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A szőlő és a bor hozta össze a fiatalo-
kat, akik ma már két kisgyermek 
szülei. – Közel laktunk egymáshoz, 

mégis budapesten, a kertészeti egyetemen 
„ismerkedtünk” meg Petrával, meséli Balázs a 
kezdeteket. Mindössze annyi közük volt ko-
rábban a szőlőhöz és a borhoz, hogy Hajós 
környékén nőttek föl, ahol mindenkinek 
van szőlője, és mindenki készít bort, leg-
többen csak hobbiszinten. Az ő családjuk-
ban is ez volt a jellemző.
Az érdeklődésük mégis efelé vezetett an-
nak ellenére, hogy Petrát az orvosi pálya 
vonzotta, balázs pedig eleinte informatikát 
tanult és zenélt, végül mindketten a kerté-
szeti egyetemen végeztek.
Nem volt kérdés számukra, hogy visszatér-
nek Hajósra, és ezt a vidéket választják a 
borászkodásra. Minden egy ajándékba ka-
pott szőlőparcellával kezdődött 2012-ben. 
régi tőkék, bakhátas művelés jellemezte a 
területet, amihez ma is ragaszkodnak, igaz, 
kilenc év alatt kilenc hektárra növekedett a 
szőlőterület nagysága, de jellemzően a ha-
gyományos művelést preferálják.

Hisznek a hajósi borvidékben
Minden évben gyarapodtak egy-egy parcel-
lával, lassan, a lehetőségeikhez képest nö-
vekedett a gazdaságuk, ami balázs szerint 
elérte a határaikat.
– A személyes jelenlétben hiszek minden 
téren, a szőlőben is. Ezért csak annyit vál-
lalunk, amit mi magunk meg tudunk mű-
velni, kézben tudunk tartani. Úgy érzem, 
most eljutottunk idáig. Ezután inkább a kí-
sérletezésre, a minőségre, a letisztultság-
ra szeretnénk a hangsúlyt fektetni. szá-
munkra nem a domb fölé magasodó csillo-
gó üvegfalú pince, a hatalmas palackszá-
mok, a még nagyobb kapacitású palackozó 
jelenti a fejlődést, hanem az a törekvés, 
hogy megmutassuk, mit tudunk kihozni 
ebből a jó adottságú termőhelyből. Célunk 

inkább megkeresni és megmutatni azt a 
maximumot, ami a harmónia mellett a te-
rületben rejlik, fogalmaz balázs.
Azt mondja, hogy a hajósi borvidék sokkal 
több lehetőséget rejt magában, mint ameny-
nyire jelenleg értékelik és ismerik, de ők 
hisznek az adottságaiban, a mészben gaz-

dag lepelhomokkal fedett löszös agyagta-
lajban, a hagyományos fajtákban.
A Hajósi borfalu megannyi pincéje közül az 
övék az egyik. Hogyan, vagy mivel tűnhet ki 
egy kezdő borász a többiek közül? balázs 
szerint fontos az identitáskeresés, megta-
lálni, hogy miben jók, és miben lehetne a jö-
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hogy megmutassák, mit tudnak kihozni az ottani termőterület és a saját filozófiájuk kettőséből. 
elsőgenerációs borászok, de hosszú távra terveznek. nekik a nagy álom nem 

a csillogó, üvegfalú pince, nem a még nagyobb kapacitású palackozó, hanem a kétkezi munka, 
a régi fajták megőrzése, a kísérletezés és a termőföld, amin két lábbal állnak.

Hol a Helyük a natÚr Boroknak?
A sziegl pincében az autentikus borkészítés mellett döntöttek. Feldolgozzák a szőlőt és 
várnak, hogy a mikrovilág alakítsa a folyamatokat, ezért csak nagyon keveset avatkoz-
nak bele. Látszólag könnyűnek tűnik így a borkészítés, de kiderül, hogy nem egészen így 
van, először is el kell felejteni egy csomó berögződést, és az iskolában tanultak nagy ré-
szét is. Majd következik a rengeteg saját tapasztalás, ami nagyon időigényes folyamat.
Először a szőlővel kezdődött a biogazdálkodás. Amikor kiköltöztek a szőlőhegyre, azt ta-
pasztalták, hogy állandóan zúgnak a gépek, jönnek a permetezők, amiről azt gondolták, 
hogy ez nem egészséges dolog. Ezért döntöttek úgy, hogy minden egyes szőlőtőkét saját 
kézzel, organikus gazdálkodásban művelnek, amelynek a lényege a folyamatos jelenlét, a 
rengeteg kétkezi munka és a természetes anyagok használata, rézzel, kénnel, teákkal és 
növényi olajokkal permeteznek. Kemikáliák nélkül is szépek és egészségesek a szőlők, 
igaz, nekik mások az elvárásaik, nem elsősorban az extra megtérülés a cél. Majd arra 
gondoltak, ha a szőlőben ezt meg lehet oldani, akkor a pincében is folytatni lehet, és a le-
hető legkevesebbet rontani a termésen. Magától is gyönyörűen erjed a bor, azt gondolják, 
hogy az kerüljön a palackba, amit megtermeltek a szőlőben.
számukra az ökológiai gazdálkodás nem csak egy művelési mód, ez az életfilozófiájuk, 
hisznek abban, hogy csak fenntartható módon képzelhető el a jövő.
– A naturális bort nem szűrjük szépre, nincs áradó illata, más érzés meginni, egészen más él-
ményt ad. nem mondom, hogy mindenki csinálja ezt, vagy hogy ez jobb – inkább más, mint 
amit megszoktunk. Elfogadom, hogy többféle úton el lehet jutni a célhoz, mondja balázs.
Akik viszont megszeretik a naturális borokat, azok rajongóvá válnak. Igaz, Magyarorszá-
gon még kevesen ismerik ezt az irányzatot, de már egyre többen felfedezik a különleges-
séget benne. A skandináv államokban nagyon sokan keresik és fogyasztják a natúrboro-
kat, az éttermekben már nagyobb arányban vannak ilyenek a „hagyományosokkal” 
szemben. Kutatják a kistermelőket és a borokat, mert kevés van belőlük, ipari mennyi-
ségben ugyanis ezt nem lehet előállítani.
A sziegl pince borait elsősorban budapesti éttermekben forgalmazták, de a Covid-
járvány miatt ez teljesen leállt. Külföldi forgalmazók viszont éppen ekkor keresték meg 
a pincészetüket, olyanok, amelyek egyebek között kiszállítással kezdtek el foglalkozni a 
lezárások alatt, és igen szépen alakult a forgalmuk. részben tudják csak követni, kik vá-
sárolnak a boraikból, de van visszajelzés arról, hogy több európai Michelin-csillagos ét-
teremben kínálják, és például egy san Franciscó-i étteremben kifejezetten a mexikói fo-
gások mellé ajánlják a Kadarkájukat.



vőt látni. Azt mondja, ő mindig másképp 
látja a dolgokat, mint általában a többiek. 
Nem tudatosan megy szembe másokkal, de 
úgy érzi, mindig a fősodor mellett halad. A 
szőlőikkel és a boraikkal is így van ez.
– Úgy tanultuk az iskolában, hogy a Hajós-
bajai borvidék alapvetően kékszőlő-ter-
mesztésre alkalmas, böngészgettem is a 
statisztikákat, ami megerősítette, hogy a 
2000-es  évek  elejéig  60-40%  arányban  a  
kékszőlők voltak jellemzőek. Aztán jött a 
váltás, mindenki fehér fajtákat kezdett tele-
píteni. Ez már a kereskedelmi szemlélet, ar-
ról szól, hogy olyat telepítsünk, amire éppen 
igény van, pár év alatt préseljük ki az ültet-
vényből a maximumot, majd tíz év múlva te-
lepítsünk újat, ami ismét kiszolgálja az igé-
nyeket. Most az illatos fehér fajtákkal fog-
lalkoznak a legtöbben, én azonban ezt nem 
követem, mert itt a könnyű, gyümölcsös, jól 
iható vörösboroknak lenne nagy jövője, és a 
gasztronómia is ebbe az irányba mozdul el, 
érvel a fajtaválasztásaik mellett.

a régiben keresik 
az újdonságot
– Ez itt a legrégebbi ültetvény a környéken, 
mi százévesnek hívjuk a területet, de való-
színű, hogy ennél még régebbi, veszi át a 
szót petra, aki most elsősorban a pici gyer-
mekekre koncentrál, de erejéhez mérten 
részt vesz a munkákban.
A felkarózott Kadarka-tőkék nem nagyob-
bak, mint egy paradicsombokor, pár fürtöt 
érlel  mindegyikük.  Sokan  talán  észre  sem  
vennék, hogy egy aktív, termő területről 

van szó. Azt mondja, olyanok, mint egy idős 
ember,  már  fogytán az  erejük,  ezért  egyre  
alacsonyabbak lesznek, egyre kisebb meny-
nyiséget teremnek, viszont azok egyre kon-
centráltabbak, és hihetetlenül különleges 
bor készül belőlük. A legjobb területünk, 
mondja, miközben szeretettel simít végig 
rajtuk a tekintetével.
A borokat is tradicionális szemlélettel ké-
szítik,  nem  adnak  hozzájuk,  illetve  nem  
vesznek el belőlük semmit. Az így létrejövő 
natúr, teljesen természetes borok a termő-
helyről, a borász egyéniségéről mesélnek. 
ők ebben hisznek. A régi borvidéki fajták-

ban látják a jövőt. Keresik a régiben az új-
donságot, ezért eltérő feldolgozásmódok-
kal másféle, izgalmas karakterű bor készül. 
Ez egy kreatív, alkotó folyamat, így lehetsé-
ges,  hogy  sosem  lesz  náluk  két  évjáratban  
ugyanolyan bor.
Az első boruk egy Kadarka volt, most is ez a 
kísérletezésük fő tárgya. Ezt a fajtát fejlesz-
tik, csiszolják, hogy minden oldalát, külön-
leges tulajdonságait meg tudják jeleníteni a 
borban.
Kevesen foglalkoznak Kadarkával, pedig ré-
gebben meghatározó fajta volt itt, most gya-
korlatilag nincs is. balázs szerint ez a hely-
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zet leképeződése a mostani történéseknek. 
A Kadarka borzasztóan érzékeny szőlő, a 
termesztése  nagy  odafigyelést  és  rengeteg  
kézi  munkát  igényel.  Amikor  a  nagyüzemi  
megoldások jöttek, próbálták a fajtát is ma-
gasabbra felhozni, gépekkel művelni, maga-
sabb terméshozamot „kipréselni” belőle, de 
erre nem képes. Nem lett gazdaságos, emiatt 
meg is szűnt a termesztése. Felvetődik a kér-
dés, hogy akkor miért foglalkoznak vele?
Pont  ezért,  hangzik  a  lakonikus  válasz.   
bővebben pedig azért, mert különleges fajta, 
olyan szerkezete és struktúrája van, ami-
lyen semmilyen más vörösbornak nincs a vi-

lágon.  Kevés  olyan  bor  van,  ami  egyszerre  
gyümölcsös és fűszeres. olyan vörösbor, 
amit lehet úgy készíteni, hogy gyakorlatilag 
ne legyen csersavtartalma. A gasztronómiá-
ban szinte mindenhez párosítható.
– több olyan ültetvényhez jutottunk hozzá, 
amit meg sem kellett vásárolnunk, vagy jel-
képes összegért adták ide, mert már fel 
akartak hagyni a műveléssel, régi, öreg tő-
kék, kézi művelésű területek ezek. rossz ál-
lapotú szőlők voltak, amit fel tudtunk újíta-
ni pár év alatt. Amit nem sikerült, azt újra-
telepítettük. Ezek az öreg tőkék olyat tud-
nak,  ami  miatt  érdemes  velük  foglalkozni  
és megmenteni őket. Főleg azért, mert itt a 
talaj alsó rétegei érdekesek és izgalmasak, 
és egy 30-40 éves kifejlett szőlőnek jó 
mélyre lemennek a gyökerei. olyan réte-
gekből szerzik a tápanyagot, az ásványi 
anyagot, amit egy 5-10 éves tőke még nem 
ér el. Főként olyan aszályos időszakban, 
mint az idei év is, látszik a különbség.
Azt, hogy jó döntésnek tűnik az elfeledett 
fajtával  foglalkozni,  az  is  mutatja,  hogy  
nagy az érdeklődés iránta a világban.
– bennünket is a Kadarka miatt találnak 
meg a legtöbben. olyan éttermekbe kerül-
tünk be vele,  amire nem is gondoltunk ko-
rábban, és nagyon nehéz volt innét a hajósi 
pincefaluból ezt elképzelni.
A méltatlanul elfeledett Kövidinkát is sze-
retnék  „feléleszteni”.  A  fajták  adottságait  
kutatják, ezért minden szőlőből fajtabor ké-
szül. Kivéve a nagy sikert aratott bábelt, ami 
Kékfrankos–Kadarka házasítás. A fő fajták 
mellett a Hárslevelű, a tramini és a rajnai 
rizling is megtalálható a szortimentben.

palackszámuk csak megközelíti, de nem éri 
el a húszezret. Minden borukból li mitált 
mennyiség készül, különlegességként pe-
dig egyesével számozzák a palackokat.

nyugodtan	csinálni	azt,	
amit szeretünk
– A fő motivációnk nem a gazdaságosság, 
állítja balázs. Akkor mi lehet a mozgató-
rugója egy ambiciózus, ötletekkel teli fiatal 
párnak? Legfőképpen nyugodtan csinálni 
azt,  amit  szeretünk,  vallják.  Azt  mondják,  
nem készültek tudatosan erre, de úgy ala-
kult,  hogy  ez  lett  az  életformájuk,  ami  ne-
kik nagyon megfelel.  A szabadságot jelenti  
számukra az, hogy azt és úgy csinálhatnak, 
ahogyan szeretnék. nagy szerencse, hogy 
működik is, ugyanis önfenntartók, nincs 
mögöttük befektető vagy csendestárs. 
– nagyon kevesen foglalkoznak azzal,  
amit  szeretnek.  A  gond  az,  amikor  van  egy  
munkahelyed  és  van  egy  életed,  de  a  ket- 
tő nem találkozik. 2015-től ez a főállásunk, 
nyertünk pályázatokat, amiből tudtunk te-
rületeket vásárolni és fejlődni, de azt is 
olyan léptékben, ahogyan mi gondoljuk.
Céljaik is eltérőek, mert nem a növekedés-
ben és a bővítésben látják a jövőt, hanem 
abban, hogy sokkal összeszedettebbek és 
tudatosabbak legyenek, és egy csak rájuk 
jellemző, letisztult borkínálatot alakítsa-
nak ki.  A folytonosság építésén dolgoznak,  
hogy  a  gyerekeik  tovább  tudjanak  menni  
azon az úton, amelyen ők elindultak.

Sárközi Judit
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BáBel
A  Kadarka  mellett  az  
egyik  legsikeresebb  bo-
ruk a bábel. Hogyan jutott 
eszükbe  pont  ezt  írni  a  
címkére? petra szerint 
ilyen  volt  a  hangulatuk,  
amikor  ez  a  bor  készült,  
mert éppen egy hatalmas 
zűrzavar jellemezte az 
életüket. A szüreti idő-
szakban  született  meg  a  
kisfiuk, és balázs minden-
hol  helyt  szeretett  volna  
állni, a szőlőben, a pincé-
ben  és  otthon  is.  Ide-oda  
szaladgált, a pincébe be-
érkező borokat különféle 
időben dolgozta fel, amik 
így  szépen  egymásra  
épültek, mint a torony.
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