképező lovat, a mai napig szeretet 
van benne. Amíg ezt érzi, addig teljesen rend-
ben van az élete.

sárközi Judit
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