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2005. április 21–24.

A III. MÉTA-túrán körbejárt borosflaska eredeti szövege
Papp Orsolya ötletéből írta Botta-Dukát Zoltán

Amit most a kezében tart a kedves borbarát, az egy igazi Hungarikum. Irsai Olivér és Tramini fajták 
keresztezésével a Georgikon Kar szőlészeti telepén állította elő id. Bakonyi Károly nemesítő. Szülői-
től örökölt tulajdonságai – erőteljes, fűszeres íze és illata, markáns és mégis lágy savai, édes, de mégis 
karakteres íze – mindenkiben felidézhetik, szülőhelyének, a Keszthelyi-hegységnek (vagy kicsit tá-
gabban a Balaton-felvidéknek) a hangulatát.

Bár a Keszthelyi-„havasok” tengerszint feletti magassága sehol sem haladja meg az 500 m-t, aki 
egyszer is izzadt már felfelé kapaszkodván meredek lejtőin, az semmiképpen sem nevezné dombság-
nak. A hűvösebb északi oldalon K5 erdők díszlenek, de a meleg, szubmediterrán déli lejtökön, ahol 
a Cserszegi fűszeres is termett, már melegkedvelő és szárazságtűrő vegetáció egész kavalkádját talál-
juk. A varázsló, ha csak a klímát nézi, L1-t  varázsolna ide, de a dolomit sovány talaján sokszor csak 
M1 nő meg, vagy éppenséggel H2-t és G2-t találunk. Sajnos a térképező sok helyen nem talál sem-
mit amit A-N kategóriába sorolhatna. Az ellen, hogy helyenként T-t kellene írnia, mert az erdők he-
lyén esetleg ma szőlőskerteket találunk, egyetlen igaz borbarát botanikusnak sem ágálna, de a sok 
RD vagy ne adj Isten S6 (ami itt sokszor nem akácot, hanem fekete fenyőt jelent) már nem éppen 
kellemes látvány. 

A Balaton környéki borok ízében, zamatában benne van a tóról visszaverődő napsugár. A szőlő-
fürtök csak fürödnek ezekben, és érnek ezektől a sugaraktól, és szemben a szerencsétlen sorsú MÉTA 
térképezővel nekik nem kell azon gondolkozniuk, hogy a tó potenciális vegetációja vajon B1a vagy 
A1? (Bár, ha a vízszint tovább apad, még eljöhet az idő, amikor az M5 és a G1 között kell majd vá-
lasztani.) A partot szegélyező B1a az északi parton még sok helyütt megtalálható, bár a kapcsolódó 
zonáció – B4, B5, D1, D2, D34 – a legtöbb helyen már eltűnt, a táji környezet ellenséges és elszige-
telő. Az egykori B1a – Vagy A1? Vagy RB? Vagy J6? ki tudná ma már ezt megmondani! – helyén áll 
a keszthelyi pavilonsor, ahol a Vonyarcvashegyi Szakszövetkezet borozójában Marika néni a jelenlegi 
formába öntötte ezt a nemes nedűt.

Fogyassza egészséggel!

Figyelmeztetés: A Cserszegi fűszeres fogyasztása ugyan a térképező kreativitását fokozza, és ezzel 
megkönnyíti az adatlapok kitöltését, de az adatok megbízhatóságának esetleges csökkenéséért sem-
milyen felelősséget nem vállalunk!


