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A HÁrom Légli

Figyelmeztettek, hogy a három testvért, légli ottót, légli Attilát és légli Gézát 
nem lesz könnyű egy időben, egy helyen egy asztalhoz ültetni. 

A fotó a bizonyíték arra, hogy sikerült a legnagyobb dologidőben kivitelezni a tervünket, 
így szinte történelmi pillanatokat élhettünk át.
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Ottó, a legidősebb testvér a Balatonboglá-
ron lévő Légli szőlőbirtok alapítója és tulaj-
donosa, és többek között a Hegyközségek 
nemzeti tanácsának az elnöke. Ez már elég 
elfoglaltságot jelent, de épp aznap kezdő-
dött a szüret a legkorábban érő fajtával.  
Attila a középső, keramikus, ő magát faze-
kasnak nevezi. A Légli-majorban kialakí-
tott fazekasházhoz, a bemutatóterméhez és 
a gasztronómiai csodákra alkalmas pajtába 
nyári napokon számos látogató érkezik, és 
mindenki szeretne egy pár szót váltani a fa-
zekassal. A legfiatalabb légli a borászatát 
Kislaki – Légli Gézaként jegyzi, igaz, eredeti 
szakmája neki is keramikus. Most a legtöbb 
munkát az újonnan épült pincészet befeje-
zése jelenti számára, az idő szorít, mert az 
idei termést már ott szeretné feldolgozni.
Életük Kislakon kezdődött és némi kalan-
dozás után mindhárman visszatértek oda, 
ahonnét elindultak, szinte karnyújtásnyi 
távolságban élnek egymástól. Ha nincsenek 
is mindig sülve-főve együtt, a közelségük 
koncentrált hármast alkot.

A nagy fa árnyékából
A három testvér három különböző, mar-
káns karakter. Ami közös bennük, a gyöke-
reik, amelyek szőlőskislakon kapaszkod-
nak a földbe, azaz a szőlőtőkék közé. Elme-
sélik, hogy szüleik Vas megyéből származ-
nak, és az apa hívásra jött ide, itt alapított 
családot, bár édesanyjuk szintén Vas me-
gyei. szőlőműveléssel foglalkoztak, gyerek-
korukban a tőkék között nőttek fel. Az idő
sebb Légli Ottó a későbbiekben a balaton-
boglári állami gazdaság telepvezetője, majd 
szőlészeti ágazatvezetője lett, ami akkor  
az ország legprogresszívebb szőlészeti és 
borászati üzemének számított. A családfő-
vel kapcsolatban többször elhangzik az 
erős szülői karakter és a nagy fa nagy ár-
nyékot ad jellemzés, ennek árnyékából, vé-
dőhálójából indult útnak a három fiú. Azért 
megjegyzik: apánk a saját pincéjében na-
gyon trehány volt, és szállóigévé vált a va-
sárnapi ebéd előtt édesanyjuk mondása: 
Ottó, hozz valami rendes bort, mert én egy 
tisztességes ételt tettem le az asztalra! 
Édesanyjuk nagy konyhát vitt, szerettek 
náluk időzni a barátok és belefeledkezni az 
olaszos hangulatú családi életbe. Különle-
ges élmény volt számukra megismerni és 
naponta találkozni Perczel Lászlóval, a tör-
ténelmi család leszármazottjával, aki a szo-
cializmus derekán a fiúk „házitanítója” volt, 
a háború utáni listázások miatt került oda 
és szőlőmunkásként dolgozott, majd elvál-
lalta a nevelői szerepet is. A műveltsége és 
a pedantériája példa volt számukra, de töb-
bek között együtt jártak gombászni is.

Ugyanilyen, életüket meghatározó élmény-
nek tekintik azt, hogy mindhárman Győr-
ben, a bencés gimnáziumban töltötték a kö-
zépiskolás éveiket. Ha nem is pontosan egy 
időben, de ugyanazokkal az értékekkel fel-
vértezve léptek ki az életbe. – Ebben anyánk 
részéről a vallásosság, apánk részéről a 
praktikum döntött. A bencésekhez járni a 
hetvenes-nyolcvanas évekbeli szocialista 
Magyarországon finoman szólva is kihívás 
lehetett, aminek az érettségi után érezték 
meg a hatását. Komoly változást jelentett a 
tanyasi körülmények között cseperedett fi-
úknak az internátusi rendszer és az, hogy 
egy komoly városba kerültek.
A négy év esszenciáját Géza foglalta össze, 
és ma is úgy gondolja, hogy valóban nagy 

bátorság volt abban az időszakban a bencés 
gimnáziumot választani, és nagy anyagi te-
her, hiszen annak idején ez fizetős iskola 
volt, és a szülők ezt vállalták. – Ritkán jár-
hattunk haza, azért ez elég komoly váltás 
volt a gyerekkorunkhoz képest, de ott pél-
dául még este 8 órakor is be lehetett kopog-
tatni a nevelőinkhez. Mi azt az időszakot él-
tük, amikor paptanárok, szerzetesek oktat-
tak. Nem mindenkinek adatik meg egy 
olyan közegben élni, ahol mindennap elme-
het Jedlik Ányos cellája előtt. Ezért is szeret-
jük a fröccsöt. Ez egy bencés kötelezettség, 
bólogatnak mindhárman.
A hátizsákot ott telerakták, ami nagyon 
fontos muníció lett az életre. szülői részről 
erősen konfrontálódó vállalás volt. Ennek 
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persze a további hatását is érezték, hiszen a 
kertészeti egyetemre, ami az akkori kor-
nak megfelelően ideologizált volt, ez nem 
számított jó ajánlólevélnek, de ezt is átvé-
szelték.

Az utak szétválnak
Ottó Kecskeméten elvégezte a kertészeti fő-
iskolát, és a boglári állami gazdaság kutató-
intézetében a kísérleti telep vezetőjeként 
dolgozott, majd egy váratlan fordulattal, 
mindenki csodálkozására idegen vizekre 
evezve az őszibarackok világába vetette be-
le magát. ő maga is lázadásnak nevezi, hogy 
barackot telepített és kereskedett vele, de 
ahogy fogalmaz, ebből lett tőkepénzes, és 
ebből vette meg az első szőlőterületeket, 
hogy aztán visszakanyarodjon oda, ahonnét 
elindult. már 1988-ban felmondott a munka-
helyén, mert komolyan úgy gondolta, hogy 
most jön el az ő idejük, a saját tulajdon, ami-
nek különös jelentőséget tulajdonítottak, fő-
ként azért, mert néhány évtized alatt két-
szer is megfosztották a családot a szőlőbir-
toktól. – A saját birtok kialakításában segít-
ségemre volt, hogy a keresztapám idejeko-
rán meghívott Ausztriába megnézni, hogyan 
csinálják ott, mert előttünk nem volt minta. 
Ami akkor a balatoni szőlőrégióban volt, az 
nem tetszett, én elejétől fogva csak palackos 
száraz borban gondolkodtam. A koncepció 
megvolt, és ahogyan az évek teltek, a szőlő-
területek is gyarapodtak. Így jött létre a 
Légli szőlőbirtok, emlékszik vissza Ottó.
Attiláról azt mondják a testvérei, hogy neki 
könnyű, mert ő a középső, és ezért történ-
hetett meg, hogy foglalkozását tekintve ki-

lóg a sorból. A szőlőbe beleszülettek, de 
már gimnazista korában tudta, hogy faze-
kas lesz, erről nagyon határozott elképze-
lése volt. Honnét jött ez az ihlet? sok olyan 
apró dolog hatott rá gyerekkorában, ami-
ből összeállt ez az elhatározás. Édesapjuk 
is gyűjtögető ember volt, szerette népi tár-
gyakkal körülvenni magát, így gyerekként 
Attila is gyűjtötte az edényeket, és két meg-
határozó rajztanár is egyengette az elhatá-
rozásában. miután a család is elengedte a 
szőlőből, elképzelését valóra váltotta és kis 
kitérőkkel, de létrehozta a sütő-főző edé-
nyeiről mára már külföldön és Magyaror-
szágon is híressé vált fazekasműhelyét Kis-
lakon. A majorban kialakított pajtában sa-
ját készítésű kályhacsempéből rakott, 
irigylésre méltó sütő- és kemencekombiná-
ció épült, amely nemcsak az edények hasz-
nálatának bemutatására szolgál, hanem 
egy életforma bizonyítéka is.
Attila nem alapított családot, valószínűleg 
ezért él egy nagyon nagy családban, a mű-
helyt és a kerámiákat kedvelők közösségé-
nek középpontjában. A majornak ugyan 
van kapuja, de kerítése nincsen, bárki meg-
pihenhet az udvaron a jutazsákokkal leta-
kart régi ladikon, a hatalmas kaspókba ül-
tetett színes virágok mellett, és magába 
szívhatja a különleges hely atmoszféráját.
Géza a legfiatalabb fiú, ő kipróbálta az idő-
sebbek által választott mindkét utat. Azt 
mondja, az apai elképzelés arról szólt, hogy 
Ottó szőlész, Géza borász lesz, őneki viszont 
fogalma sem volt a gimnáziumban, hogy mi 
akar lenni, csak egyben volt biztos, hogy a 
kecskeméti főiskolát nem választja. Végül 
édesapjuk nyomására kísérletet tett egy né-

metországi munkavállalásra, de hamarosan 
feladta és beállt Attila műhelyébe. A terep 
nem volt ismeretlen, középiskolás nyarakon 
sok időt töltött ott, még „menedzseri” minő-
ségben is, amire így emlékszik: – Az első 
égetés után ´83-ban rájöttünk arra, hogy a 
portékát el kellene adni. Kitaláltam, hogy 
legyen egy „fazekas” feliratú tábla, ezért 
egy talicska betonnal lementünk a főútra s 
beállítottuk a táblát, három óra múlva el is 
kezdtek jönni az érdeklődők. – Én ezt sze-
rettem, egyrészt azért, hogy ne kelljen a 
szőlőbe menni, másrészt itt volt egy jó kö-
zeg, érvelt Géza. El is végezte a fazekas-

Lé
gL

i g
éZ

A



iskolát és több mint tíz évet töltött a mű-
helyben.
Aztán mégis visszakanyarodott az édesap-
juk által választott útra, ami szintén nem 
volt zökkenőmentes, hiszen akkorra már 
kialakult a bor körül minden, eldőltek az 
irányok a magyar borászatban, és nem volt 
könnyű a nagy testvér árnyékában sem az 
indulás. Ettől függetlenül belevágott. Most 
itt tartanak, a családban van két szőlőbir-
tok, sok helyen szomszédosok is a táblák, 
ugyanakkor nincs két egyforma helyzet. 
sok közös pont van, és sok különbözőség. 
Ez pontosan így van jól, ettől izgalmas.

Két dudás...
Régi mondás, két dudás nem fér meg egy 
csárdában, de a kép ennél sokkal árnyal-
tabb. A két borászban közös, hogy hisznek 
az elvégzett munkában, a szőlőbe tett ener-
giában, és fontos számukra a természet tisz-
telete és fenntartása.  Azt tartják, hogy a bor 
nem egy élelmiszeripari termék, ezért fon-
tos a lokáció, és ebben a tekintetben szeren-
csésen jó helyen vannak, hiszen a Balaton, 
mint borrégió nagyon izgalmas.
Ottó filozófiája szerint ha abból indulunk ki, 
hogy a bor egy alkotás, kevés jobb eszköz 
van arra, hogy egy egyéniség megmutatkoz-
zon, és a bor erre tág lehetőséget nyit. Ez vi-
szont közönség nélkül nem működik. Cél, 
hogy fölismerhetők és beazonosíthatók le-
gyenek a Légli-borok. – Hiszek a fajtában, az 
Olasz rizlingben, de a fajta mégiscsak egy 
eszköz, az igazi egyediséget a helyi értékek 
biztosítják, de ezeket meg is kell ismerni, 
ami hosszú és gyötrelmes út. Azért, mert a 
Balaton mellett annak idején egy uniformi-
zált világ alakult ki típusborokkal, és még 
most is többen állítják azt, hogy nagy téte-
lekre van szükség, mert annak van piaca. És 
az is paradoxon, hogy annak idején apám 
azért kapta a prémiumot, mert sokat ter-
melt. Így ezt a fajta utat nekünk kellett kita-
posni. Mégis szerencsésnek tartom magam, 
mert volt honnét fejlődni. Ha azt vesszük, 
hogy egy bor értékelésénél, ahol 100 pont a 
plafon, nekem sikerül elérni mondjuk 86-ot, 
ez hatalmas ugrás és megadatott az alkotás 
öröme. A következő generációnak viszont 
sokkal nehezebb lesz 3-5 pontot hozzátenni.
Azt gondolja, a Balatoni Borrégiót nemzet-

közi összehasonlításban kell nézni, refe-
renciaborokat kell készíteni, és ez alapve-
tően fehérbor lehet. Legkedvesebb fajtája 
az Olasz rizling, de szíve csücske a Rajnai 
rizling és a Sauvignon blanc is.
A két testvér hasonló alapelvek mentén 
műveli a szőlőt és készíti a borokat, a palac-
kok és címkék megjelenése letisztult ízlés-
világot tükröz. 
Géza kisebb volumenű borászatának is 
alapja a természetközeli szőlőművelés és 
olyan borok előállítása, ahol a készítés fo-
lyamatába minél kevesebbet avatkoznak 
be. Elsősorban az ember, a szőlő és a bor 
harmonikus kapcsolatát keresi, ezért az 
alapelv egyszerű és kézenfekvő: ahhoz, 
hogy a borai meg tudják mutatni a termő-
helyben rejlő egyedi értékeket, őszintén és 
tisztán kell közelíteni mind a szőlőműve-
léshez, mind a bortermeléshez.
Kérdem, hogy szoktak-e egymásnak segíte-
ni a borkészítésben, kritizálják-e egymás 
borait kóstoláskor. Ottó azt állítja, hogy 
csak tanácsot adnak egymásnak, ő például 
azt, hogy itt vörösbort soha! Géza viszont 
ezt a tanácsot nem fogadja meg, mert egyál-
talán nem ért egyet azzal, hogy itt csak fe-
hérborok jöhetnek szóba, szerinte ennek a 
borrégiónak az adottságaiban ugyanúgy 
benne van a vörös, mint a fehér, és ezt föl-
tétlen meg kell mutatni. Így portfóliójában 
megtalálható – persze a fehérek mellett – a 
Cabernet sauvignon, a Kadarka, a Pinot noir 
és ezek házasításai. Búcsúzáskor kapok is 
egy palackkal, azt mondja azért, hogy bizo-
nyítsa, ebben neki van igaza. 
Abban viszont találkozik a véleményük, 
hogy a János-hegyi szőlőterületnek nemcsak 
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kiváló a talaja, hanem lélegzetelállító pano-
ráma is nyílik a Balatonra.  A táblák között 
megkapó hangulatú kis présházak bújnak 
meg, amelyekről úgy gondolják, megmen-
tésre érdemesek, ezért többnek a felújításá-
ba is belefogtak, és stílusos vendégházzá 
alakítják azokat.

Lakoma kerámiában
A Légli-kerámiák sorában meghatározó részt 
foglalnak el a tálalóedények, a kaspók és a 
kályhacsempék mellett a sütő-főző edények 
különböző fajtái. Készülnek a műhelyben fa-
zekak, tepsik többféle méretben, keverőtálak, 
kenyérsütők változatos méretben és alakban. 
Stílusukat tekintve találunk hagyományos né-
pi és polgári díszítésűt is, és nagyon vagány 
piros szériát, ami a Gasztroangyal tévémű-
sorban debütált, ezért erről kapta a nevét.
Egyre népszerűbbek a kerámiaedények, Attila 
úgy látja, idő kellett ahhoz, hogy az emberek 
visszacsempésszék ezeket a mindennapjaik-
ba, de érdekes megfigyelni, hogy szépen visz-
szajön az, ami az eleinknél természetes volt.
Személyes kedvence a fazék, amit csak sza-
bad tűznél lehet használni, de legegyszerűb-
ben lehet utánozhatatlan ízű, tartalmas le-
veseket készíteni benne. A keskenyfenekű 
fazekat a tűz mellé állítják és nem nyúlnak 
addig hozzá, amíg az étel el nem készült. A 
titka pontosan a forró és a hideg oldala kö-
zötti hőkülönbségben rejlik, ami azt ered-
ményezi, hogy a benne lévő folyadék forgás-
nak indul anélkül, hogy megmozdítanánk. 
Attila azt mondja, amikor az ember így főz, 
akkor az elemek találkoznak egymással és 
ebben van valamiféle szakralitás. Az egyik 
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Hozzávalók:
• kb. 1,5 kg házi csirke
• 4-5 db különféle paprika: 
  1-2 db kápia, kárász, fehérpaprika, 
  bácskai stb.
• 1-2 db paradicsom
• 2 nagy vöröshagyma szeletelve 
• 2-3 ek fűszerpaprika
• 8-10 csokor petrezselyemzöld 
   (nem tévedés, nagyon sok kell!) 
• 0,5-1 kg burgonya
• házi csipetke
• só
• 1 babérlevél
• pár szem őrölt bors
• titkos hozzávaló: 1-2 szelet szárított 
   vargánya

Lakodalmi csibeleves 
8-10 literes cserépfazékba rakjuk a 
csirkeaprólékot és a szeletelt vörös-
hagymát, fölöntjük hideg vízzel és a 
fazekat közvetlenül a tűz mellé he-
lyezzük. Amikor lobogva fő, bele-
tesszük az őrölt fűszerpaprika két-
harmadát, az összevágott paprikát, 
paradicsomot, sót és lobogtatva 
főzzük tovább. Végül belekerülhet 
az összes összekötött petrezse-
lyemzöld.
Mikor már a hús jó puha, tegyük be-
le a kockára vágott krumplit, csipet-
két és a maradék pirospaprikát.
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kedvenc étele, amit gyakran készít a fazék-
ban, a lakodalmi csibeleves, amit természe-
tesen egy légli-fröccs kíséretében fogyaszt.

Az amforák története
Attila a két borász között művészi szintre fej-
lesztette a kerámiát, de mégsem szakadt el a 
szülői gyökerektől, hiszen megalkotta az am-
forákat, ami szakmai életének nagy öröme.
Végül is kézenfekvő, ha borászok közt él az 
ember, eszébe  jut, hogyan lehetne a borok 
tárolásán és érlelésén még tovább tökélete-
síteni. Kiderült, hogy a kezdeteknek a bor-
hoz egyáltalán nincs köze, hanem inkább a 
pálinkához. Egy alkalommal Géza pincéjé-
ben egy pálinkával teli üvegballon összetört, 
és Attila értékes nedűje az enyészeté lett, 
ekkor döntött úgy, hogy készít egy tartó-
sabb eszközt a pálinka tárolására, hogy még 
egyszer ilyesmi ne forduljon elő. Úgy emlék-
szik, akkora tragédiaként élte meg, hogy sze-
rinte akkor kezdett a haja begöndörödni. A 
helyzet megoldást kívánt, így megszületett a 
tömör kőagyag masszából kézzel, döngölés-
sel készített és magas hőfokon kiégetett kor-
só, és biztonságba kerültek a pálinkák.
Később kóstolás során kiderült, hogy az 
ital nemcsak biztonságban volt, hanem az 
idő során más is lett, mint az üvegballon-
ban lévő társai. És azt mondta a testvérei-
nek, ha ez ennyire meggyőző, miért nem 
tesznek bele bort? De ehhez jóval nagyobb 
edény kell, ezért elkészültek a méretes am-
forák. Ez volt tíz évvel ezelőtt.
Más nem készít ilyet, és a Kárpát-medencé-
ben nincs is hagyománya. Amforának nevez-

ték el, de klasszikusan mégsem az. Itá-
liában az amforákat szállításra 

használták, amiben tároltak, azt 
dolinának nevezték, a grúzok 
pedig kvevrinek, és a földbe 
ásták. Attila az érthetőség 
kedvéért hívja amforának. 

A működése a porozitáson mú-
lik, ennek beállítása pedig több 

borász tanácsát és tapasztalatát 
alapul véve hosszas kísérlet eredmé-

nye lett. Komoly innováció eredménye a tekin-
télyt parancsoló méretű amforák készítése.
Minden egyes edény számot kap, kontroll-
lapja van, ami a műhelyben marad, ez alap-
ján tudják követni az utóéletét. Felhasználá-
sa a pincékben különböző lehet, van, aki a 
kész bort teszi bele és ebben érleli, van olyan 
is, aki ebben erjeszti a szőlőt és narancsbort 
készít, míg mások a mustot erjesztik ebben. 
De több célra is használható, olyanok is ér-
deklődnek iránta és kísérleteznek vele, 
akik olajokat vagy sört készítenek.

Sárközi Judit
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A kerámia edé-
nyek ben nem csak 

papri kás  csirke és tú-
rós  csu sza (képünkön) 
készülhet, minden étel 

nagyon finom lesz 
bennük. 


