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A Frankfurti Német-Magyar-Társaság szeretettel
meghívja a kedves érdeklődőket 2019. január 27-én 18 órakor

Dr. Ungváry Krisztián
történész és borász estjére.

Az est 2 részből áll és természetesen külön-külön is látogatható.

18 órakor: történelmi előadás (magyarul)
„A kiegyezés és a dualizmus emlékezete a magyar politikában 1920-2018”

címmel.
19:30 órakor: borkóstoló (magyarul és németül)
Tokaji borok bemutatója (7 borfajta kerül bemutatásra)
Helyszín:
SAALBAU Dornbusch, Eschersheimer Landstraße 248, 60320 Frankfurt
Költséghozzájárulás:
történelmi előadás:6,- EUR; / DUG tagok: 5,- EUR
borkóstoló: 14,- EUR / DUG tagok: 12,- EUR
mindkettő látogatása esetén: 18,- EUR / DUG tagok: 15 EUR
A helyek korlátozott száma miatt kérjük feltétlenül a dug-frankfurt@gmx.de e-mail címen
vagy az alábbi doodle listákon a bejelentkezést:
https://doodle.com/poll/nww27bvf2wa4v5vy
Vorstand: Maria Hanzely * Susanne Sorg * Barbara Hollstein
Bankverbindung: Frankfurter Volksbank, DE31 5019 0000 7800 0124 60, BIC: FFVBDEFF
Amtsgericht Frankfurt am Main VR 5948
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A dűlő
Az olaszliszkai Vayi-dűlő mindig is Hegyalja legjobb területei közé tartozott. Egy
birtokleírás már 1675-ben mint „optima vinea 1 classis” említi a területet, de ezt a
minősítést kapta 1798-ban is. Az 1864-ben megjelent Tokaj-Hegyaljai Album a 10
legkiválóbb dűlő között sorolja fel. A Rákóczi-szabadságharc bukása után a Vay család
bárói ága szerezte meg a birtokot, ők építették fel a XVIII. században a máig álló nyári
kastélyt. A Meszes-hegy legjobb területeit róluk nevezték el. A hegy elnevezését a
helyenként szabad szemmel is látható, rendkívül morzsalékos (meszet egyébként nem
tartalmazó) fehér kőzetről kapta, ami a vulkáni tevékenység utáni gejzírműködés egyik
maradványa. Ennek köszönhetően az itt termett szőlőből készült borok egyedi karakterrel
bírnak. A terület 1945 után állami kézbe került, később nagy részét felparcellázták és a
helyi birtokosok tulajdonába adták. Bizonyos részeiben a mai napig fennmaradt a bárói
család által száz éve ültetett szőlőállomány, amelyből a legnagyobb darab dr. Ungváry
Krisztián tulajdonában van.
A termelő
Ungváry Krisztián, az MTA doktora, eredeti végzettsége szerint történész. 1993 óta
borszakíróként is tevékenykedett, első területét 1996-ban vásárolta meg. Borokat 1997
óta készít. 2000 óta borai a nyilvánosság előtt is ismertté váltak, borait a Budapest
Bortársaság is forgalmazza. Borait személyesen készíti, filozófiája szerint a legfontosabb,
hogy a szőlő erényeiből minél több maradjon meg a borban. Ezért kerüli a hordó
használatát és igyekszik minél gyümölcsösebb, könnyedebb borokat készíteni. Károly
herceg budapesti látogatásán 2009-es Cuvée borát szolgálták fel a menüsor végén. A brit
trónörökösnek és Sólyom László köztársasági elnöknek annyira megtetszett az ital, hogy
ezt a menükártyán is megörökítették. A borászat székhelye Erdőbényén, a Kossuth utca
49-ben található. Szüreteit jelentős részben családtagjaival és barátaival végzi.
A borok
A borászat igyekszik minél sokrétűbb borok készítésére. Ehhez rendelkezésére áll fél
hektár 100 éves Furmint és Hárslevelű, egy hektár a termelő által telepített Furmint és fél
hektár Muskotály, valamint néhány száz tőke Kövérszőlő, Zéta és Pinot Noir. Utóbbiból
az első szüret 2011-ben várható.
A Vayi dűlő jellegzetessége, hogy a gyümölcsös ízek elsősorban a körte és a birs
alakjában fogalmazódnak meg. A borok mellett a borászat specialitása a tokaji
balzsamecet és a mustméz (Saba dressing).
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