„Először: a víz borrá változik; a bor vérré. A víz az anyag, a bor a lélek, a vér a szellem."
Hamvas Béla gondolataival köszöntök minden kedves olvasót!
A szőlő eredetét Noé apánkig vezetik vissza a máig élő közismert mondák. Az egyik özönvízlegenda szerint Noé az Ararát hegyén kötött ki bárkájával, s a Biblia is így tanítja Mózes I.
könyvének 9/20. szakaszában: „Noé pedig elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett."
Sok idő telik el, amíg a szőlőrügyből virág, a virágból szőlőfürt s a szőlőből csillogó, ragyogó,
zamatos bor lesz. Ez idő alatt megannyi veszély leselkedik rá, s mögötte ott a gazda
természetes, féltő aggódása. Az év során érheti kegyetlen fagy, kivédhetetlen pusztító
jégverés, tikkasztó aszály, pusztíthatja behurcolt betegség. Ám a magyar ember mindig
igyekszik okulni belőle és vállalja az újrakezdést is. A szőlő folyamatos törődést igényel.
Rengeteg szorgalmas munka van mögötte, míg a finom nedű, a mennyei nektár csillogva
megjelenhet a pohárban.
Hazánk borvidékei közül szépsége, ismertsége, természeti gazdagsága miatt kiemelkedik a
Balaton-felvidék. A vidéket uraló vulkáni hegy, a Badacsony, már az ókorban is lakott volt,
az ásatások felszínre hozták egy kelta település maradványait. A rómaiak egész biztosan
termesztettek itt szőlőt, a Badacsony oldalán akkoriban is számos ültetvény volt.
Olyan vidéken élünk, amely történelmi jelentősége, páratlan szépsége, gazdag kulturális
értéket őriz, hiszen itt vallott szerelmet Kisfaludy Sándor Szegedy Rózának, ez a vidék adott
alkotó gondolatokat Herczeg Ferencnek, Kersztury Dezsőnek, ez a táj és a Balaton ihlette meg
Egry Józsefet.
A szőlő és a bor évezredek óta az emberi civilizációt alakító, formáló növény, illetve nemes
ital. A történelem során velük kapcsolatosan, vagy róluk számtalan közmondás, anekdota és
irodalmi mű született, amelyek nemzeti örökségünk értékei.
A bor hűséges társunk. Egy-egy pohárnyi páratlanul fölséges ital elfogyasztása, kóstolgatása
maradandó élményként marad meg az ember emlékezetében: örömet okoz, pihentet és a jóra
is ösztönözhet bennünket. A jó borok nemcsak szomjúságunk egészséges oltására alkalmasak,
hanem felüdítenek, frissítenek, a jó kedély forrásai és egyes esetekben még gyógyítanak is!
A szőlő és a bor tehát régtől hűséges társa a civilizált embernek. A források szerint Mátyás
király kiküldte az urakat szőlőt kapálni, mert csak a felkínált jó bort, a pincemestert, meg a
szakácsot dicsérték, de azt csak a deréksajdító kapálás után ismerték fel, hogy mennyi
verejték van az elfogyasztott borban.
A jó magyar bor megteremtője és szimbóluma a közösség össze-kovácsolódásának is. A
kulturált borfogyasztás barátságossá tesz bennünket, és a borospoharak mellett őszinte, igaz
barátságok is kötődnek.
A bor sok gondolkodónak, filozófusnak adott ihletett. Szent Ágoston írta:
"A gyenge bor a gyomrot erősíti, az elfogyott erőt újjáteremti, a hideglelősnek meleget ad,
ha sebre cseppented, begyógyítja, elűzi a búskomorságot, messze kerget a lélekből minden
fáradtságot, vígságot hoz, és az útitársnak kedve is megjön a társalgásba."

A szőlő, a bor szeretete és tisztelete az, ami Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrendnek
immár harminc esztendeje az alapja, ami összeköti azokat a borlovag társakat, akik az elmúlt
három évtizedben a borrend tagjai voltak, tagjai lettek és tagjai mai is. Nagy megtiszteltetés
számomra, hogy magam is tagja lehetek a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrendnek.
Ahogy a technológia, úgy az embereknek a borhoz való viszonya is sokat változott az eltelt
három évtizedben, de a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend szellemisége megmaradt.
Feladatunk - eskünkhöz híven - a Badacsony hegyen és a lábánál elterülő szőlőterületeken
termett borok és a kulturált borfogyasztás népszerűsítése.
„Vallom a szőlő, bor iránti önzetlen szolgálat, a türelem szükségességét. Tudomásul
veszem és hirdetem, hogy a borban öröm, barátság, dal és boldogság van” – részlet A
magyar borrendek etikai kódexéből.
Isten éltesse a 30 éves Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrendet! Koccintsunk egy pohár
badacsonyi borral! In Honorem Dei et In Honorem Vini (Isten és a bor tiszteletére)
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