
A Somlói Borrend Somlóhegyen 
A Somlóhegy Alapítvány Kuratóriumának kezdeményezésére, anyagi és erkölcsi támogatásával jött 

létre a legkisebb történelmi borvidéken a Somlói Borrend 1992. november 17-én Somlóvásárhely köz-
ségben. Taglétszáma jelenleg 162 fő. Célja a Somló hírnevének, hagyományainak felvirágoztatása, a 
környék gazdasági, idegenforgalmi céljainak megvalósítása, kulturális értékeinek megőrzése. A Bor-
rend nemcsak hazánkban, hanem külföldön - pl. Angliában. Franciaországban, Németországban. Szlo-
véniában. Tajvanon is - ismert. 

Mint minden borrend zászlós bort választ magának, amely a táj legjellegzetesebb, legkülönösebb, 
legkedveltebb fajtája. A mi borrendünk a Somlói Furmintot választotta, amit a „Nászéjszaka bora"'-ként 
is ismernek. Ez a fajta a vulkáni talajon termesztett szőlő, amely kemény, férfias, tüzes bort ad. A rend-
szeresen fogyasztott somlói bor jótékony hatása - sok egyéb jó tulajdonsága mellett - abban rejlik, 
hogy több fiúgyermek születik. Fogyasztása a Habsburg-házi királyi udvaron keresztül Európa számos 
királyi és főúri családjában is kedveltté vált. 

A Somlói bor története 
A Somló hegy 435 m magas, óriási haranghegye messziről látszik a sík terepből kiemelkedve. Alap-

kőzete bazalt, az ezt borító lyukacsos, salakszerű láva hasonló összetételű, mint a Vezúv. Területe 500 
hektár. Szőlőit a hagyomány szerint még a rómaiak telepítették, az Árpád korban említik először vincel-
léreit, de nagy a valószínűsége, hogy az itt megtelepült kelták is művelhettek szőlőket. 

Szent István királyunkhoz fűződik a vásárhelyi apácák letelepítése és birtok adományozása is. Borá-
nak hírneve már a mohácsi vész előtt szárnyra kelt, és a Somló várurai, a vásárhelyi apácák, valamint a 
Garaiak réven terjedt el igazán. Bonfini említi, hogy Mátyás király visegrádi palotájában nagy ünnepek 
alkalmával a függőkért közepén lévő márványkútból somlói bor folyt, amit a hegy felső részénél töltöt-
tek be a csővezetékbe. Nem véletlen, hogy a gazdagon fűszerezett nehéz húsokhoz az erős savairól is-
mert bor közkedveltté vált. 

Erénye a somlói bornak, hogy szállítás közben nem „tört7', nem barnult meg. Az eper illatú, sár-
gás-zöldes színű somlói fehérbort, amit a vásárhelyi, jenői, szőlősi, dobai oldalon egyaránt termeltek, 
valóságos legenda vette körül az idők során. A bor fogyasztásának a fiú utódok nemzésére vontakozó 
hiedelme olyan erősen élt a köztudatban, hogy Mária Terézia elrendelte az itjú Habsburg főhercegek-
nek, hogy nászéjszakájuk előtt fogyasszanak el egy-egy pohár somlóit a királyi ház férfiágának megtar-
tása érdekében. A régi tapasztalatokat és a modern orvostudomány kutatásait összevetve joggal nevez-
hetjük gvógybornak is, mert somlói bor magas savtartalma elősegíti az emésztést, fokozza az étvágyat, 
javítja a szervezet nitrogén- és zsírgazdálkodását. A környék lakói közül sokan egészen magas életkort 
értek el és érnek el ma is. 

Nem véletlen, hogy a híres főúri családok, a Zichy, Erdődy, Esterházy, Bezerédy grófok, Vas, Veszp-
rém, Zala, Győr megyék nagyobb birtokosainak, püspökeinek, apátságának, nagy szőlője, gazdag pin-
céje. kényelmes hajléka volt a hegyen. A táj varázsát, a bor tüzességét Vörösmarty Mihály, Kisfaludy 
Sándor, Berzsenyi Dániel, Mikszáth Kálmán és Hamvas Béla is megénekelte. 

A hegy oldalán lévő két forrás, a Séd és a Szent Márton az ősember korától folyamatosan lakott hely 
volt. Ezt bizonyítják az előkerült régészeti leletek is. A középkori eredetű Szent Margit kápolnához, az 
Ilona és a Szent Márton kápolnához kiépített utak vezetnek. A hegy északi ormán lévő várat már a XI. 
században említik. A hegy tetején 1938-ban kilátót is emeltek, amit Szent Istvánról neveztek el. 

A borrend tagsága 
A borrendnek tagja lehet minden Somlón élő és dolgozó szőlősgazda, aki borversenyen aranyérmet 

szerzett kitűnő borával, ezen kívül mindazok ajeles személyek, akik segítik a Somló hegy felemelkedé-
sét, hírnevét gyarapítják, vagy megyénk, hazánk gyarapodásába érdemeket szereztek. A tagfelvételt a 
próbatétel előzi meg. Ez ünnepi esemény, külön ceremónia fűződik hozzá az avatási szertartással együtt 
a Borrend elöljárói előtt. 

A próbatétel leírása 
A jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy ismeri a somlói bort, s ha tagja lesz a borrendnek, miben kívánja 

segíteni a Somló hegy hírnevét, elismertségét. 

Aszód 



1. Ismernie és mondania kell olyan magyar királyt, köztársasági elnököt, vagy miniszterelnököt, aki 
ihatott somlai bort és bizonyíthatóan fiúgyermeket nemzett. 

2. Két bormintából fel kell ismernie kóstolás után a Furmintot, a borrend zászlós borát. 
3. Borral töltött korsóból, lopóval bort kell szívnia, pohárba töltenie és egy jelenlévő vendéggel el 

kell maradéktalanul fogyasztatnia. 
A próbatétel után eskütétel következik, amit a közönség állva, csendben hallgat végig, majd átadásra 

kerül az érem, a zászlós bor, oklevél. Ezt követi a koccintás a tisztségviselőkkel egymás egészségére. A 
tisztségviselők: Fehérvári Károly nagymester, dr. Gáncs Lajos ceremóniamester. Vathy Gyula kancel-
lár, Dreisziger József. Borbély Lajos, Somogyi Lajos. Györgykovács Imre borrendi mesterek. 

Az eskü szövege 
„Én, fogadom, hogy a Somlói Borrend hűséges és odaadó tagja leszek. Fogadom, hogy a 

Somló-vidék borainak rendíthetetlen fogyasztója leszek, jó hírnevét a világban hirdetem, és új híveket 
is toborzok számara. ígérem, hogy a Somlói Borvidék borát nemcsak hajón, hanem szárazföldön, leve-
gőben is inni fogom. Egyetértek minden somlói borkedvelő és fogyasztó társammal, és utódaimat is er-
re tanítom, hogy a somlói bor a legjobb. Isten és a somlói bor engem úgy segítsen." 

Dr. Gáncs Lajos 

Jótékonysági Bál a Honismeretért 
Nevezetes eseményre került sor 2007. április 20-án. az Újpesti Polgárcentrum Tükörtermé-

ben. A Honismereti Szövetség a Budapesti Honismereti Társasággal együttműködve Jótékonysá-
gi Bált szervezett a harmincötödik évfolyamába lépett Honismeret folyóirat támogatására. 

A védnöki tisztségét dr. Gazda István tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Inté-
zet igazgatója, valamint dr. Oláh Zsigmond, az Ady Endre Művelődési Központ igazgatója vál-
lalta. A Jótékonysági Bál díszvendége Budai Ilona népdalénekes volt. 

A pezsgő és mindvégig élvezetes műsorban Budai Ilona és tanítványa, Kiss Tamás énekelt: az 
Óbudai Népzenei Iskola növendékeiből alakult Szilas Együttes tagjai - Endrődi Judit, Molnár 
András, Molnár Gyula - pedig talpalávaló zenét muzsikáltak. Dr. Gazda István humoros paródiát 
mondott arról, miként képzeli a Honismeret folyóirat 35 év múlva megjelenő számának tartal-
mát. Pistyúr Zsófia Ersekvadkertről szépen adta elő Kóka Rozália egyik meséjét. Azt élőzenés, 
tánczenekaros szórakoztatás költségeit Boda Sándor, az Alsórákosi Közművelődési Egyesület 
elnöke állta. Volt tombola is, amire több mint 150 tárgy gyűlt össze közadakozásból, sorsolása 
sok vidámságra adott alkalmat. Az újpesti polgárok pénzéből épült Ház kulturált környezete, a 
kitűnő büfé, a részben összeszokott, részben könnyen barátkozó társaság igen jól érezte magát, és 
éjfél utánig ropta a táncot. 

A bál ötletét Bóta Piroska, a Budapesti Honismereti Társaság vezetőségi tagja vetette fel és a 
szervezésben is oroszlánrészt vállalt. Rajta kívül - és vele együtt - természetesen igen sokak 
munkája, ötlete, ajándéka kellett ahhoz, hogy a Honismeret folyóirat javára szervezett első Jóté-
konyági Bál eredményes legyen. A rendezvény kiválóan sikerült, közös a dicsőség mindazokkal, 
akik munkával, adománnyal, tombola tárggyal, részvétellel, műsorral, ötletekkel segítettek. A 
színvonalas együttműködésért Honismereti Munkáért Oklevelet kapott Ambronits Ervinné, Boda 
Sándor, Bóta Piroska és Szöllőssy Maranna. valamennyien a Budapesti Honismereti Társaság 
tagjai. 

Áldozatos munkájuk eredményeként a Bál tiszta bevételével. 484 200 forinttal segítették a 
Honismeret folyóirat megjelenését. 

A szerkesztőbizottság és a folyóirat olvasói nevében valamennyiüknek hálás szívvel mond 
köszönetet 

a Szerkesztő 

Aszód 


