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Lónyai Furmintja, a Disznókő száraz Furmtnt-

ja a DerreLe,vir D,cceszeT Ki,aly es Urag\la

dűlőkből házasított tétele, akárcsak a Tokaj

Kereskedóház Kővágó Furmlntja vagy a Barta

Pince új száraz bora. Nagyon szép házasítást

kósto]tunk a Fü|eky Pjncétól és SamuI Tinon

Szent Tamás dú|óléből ls,

Az édes borok kíná|ata is kimondottan

kiegyensúlyozott volt. ltt a még igencsak íiataI

20l 3-as tételek között ta|á|tunk néhány egé-

szen k magasló bort, komoly szerkezettel és

ízmélységge|, Iendü|etes savakkal, számottevó

ásványosságga|. Bizton állítható, hogy van

néhány igazi kIasszis e borok között. A Disznó-

kó fajtatisztán isko|ázott Zéta, HársIeve]ű és

Furmint aszúja már most komoly borélménye-

ket adott. Valójában azonban 201 1 ls tud még

meglepetést szerezni. Sok esetben gyönyörú,

tiszia alapanyag, végtelen gazdagság és mégis

iható bor az eredménye ennek az évláratnak.

Azt természetesen nem tudhatjuk, hogy meIy

téte milyen áron fog majd elkeIni, de aki

tudatosan írgyelemmeI kiséri az árveréseket és

az ott eIkelt borokat, egyértelmúen érzékelhe-

t, hogy sokkal csiszoItabb stílusban készü|ó

nedűkkeI lehet ta|álkozni , A száraz és az édes

borok kiegyen|ítettsége éppúgy erősíti a borvi,

dék megítélését, mint a felfelé ive|ő minóség.

Csakis Tokaj mindkét arcának bemuiatása, a

termőhelyek egyre eróteljesebb kirajzolódása

Iehet a mielőbbi felemeIkedésh ez vezelő,

járható út, aminek része kell, hogy legyen az

egyediség mind határozottabb bemutatása is

- például az árverésen keresztü|.

Gyűjtés, borélvezet, kíváncsiság vagy egyszerÚ kereskedelem? Bármi is legYen a

célja azoknak az érdekIódóknek, akik 20l6 április április 22-eés 24-e közÖtt részt

vesznek a rendezvényen, bizonyosan nem bánják meg. lgen izgalmasnak tűnik a sor.

sztaző,. ,,

Tokali BorIovagrend

elsó ízben 2013 ápriIi-

sában rendezte meg a

Nagy Tokaj i Borárverést,

amelynek nem tiikoIt cé|la

az volt, hogy kipróbá|la a

borvidék és a tokali borok

népszerúsítésének ezt a ná|unk

hagyományosnak nem mondható változatát is.

Az árveréshez -mint kereskedelml formához

- mindig is ritkaságok, nehezen vagy más

módon egyáltalán nem beszerezhető iételek

értékesítése kapcsolódott. Ezen a gyakorIaton

a Bor|ovagrend sem kívánt vá|toztatni, így

kizáró|ag oIyan téielekre 1icitá|hatnak az ér-

deklődők, amelyek nem kerülnek kereskedeImi

forga lom ba.

Az árverések előkészítése az ú.1 borok megjele-

néséveI vá|ik igazán mozgalmassá. Töprengés

a termelők, vá|ogatás a borvizsgáló b zottság

részéről. Mi is az, ami 20l6-ban különbözik

majd az eddigiektől? Minden év más. Nem

csak azért, mert eltéró téte]ek kerü|nek

kalapács alá, de azért is, mert a termelők és

a vásár|ók hozzáá|lása is évről évre változlk.

Az érdektődók és a potenciá|is vevők száma

mérhetóen növekszik, de naplainkban már

népes tábort alkotnak a ,,pá|ya széléró|

bekiabálók" is. S hogy miért éri meg valakinek

elautóznia vagy vonatoznla Sárospatakra,

ha nem akar vásároIni? PéldáuI azért, mert

az árverés dé|elóttjén a kaIapács a|á kerü]ő

tételek mindegyike megkóstoIható. Kizárólag

iit és mosi, hiszen néhány órával késóbb már

egyedü| a boldog tulajdonost i||eti ez a kivált-

ság. Az aIkaIom egyedi és megisméteIhetetlen,

akárcsak azok a borok, amelyek így sokszor

mindössze 130 250 paIacknyi mennyiségben

készülnek el.

A következő évben a termelőknek lehetősé-

gük lesz már paIackozott téteIeket is kiná|ni,

természetesen csakis kereskedel m i forgalomba

nem kerü|ó mennyiségben és változatban.

Ez különösen fontos a kü|foIdi vevők egyre

nagyobb számban történő bevonása miatt,

hiszen őket leginkább az aszúk, az érleltebb

tételek érdekIik. A Borlovagrendnek eme||ett

célja az is, hogy a tokali száraz borokban lévó

potenciá|t miné| 1obban sikerü|lön megismer

tetni a világ borfogyasztóiva|.

December l0,én zajIott Mádon az eIső vá|o-

gatás, amikor 39 tételt kóstoItak meg és

értékeltek a TBR Borvizsgá|ó Bizottságának

tagja i. Na gyjábó| feIe-fele arányban kerú ltek

a poharakba száraz és édes tételek.

iaÉszÁnos GABRlELLA, A TBR BoRVlzsGÁLó

stzorrsÁcÁNnK TAGJA

A 20l 5-ós évjárat meglehetősen hektikus

volt. A szlnte három hónapig tartó hőség és

szárazság, majd a szeptemberi hosszú esózés

a szőlő érése szempontjából nem mondható

éppenségge deá isnak. Tokaj v szont úgy

tűnlk, a jobbik olda át kapta eI az évjáratnak,

ugyanis a 2Ol 5-ös száraz téteIek egyöntetűen

komoIy mlnóséget mutattak. Remek szerkezet,

a 20'l3-ashoz hasonIóan Iendületes savak,

írnom cserzőanyagok érzékelhetők már most

is. Ami kü|ön óröm volt a borok kósto|ásakor,

az az egyensúly szinte iskolapéldaszerű meg-

jeIenése. Gyakori prob|éma voIi eddig, hogy

ha szépek is voltak a borok, a nem optrmá|ls

- kissé kései vagy elhúzódó, szüret mlatt

magasabb alkoholtartaIom, kevésbé fegye|-

mezett struktúra jeIlemezte a téteIeket, Ez

most kimondottan jó irányba forduIt, és ta|án

a komoIy potenciá|t (és nem mellesleg igen

é|vezetes, eIegáns) borokat ls adó 20l3-as év-

hez képesi is sikerü|t elóre|épni. A két évjárai

anaIltikai összehasonlitására ugyan nem vá|-

Ialkoztam, de mintha a k fogástalan szerkezet

meIlett ezek az új tételek vaIamivel vastagabb

és barátságosabb borokat 1eIentenének. Ter

mészetesen a tellesség igénye nélkü|, nagyon

tetszett Berecz Stephanie Vátl HársIevelúje és RoNN WlEGAND, MAsTER 0F WlNE
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