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Egy pohár ünnepi pezsg 

Mí náen é v ek  perceí t az embereh öbbsé ge egy pohár pezsg ttel a hezcben iinnepli. |dé n azonban nemcsah egy é vet
zárunk, hanem egg egé sz é vezredet, s ez,é rt taWn meg aaft is a pusg spohát uün ngú Inah, aftlh máskor ezt nem
snhhí ft megtcnni. S talán né hányan egg pillanatra elgondolkaznah azon, hogg hoggan is fteletfteze  ez a csoilás ital.

Dorn Periqnon titka

A törté net ió háromszáz é wel ezel tt kezd dött Fran-
ciaországban, Champagne vidé ké n, egy kis faluban állt
ebben az id ben egy bencé s ko]ostor, melynek a pince,
mestere több mint ötven é ven át Dom Peign\n volí . A
deré k szezetes né pszer  ember lehetett, jámbor mó-
don é lt. s ahogy az illik egy szent é let  baráthoz, szegé -
nyen halt meg, Sú ja, mely ma is látható a kolostor krip-
tájában, szé p ielirattal emlé kezik róla: ,,ttt nllugszí k eg11

szent ember, akit a szeqé nqek atl1ai suretete é Uetett" - Yal szí n -
leg Dom Perignon sose gondolt ana, hogy  t az utókor
világhí res emberké nt, feltalálóké nt fogja tiszteln1,

Törté nt ugyanis, hogy Dom Perignon egy alkalommal
nagyon é des bort töhótt a palackokba, majd - spanyol
rendtársaitól kapott parafa dugóval jó alaposan ]ezár-
ta, s elrejtette a pince mé Iyé re, A pincemesternek nyil-
ván sok dolga adódott ebben az id ben, mert e palac-
kokról megfeledkezett, s csak né hány é v mú lva bukkant
rájuk, Termé szetesen, mint vé rbeli borász, rögtön meg
akarta kóstolni a ré g nem ]átott italt, s ezé rt hozzáfogott
az egyik palackból a dugó eltávolí tásához. Ám óriási
meglepeté s é rte, meft miköZben óVatosan, lassan hú zta
volna, egyszer csakóiási durranóst hallott, s a dugó, mint
egy puskagolyó röpült ki a palackból, Csóválhatta a fe-
jé t a pince jeles mestere ekkora csoda láttán, pedig a

iava mé g hátra Volt, MegkóStolta a titolaatos italt, s ha-
tártalan é lmé nyben ]ett ré sze, a bor szinte elolvadt a
szá|ában s addig sohasem tapasztaJt kellemes í zeket é r-
zett, Nem is á]lta meg szó né lkül mindezt Dom
Perignon, egyik poharat kóstolgatta a másik után, s mi-
kor a palack kiürült, elragadtatva felkiáltott: ,,Milqen cso-

dálatos é né s, a cillaqokat iszom!"
Ett l kezdve tudatosan is ké szí tett pezsg t, mely

szé nsavtaí talmát a bor zárt té rben való ú jraerjeszté sé -
vel nyerte, Valójában a forradalmi ú jí tást a paí afa du-
gó alkalmazása jelentette, mely lehet vé  tette a kelet-
kez  nyomás meg rzé sé t,

Ha pezsgí , akkor Törleq

Száz é vig a franciák fé ltve  rzött titka volt a pezsg -
gyártás, s Champagne vidé ke ennek köszönhet en fel-
Virágzott. A titok aztán lassan kiszivárgott, s a mú lt
század elejé n máí  Magyarországon is megpróbálkoz-
tak a pezsg ké szí té sse], Az els  pezsg gyár mé g a re-
formkor ideié n Pozsonqban a]akult, nem vé letlenül, hi-
szen az ú | luxustermé k piacát az itt tartott országgy -
lé seknek köszönhet en remé lté k mestalá]nj A ma-
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gyar arisztokrácia azonban nehezen hitte el, hogy a
,,champagne"-t hazaj sz l b l, hazai mesterek segí t-
sé gé vel ugyanolyan kit n en el  lehet állí tani, mint
Franciaországba n.

Né hány é vtizeddel ké s bb, a Kiegyezé s után az or-
szág módosabb polgárai már a vadonatú 1 f városban,
Budapesten é ]tek, Ekkoriban lett Magyarország borászati
központja Budafaft_ lnnen látták el a SZület  Világváros
csaknem egymillió lakosának borigé nyé t, A budafoki
pincé k egyre nagyobbak, hosszabbak lettek, Í gy Budafok
alatt egy ú j, földalatti város szü]etett, ezernyi pincé vel,
A labirintus hossza egyes becs]é sek szerint mé g ma is
csaknem harminc ki]omé tet pedig a háború k a)att sok
pinceág megsz nt, feiedé sbe merült, E pincé k legé rde-
kesebb ré szei ma is vár|ák a borkedvel  tú ristákat,

Budafok a pezsg gyártásáról is hí ressé  vált, Magyar-
ország legnagyobb pezsg gyára, a Törleq is itt található,
mely köze1 százhú sz é we1 ezel tt alakult. A gyárat
]882-ben Tör]ey JóZSef a]apí totta, A Törley család  sei
Llthainqiai Károly oldalán é rkeztek Magyarországra a
török ellenes felszabadí tó háború k során. Ekkor mé g
Schmierl volt a családné v, melyb l az l848-49-es szabad-
ságharc ideié n ]ett Törley, A magyarosí tás Törley Bálint
nevé hez f z dik, aki a szabadságharc vé gé n vadászhad-
nagyi rangban elkí sé rte Kossuth Lajost a törökországi
emigrációba is. A Törley család generációkon keresztül
Szabadkán gazdálkodott, mí gnem Törley |ózsef franciaor-
szági tapasztalatai alapján Budafokon megalapí totta
nevezetes pezsg gyárát- A monarchia idejé ben már é vi
ké t milljó palackot állí tottak el , s a belföldi siker me]-
lett jelent s expoftot iS bonyolí tottak,

Ejí é lt üt az  ra...

A Törley pezsg  ma is é l, s számos helyen nyilván az ú l
é vezred, köszönté sé t is a Törley pezsg  segí ti majd, Az
ünnepi percekben a Himnusz elé nek]é se után a iókí -
vánságok elhangzását az elmaradhatatlan koccintás
köVeti, majd adott a feladat: kihörpinteni a pohdr tartal-
mát- Persze pórul jár az, aki egyszer en csak felhajtja a
pezsg t, nem is nagyon é rdekli, hogy mi]yen fajta,
melyik é vjárat, hiszen az ilyen ember egy óriási é l-
mé nyt l fosztla meg magát, Az cselekszik bölcsen, akj
igyekszik minden csepp gyönyör sé gé t é ]yeznj, az
ilyen ember számára az ú jé vi pezsg  fogyasztása egy
ré g várt gyönyör  pillanat betel|esedé sé t jelenti, Ez
akkor válhat valóra, ha valamennyi é rzé kszervünk
ré szt vesz a pezsg  kóstolásában, A tapintás többnyire
a házigazdák feladata: kibontani a palackot. A cé l egy-



é rtelm : egy Csepp se menien veszend beI Abban a
pillanatban, mikor a dugó elhagyja a palackot, követ-
kezik második é rzé kszervünk szerepe, a hallásé , mely
szorosan összefügg a szakszer  bontással, egy halk,
remé nyt kelt  szusszanás jelzi, hogy a bontást Vé gZ 
feladata magaslatán áll, A poharakba ké tharmad ré szlg
cé lszer  töiteni a pezsg t, Ekkor a ké t szemünk kerül
sorra, meqnózzük, mi keí ült a poharunkba, Fehé r hátté r
elé  taí tva kelI megvizsgálni a pezsg  tisztaságát, szí -
né t, s a szé nsav gyöngyözé sé t! A tartályos erjeszté ssel
ké szült pezsg  szí ne egé szen világos, ezüstfehé r vagy
zöld-fehé r, az enné ] id sebbek egy árnyalattal söté -
tebbek, A finom eloszlású  szé nsav, mely az apró bu-
boré kok fé ktelen í áncát hozza Ié tre, valódi eszté tikai
é lmé nyl Bárki kipróbálhatja, ha legalább egy percig
ebben gyönyörkódik, sokkaI finomabb lesz a pezsg je,

Közeledve a kósto]áshoz, mé g egy akadályon kell
tú ljutni, Ehhez a következ  é rzé kszervünk, az orrunk
igé nybevé tele szüksé ges, Az illatok már árulkodnak: a
száraz pezsg k közü] a fiata]abbak eseté ben az els d-
Jeges, sz l re emlé keztet  illaiok a hangsú lyosabbak,
a pincei é rlelé ssel ké szült több é ves italokban viszont
az é rlelé s következté ben kiaiakult fajsú lyosabb í z- il-
Iat- é s aromaanyagok é rzé kelhet ek. Külön kategórla

az é des pezsg , ebben a cukortartalom é s a fajtára ie]-
lemz  egyedi aroma harmóniája ötvöz dik,

S vé gre elé rkezik a várua-várt pillanat: meggy Z d-
hetünk róla, megfelel-e pezsg nk várakozásainknak,
Miel tt azonban lenyelné nk, alaposan forgassuk meg
a szánkban: minden pezsg  a]aptu laidonsága a fris-
sessé g, ha jól belegondolunk, a pezsg  a legkelleme-
sebb üdí t italI A száraz pezsg k közül a tankpezsg k
f  é tté ke a gyümölcsös í z, a fiatalos lendü]et, a
klasszikus eliárással ké szü]t italok a közé pkorú ak ere-
jé t ké pviselik, s a hagyományos technológiával é rlelt
pezsg k az aggastyánok bölcsessé gé t sugározzák, Más
é í té keket ie]ké peznek az é des pezsg k, a fé rfias tulai-
donságok helyett itt a n i simu]é konyság, huncutság
kerú ] el té rbe, de az é letkorok megkülönbózteté se
szóba sem jöhet, hiszen ez hölgyek eseté ben nem le-
het vitaté ma !

l930-ban a budafoki Törley pezsg gyár egy termé k-
ismertet t adott ki, A technológia leí rása után egy
szé p mondat röviden összefoglalja e különleges ital
valódi szerepé t, ,A pezsgók szé pen föIöltöztetve, hacé r kupak-
hal ellótva elindulnak a nagqvildgba jóhedvet terenteni."

Ma sincs ez máské pp!
Kopcsay László

A PÉ CSI LENAU HÁZ RENDEZVÉ NYEI
l999 DECEMBER

Pé cs, Mukácsy u 8, O Tel./Fax, 72/332-515 o E-mail,
lenauhauS@ mail,datanet, h U

A Nikolaus Lenau Közm vel dé si E€yesület é S a Pé csi Né met Önkormányzat tisz-
telettel meghí Via Önt lJmenhoffer Pál fest m vé Sz kiálIí tására. A tárlat 2000, iebruár
29-jg látogatható, Nyitva: hé tf ,csütörtök 8-Ióh, pé ntek 8-14h

dec. Ió. l8h Ne rPi K|Ub <dr;..ony, ün^epsé g
Kózremú kódik a Dugonics utcai né rrret nemzetisé gi óVoda

dec. I7. l8h A LeöVey Tánccsoport karácsonyi rendezvé nye

dec. 20. I7h ,,Ké t kUltú ra határán: Dé l-Tirol' Tillai Cábor diavetí té ses elóadáSa
A Tájak, Korok, Mú Zeumok Egyes let rendezvé nye,

dec. 22. l5h Ké zjmunka szakköí  Vezeti: Nagy Józsefné

Kedves Barátunk!
Köszöniük, hogy a Filantróp Társaságnak, mely a Barát§ág cí m  folyóirat kiadóia, iuttatta szemé lyi jövede-
lemadója l százalé kát, ami összessé gé ben 

'5 
705 forintot tett ki, A pé nzt a lap kiadására fordí tottuk,

Ké rjük, gondoljon ránkismé t, amikor l999, é vi szemé lyi |övedelemadójának ] százalé káról rendel-
kezhet, Nagy megí isztelteté Snek venné nk, ha azt megint a folyóirat megjelenteté sé re szánná,

Ké rjük ezé rt, kedvezmé nyezettké nt a Filantróp Társaság ad számál:
l8ov75l1-2-47

iüntesse fel é s zárt borí té kban juttassa el adóbevallásáva1 együtt az Adóhivatalnak. Fontos, hogy Ön a
borí té kon megadja a nevé t, lakcí mé t é s adóazonosí tó jelé t is,

köszönettel é s tisztelettel
a szeí keszt sé g
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