BORRENDI ESEMÉNY

ÖSSZETARTOZÁS,

HAGYOMÁNYAINK ÁPOLÁSA – ISTEN DICSŐSÉGÉRE
Szent Előnevű Borrendek Első Kárpát-medencei Találkozója

19 BORREND OKTÓBERI NYILATKOZATA
MEGALAPÍTÁSÁNAK HATODIK ESZTENDEJÉBEN A BUDAVÁRI SZENT
GYÖRGY BORREND NAGYTANÁCSA
ÉS JELES KÖZÖSSÉGE ELHATÁROZTA, HOGY MEGSZERVEZI A SZENT
ELŐNEVŰ BORRENDEK ELSŐ KÁRPÁT-MEDENCEI TALÁLKOZÓJÁT. FŐCÉLKÉNT KITŰZVE A BORRENDEK ÉS
BORLOVAGRENDEK SZELLEMI KAPCSOLATÁNAK ERŐSÍTÉSÉT HATÁRAINKON INNEN ÉS TÚL, VALAMINT A
SZAKRÁLIS VONAL ERŐSÍTÉSÉT A
HONI BORRENDI MOZGALOMBAN.

O

któber első szombatján az
érintett 19 borrend küldte
el képviselőjét határainkon
innen és túlról, hogy a Budavári Szent György Borrend székhelyének
– St. George Hotel Residence – 700 éves
műemlék pincéjében gyülekezve részesei
lehessenek a szakrális, ceremónikus, valamint kulináris, félnapra szóló programnak.
Mielőtt az események soráról beszámolnánk, fontos néhány olyan momentumra
utalni, amely önmagában is megerősíti
a rendezők szándékát arra vonatkozóan,
hogy fontos és nemes célokat tűztek maguk elé.

20 M I N Ő S É G I B O R O K É T E L E K

Bacchus- társaságok

Európa országaiban már a kora középkorban alakultak bor(lovag) rendeknek nevezett
társaságok, melyek a bor kultuszának egy-egy
borvidék hagyományainak ápolását tűzték
ki célul. Mindezt a lovagi erények gyakorlásával: hűséggel, odaadással, becsületességgel, udvariassággal és mértékletességgel. A
középkor végére Nyugat-Európa borvidékein
ezen egészséges ital kultuszát a Bacchus -társaságok alakították ki. Nemzetközi Szövetségük (FICB) 1964-ben alakult meg a párizsi
Bormúzeumban. Főbb célokként jelölték meg a
világ borvidékeinek és azok borainak meg- és
elismertetését, minden borrendet eskütétele
arra kötelez, hogy egyebek mellett bátorítsa
az erényt és akadályozza a bűnöket, harcoljon
a gonosz ellen és segítse a gyengéket. Mindezt
pedig cselekedje Isten dicsőségére és embertársai javára.

Pontban délelőtt 10 órakor indult el a
Fortuna u. 4. szám alatt található szálloda
főbejárata elől a Mátyás Templom felé a
19 borrend képviseletéből álló látványos,
tiszteletet parancsoló menet. A napfényes
idő még a megszokottnál is nagyobb számú hazai és külföldi turistát csalogatott a
Budai Várba. Vakuk villantak, a díszruhába
öltözött borlovagok látványa önmagában
is emlékezetes hatást váltott ki. A Mátyás
Templom nagykapuján bevonulva a menet
közvetlenül az oltár elé vonult, ahol Süllei
László plébános – általános érseki helynök
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adott buzdítást a szentek tiszteletére, majd
megáldotta a felsorakozott borrendeket
és azok zászlós borait. A templomi program befejezéseképpen a díszes zászlós
menet visszavonult a találkozó helyszínére, ahol két fontos momentum részesei
lehettek a meghívott borrendi képviselők,
borbarátok, családtagok, hozzátartozók.
A Kárpát-medencei Találkozót ugyanis a
Budavrái Szent György Borrend közössége
egybekötötte az új borrendi tagok avatási ceremóniájának megszervezésével.
Ugyanakkor pedig ezen alkalommal adtak
ki egy dokumentumot az esemény fontosságára és jelentőségére utalóan, amelyet a
borrendek jelenlévő nagymesterei, képviselői a helyszínen ünnepélyes keretek között alá is írtak.

Októberi Nyilatkozat

Szent Előnevű Borrendek Első Kárpát-medencei Találkozója
A reformáció 500 éves évfordulóján és a
Szent László emlékévének, de a” lovagkirály”
szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából
A Szent Elő nevű borrendek közös célja:
•
a Kárpát-medencei borrendi összetartozás előmozdítása
•
a borrendi mozgalomban a szentek
tiszteletének erősítése
•
a szőlő és borkultúra és azok nemes
hagyományainak ápolása, fejlesztése
Isten dicsőségére és embertársaink
javára
2017. október 7-én

A nagy ívű gondolatok megfogalmazása
és annak közös dokumentálása után újabb
látványos, ceremónikus programpont következett: az új tagok felavatása, annak nyomán,
hogy a jelölteknek külön-külön is válaszolniuk kellett két elméleti kérdésre, egyenként
pedig meg kellett állapítaniuk a számukra
felkínált két bor közül melyik a borrend Bakator nevű zászlós bora.
A kitűnő, jóravaló s egyben borértő a
kulturált borfogyasztást személyi példamutatással is felvállaló jelöltek név szerint a következők voltak:
Csatay József Budapesten született,
majd 1968-tól Európában, illetve New Yorkban élő díszítő szobrászművész, aki fog-

daktaként, lehetőséget kapott arra, hogy a
gyakorlatban is foglalkozzon behatóbban
borkészítéssel. Saját maga telepített 250 tő
szőlőt, erről térképet készített, megtanult
oltani, metszeni, permetezni, darálni, préselni. A minőségi borfogyasztást, mint szemléletmódot egy olyan borbaráti társaságnak
köszönhet, melynek tagjai között szakírókat,
sommeliereket, kiváló kémiai alapképzettséggel rendelkező orvosokat ismerhetett
meg és csatlakozhatott hozzájuk. Fontosnak
tartja a rendszeres országjárást, a csodálatos
értékekkel rendelkező magyar borvidékek
folyamatos felfedezését.
A jelöltek sikeres szellemi és gyakorlati
próbateljesítése után Dr. Bisztray György, a
Budavári Szent György Borrend nagymestere kardérintéssel külön-külön is a rend tagjai
sorába fogadta e jeles embereket!

oldott óráiban így fogalmazott: „A borrendi
mozgalom nagyszerűségét és egységességét mutatja az a nem mellékes tény, hogy
Európában hosszú századokra visszanyúló
múltja van e felfogásmódnak és viselkedési
kultúrának. A Bacchusi Borrendek Nemzetközi Szövetségéhez való magyarországi csatlakozás pedig megalapozhatta hazánkban
is ennek a kultúrának a gyökereit. Magyarországon 46 borrendet jegyeznek hivatalosan és a határainkon túlról nagy örömünkre
számos helyen működnek ilyen című szerveződések és jóleső volt közülük többet is
üdvözölnöm a budavári programon. Az ilyen
jellegű „szekcionalitás” nem egyenértékű a
„frakciózással”, ugyanis a közös nyilatkozat
arra utal, hogy egységes szemléletmód és
akarat jellemzi a Szent Előnevű Borrendeket.
Ez pedig a hazai borrendi mozgalom erősségét üzenheti a társadalom számára.”

Oldottabban – jó borok és étkek
társaságában
Az avatási ceremónián és az azt követő
közös ebéden részt vett a Magyarországi
Borrendek Országos Szövetségének képviseletében Kovács Róbert alelnök, Hartl Mónika,
a marketing bizottság elnöke, köszöntötte
az egybegyűlteket Varga Antal, a Budavári
Önkormányzat alpolgármestere. A díszebéd
menüsorához a házigazda borrend Bakator
nevű zászlós borát, a vendégként meghívott
Szent András Pincészet Cabernet Sauvignon
bor- remekét, valamint a hercegkúti Csubák
Testvérek Pincészetének késői szüretelésű
Furmintját, remekbe szabott Erika Cuvée borát kínálták.
Kovács Róbert a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke, aki
egyben – két tagtársával együtt –a Hajósi
Szent Orbán Borrendet képviselte, az ebéd

MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK

Szent Előnevű és vendégként
meghívott borrendek listája:
Brindisi Szent Lőrinc Borrend, Budavári Szent György Borrend, Duna-menti
Szent Orbán Borrend, Hajósi Szent Orbán Borrend, István Nádor Borlovagrend (mint meghívott), Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női Borrend (mint
meghívott), Noé-hegyi Szent István
Borlovagrend, Ordo Vini Venetorium
Vadász Borrend (mint meghívott), Szent
Benedictus Borlovagrend, Szent Donát
Borrend, Szent Márton Borrend, Szent
Rókus Borlovagrend Egyesület, Szent
Vince Borrend, Bácskai Szent György
Borrend Feketics, Bánáti Szent Teodor
Borrend Versec, Beregszászi Szent Bercel Borlovagrend, Horgosi Szent Orbán Borlovagrend, Szent Imre Herceg
Borlovagrend Marcelháza, Szent Orbán
Borlovagrend Virt.
MBÉ tudósítás
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lalkozásánál fogva hosszú évtizedeken át
beletekinthetett számára addig ismeretlen
társasági és társadalmi osztályok mindennapi életébe és jó sorsa úgy hozta, hogy a
tengerentúl is tagjai sorába választotta egy
elitnek mondható bortársaság. Magyarországi borvidékeket is megismerhette, vis�szatelepedve hazájába, megtiszteltetésnek
veszi, hogy a Budavári Szent György Borrend
kötelékét erősítheti.
Forschner Rudolf
gasztronómus,
több gasztronómiai könyv írója és kiadója
a vendéglátás területén dolgozott minőségi helyszíneken Nyugat-Európában és jeles
budapesti szállodákban, éttermekben. Az
évtizedek múlása nem szakította el a bor világától, manapság, mint fotóriporter a Minőségi Borok Ételek – asztali örömök magazin
kötelékében dolgozik.
Petrus György a Kárpát-Európa Utazási
Iroda tulajdonosa idegenforgalmi szakemberként mindig is a kulturált borfogyasztás
képviselője és híve volt. Bejárva a világot, kereste annak lehetőségét, hogy megmutassa
az általa szervezett programok során az adott
ország borkultúráját. Rendszeresen jelen van
szponzorként különböző borfesztiválok és
borászati rendezvények megszervezésénél.
Rózsa Róbert hódmezővásárhelyi vendéglős, aki a város népszerű Rendezvény
Csárdáját működteti, szép sikerrel, tagja az
Első Magyar Fehérasztal Lovagrendnek és
komplex vendéglátói tevékenységében a
magyar borkultúra követe kíván lenni és az
ezzel kapcsolatos ismereteket jó szívvel közvetíti az ifjabb nemzedék számára is. 2015ben megkapta a VOSZ-tól az Év Vendéglőse
kitüntető címet.
Szentes Tóth István ügyvéd, aki előbb,
mint borfogyasztó tapasztalhatta meg e
csodálatos nedű értékeit, majd – autodi-

