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A SZABADSÁG   
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ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT

Hazánk egyik legbámulatosabb 
TANÚHEGYE a Somló, amely 

páratlan természeti adottságai 
ellenére még mindig egy felfedezetlen 
GYÖNGYSZEM. Tavaszköszöntő 
úti célunknak legkisebb borvidékünk 

VULKANIKUS lankáit választottuk.

gy kicsit még jólesően belehunyorgunk a 
felkelő tavaszi nap fényébe, így indulunk el 
nagy reményekkel magányosan várakozó 

tanúhegyünk, a Somló irányába. A síkság peremvidékén 
autózva már messziről körvonalazódik a hegy varázsla-
tos sziluettje: nem tudom, hogy volt-e kalapja, az viszont 
szinte biztos, hogy a Teremtő jókedvében alkotta meg a 
Somlót. 
Mielőtt belevetnénk magunkat a csúcsra vezető zegzugos 
utak rejtekébe, a hegy lábánál még megállunk fényképez-
ni. Mellettünk idős asszony baktat felfelé, meg-megállva, 
nekitámaszkodva a bazaltkerítésnek, bal karjában a reg-
geli bevásárlás eredménye, jobb kezével keresi-tartja az 
egyensúlyát. Kisvártatva nekilódulunk mi is, beelőzzük, 
óvatosan – az autó hibrid üzemmódban szinte hangtala-
nul suhan –, nehogy ne vegyen észre bennünket. A hegy 
tetején a Somlói Vándor nevével feliratozott pince ajtajá-
ban Kis Tamás már mosolyogva vár ránk, majd beka-
nyarodunk a szőlőskert tövéből kikanyarított aprócska 
parkolóba. 

Nyár. Kert. Csönd. Dél.
Beinvitál, körbenézünk, akklimatizálódunk; a poharak-
ba egy szempillantás alatt kerül olaszrizling. Ahogy fogy 
a bor, Tamás úgy avat be minket a legújabb, szívének 
kedves projektjének részleteibe: az egykori pannonhalmi 
bencésekhez tartozó Celli Pince szőlőjét már ő műveli egy 
ideje, szerencsésnek érzi magát, hogy lehetősége van erre. 

E

A pincét Vásáros Zsolt, Ybl-díjas építész mentette meg 
a pusztulástól, a területtel és együttműködéssel kap-
csolatosan Tamásnak jó érzései vannak. Csodahely, 
mondja, és nem is lehet kérdés, hogy ezt nekünk is 
látnunk kell. Gyalogszerrel, a február végi napsütés 
melegítő erejét kiélvezve, egy szál ingujjban indulunk 
el a pöttyös úton, miközben az alattunk lévő házból 
kitipeg az idős asszony, akivel a hegy lábánál már ta-
lálkoztunk. „Még mindig egymaga műveli meg a sző-
lőt” – mondja Tamás csodálattal vegyes tisztelettel, és 
tekintetünkkel még hosszan időzünk e nem minden-
napi vitalitás fölött. Lám, se tévé, se internet, csak a 
természet és a lassúság dicsérete. 

Ég. Föld. Fák. Szél.
Ahogy még feljebb merészkedünk, fejünk felett ma-
darak köröznek. Vándorsólymok. Ritka ma már ez a 
madár itthon, alig több mint ötven pár költ kis orszá-
gunkban, és ezek ketten úgy döntöttek, hogy ezentúl 
itt, Tamás pincéje felett vigyázzák a somlói vándor 
hosszú lépteit. 
A Celli Pincéhez tartozó szőlő az 1700-as évekből itt 
maradt épület mögött ível meredeken felfelé, az egyik 
legmagasabban lévő déli fekvésű terület ez a hegyen. 
Lihegve kapaszkodunk egyre feljebb, nyulak és őzek 
ugranak el előlünk, Tamás pedig csendesen megjegy-
zi, hogy a permetezőberendezés plusz 30 kilójával még 
embert próbálóbb terület ez. Nehéz ide munkaerőt 
találni. A terasz tetején aztán megpihenünk, leülünk 
és belecsodálkozunk mindabba, ami eddig a hátunk 
mögött bújt meg. Tomi kibontja a magával hozott pa-
lack bort, amely a lábunk alatt elterülő szőlőterület 
termése. „Nem hívom natúr bornak, pedig az” – közli, 
miközben tölt. Belekóstolunk. „Pedig kellene – vála-
szoljuk neki –, pont ezeket kellene, hogy tudatosuljon 
az emberekben, mi is az a natúr bor.” Rendkívül egyedi 
ízvilágú, szikár, sokrétű tétel, közel sem ugyanazt mu-
tatja, mint a pincében kóstolt olaszrizling, és nem csak 
a fajta miatt. A változatos talaj gyakorlatilag minden 
méteren más, de ennek egyértelmű megmutatására 
csak a szőlőnövény képes.
Ülünk a fűben, csendben feledkezünk bele ebbe a káp-
rázatos kilátásba, lassan kortyoljuk a poharunkban 
lévő bort…  ennél közelebb nem lehetnénk sem az ég-
hez, sem a földhöz. Misztikum és szakralitás járja át 
az embert, Tamásnak pedig még ehhez is van egy kis 

MIÉRT ÉPPEN SOMLÓ?
Legmagányosabb tanúhegyünk a balatoni társaival – Badacsony, Szent György-hegy, Csobánc, Gulács, 
Tóti-hegy, Hegyesd, Haláp – egyidőben, vulkáni aktivitás következtében keletkezett három-négy millió évvel 
ezelőtt. A vulkánkitörések nyomában a kráterekre bazalt- és bazalttufa rétegek hullottak vissza, ez alakult 
kőzetté. A megmerevedett lávatömegekből épült fel maga a Somló. 
A hegy a Balatontól való távolságának köszönhetően a szezonális nyaralóturizmus elől nagyobb védettség-
nek örvend, sok elhagyatottnak látszó házzal. Szabály, hogy aki itt telket vásárol, nem vághatja ki a szőlőt, 
ehhez mérve a ház alapterülete legfeljebb 20% lehet, így védik a borvidéket. Három kápolna, két forrás, egy 
várrom, számtalan növény- és állatfaj várja az erre járó kirándulókat, a hegy kúpja már évtizedek óta termé-
szetvédelmi terület. 
Nevét valószínűleg az egykor itt bőséggel virágzó somról kapta. A hegy legnevezetesebb modern kori 
eseménye, hogy Antall József 1991. június 30-án itt jelentette be a szovjet megszállás megszűnését és az 
ország visszanyert szuverenitását. 
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kiegészítenivalója: „Nem véletlenül választhat-
ták a bencések is ezt a helyet maguknak annak 
idején. És nézd csak, látod, hogy az épület nem is 
merőlegesen áll az útnak? Pontosan dél felé néz. 
Ez sem lehet véletlen.” 

Méh döng. Gyík vár.
Alig múlt délelőtt tíz óra, amikor visszaérünk 
a pincéhez, és máris egy hónapra is elegendő 
csodát tapasztalhattunk meg. A Somlói Vándor 
Pincészet valamikor tíz évvel ezelőtt született 
meg, Tamás pedig szerencsésnek vallja magát. 
Amit szeretett volna megvalósítani, az elérte, 
talán kicsit előbb is, mint ahogy várta – persze 
ehhez kellett a családi, szakmai támogatás és a 
Somló egyedisége. „Nemrégiben volt szerencsém 
egy 2011-es hárslevelűmet megkóstolni egy bará-
tom jóvoltából, és nagyon rendben volt. Remek 
visszajelzés ez nekem is, hogy a boraim ilyen jól 
érlelhetőek – ezt mindig kérdezik a vevők. A legér-
dekesebb viszont mégiscsak az, hogy kóstolás köz-
ben arra döbbentem rá, hogy nem változtatnék 
meg benne semmit.” A borok stílusa és minősége 
adott, most egy vágya van: nagyobb pincét épít, 
lent a faluban. 
A tehetséget más is meglátta már vendéglá-
tónkban: Roland Velichhel 2016 óta dolgozik 
együtt a Moric Hidden Treasures of Pannonia 
projekten. A célkitűzés szerint az ismert és elis-
mert burgenlandi borász egy-egy általa nagyra 
becsült termelővel, a számára sokra tartott ter-
mőhelyekről (az induláskor ez konkrétan három 
embert jelentett itthonról, Tokajból, Balatonról 
és Somlóról) koprodukcióban a saját nevével 
fémjelezve dobja piacra az egyedi terroirral ren-
delkező termőhelyekről származó bort – ezzel 
nem mindennapi exportlehetőséget biztosítva 
az adott borász számára. Tamás nem is pa-
naszkodik: mint mondja, a tavalyi év talán még 

jobban ki is nyitotta számára a lehetőségeket, 
mert az emberek keresik a különlegességeket. 
Ennek megfelelően mi is egy késői szüretelésű, 
szamorodni eljárással készült botritiszes édes 
kabar-kövérszőlő házasítással veszünk egy-
mástól búcsút. A Somló ugyanis még erre is 
képes: a botritiszesedés varázslatára.

Pók ring. Légy száll.
Megkerüljük a hegyet, és a másik oldalán, az 
erdő szélén állít meg bennünket a navigációs 
panel határozott hangja. Kiszállunk, a levegő 
olyan friss, hogy szinte harapni lehet. Csend van 
és béke honol. A Pipacs, egy szezonnal a háta 
mögött, egy hektáron várja a természetbe me-

kis ház hirdetésével csupán véletlenül találta 
szembe magát. Eljött, megnézte, és hatalmá-
ba kerítette az a megmagyarázhatatlan érzés, 
hogy igen, pontosan ezt kereste. Ezt a vendégei 
is érzik: arra vágynak, hogy elbújjanak a világ 
elől, kirándulás után egy pohár finom borral a 
teraszról nézzék ezt a varázslatos csillagboltos 
eget vagy a cserépkályha melegében elrejtőzve 
hallgassák a csendet. 

Csak a kis ház.
A filigrán, lehetetlent nem ismerő tulajdonosnő 
nevetve meséli, hogy mivel víz itt nincsen, meg-
próbáltak kutat fúrni, de olyan képtelen össze-
gért vállalták volna a kivitelezők, hogy abból 
élete végéig is hozathatja a faluból a vizet. Ez 
a félig-meddig nomád életformára berendezett, 
ugyanakkor minden kényelmi igényt kielégítő 
eldugott kis ékszerdoboz felnőttbarát szállás-
hely, ahol az összkomfortot a madárcsicsergés, 
a susogó fák és a nyári önfeledt mezítlábas érzés 
biztosítja. Ennek a helynek lelke van, és olyan 
bűbájjal átitatott, amely az idelátogatót bizto-
san még sokáig nem ereszti. 
„Már érkezésük előtt sokat mesélek a vendégek-
nek a Pipacsról, minden kérdésüket, kérésüket 
megválaszolom, így szinte már ismerősként tér-
nek be a házba. Képzeljétek, van olyan vendégem, 
aki ajándékot hoz, vagy kedves üzeneteket hagy-
nak nekünk a vendégkönyvben – álmodni sem 
mertünk ennyi kedves, új barátról!” 
Az itt megszálló átutazóknak fejedelmi kényez-
tetésben is részük van: ha olyan kedvében van 
ugyanis, a földanya is táplálja őket. Az egyhek-
táros birtokon temérdek gyümölcsfa, diófa látja 
el minden földi jóval a látogatókat – ezek ter-
ményeit Andi befőttként és lekvárként elteszi, 
amit reggelire a vendégek el is fogyaszthatnak. 
Megfontoltan szedelőzködünk, és gondolatban 
még sokáig elidőzünk az erdőszéli kis háznál. 

Kint csönd és fény.
Míg biztos kézzel elkészített borokat bőségével 
kínál a hegy, addig a gasztronómiában egyelő-
re kevés előrehaladást tud felmutatni a Som-

ló. Ezen szeretne változtatni két újabb bebíró: 
Horn Tamara és Pacsai Martin. A  három 
tulajdonos által jegyzett 5 Ház Borbirtok alig 
több mint egy éve kapott új lendületet Wein-
gartner Olivér megérkezésével, aki, nevéhez 
hűen, szőlész-borászként dolgozik a birtokon. 
Hozzá csatlakozott a két millenniál fiatal, így 
hárman együttes erővel munkálkodnak az 5 
Ház felfuttatásán. 
„Birtokvezetőt kerestek a tulajdonosok tavaly té-
len – kezd bele Tamara a megérkezésük törté-
netébe –, ezt a lehetőséget ajánlotta figyelmembe 
a volt főnököm. A szimpátia kölcsönös volt, az 

nekülni vágyókat. Belépünk a több mint száz-
éves kis épületbe: bent duruzsol a cserépkályha, 
a sarokban könyvek, mellettük egy kényelmes 
pamlag hívogat… Megérkeztünk. A kicsiny ház 
galériájában aludni is lehet, de alapvetően a ter-
mészettel teljes összhangban érdemes itt igazán 
létezni: napelemes állólámpa, kanapé, két szék 
és egy asztal alkotja a nappalit Isten szabad ege 
alatt. A háztól ötven lépésre melléképület: té-
likertnek álcázott, ízlésesen berendezett fürdő-
ház, ahol pillanatok töredéke alatt hagyhatjuk 
a napi stresszt a hátunk mögött. 
 „Nem így indult” – meséli Fenyvesi Andrea, 
a ház tulajdonosa, akinek személyisége vissza-
köszön minden egyes bútordarabon. „Eredetileg 
magamnak vettem ezt a kis présházat, hogy ki-
pihenjem a rohanós hétköznapokat. Akkor még 
nem is igen volt benne semmi, csak a cserépkály-
ha állt. Az évek során építgettem, csinosítgattam, 
aztán egyre több barátom kérte el a kulcsot, majd 
jöttek a vendégek, és úgy alakult, hogy én már 
nem is itt, hanem a faluban szálltam meg.” 

Jó itt. Nincs más
Andi ízig-vérig pesti szülöttként, Budán fel-
nőve döntött úgy, hogy a Balaton-felvidéken 
keres magának egy második otthont; a somlói 

KIS TAMÁS

AZ 1700-AS ÉVEKBEN 
MÉG A PANNONHALMI 
BENCÉSEKHEZ 
TARTOZÓ ÉPÜLET 
MÖGÖTTI SZŐLŐBŐL 
KÉSZÍT ÖNÁLLÓ 
TÉTELT.

interjún azonban mondtuk, hogy mi összetar-
tozunk és csomagban vállalnánk el a pozíciót, 
így velem együtt megérkezett Martin is. Míg ő a 
gasztronómiában mozog otthon, én a szálláshely 
vezetéséért felelek, így egészítjük ki egymást.” 
A fiatalok sorsa az egyetemen fonódott össze, 
mindketten közgazdaságtant hallgattak. Az 
egyetem elvégzését követően öt év fővárosi lét 
után önállósodtak: Keszthelyen egy szezonon át 
üzemeltettek egy kis vendéglátóhelyet, a hang-
súlyt a minőségi alapanyagokra és a tálalásra 
helyezve. A pörgő balatoni életet épp csak hogy 
kipihenték, és már munkába is álltak a Somlón, 

FENYVESI 
ANDREA

ÚJ ÉLETET LEHELT 
AZ EGYKORI 
ELHAGYATOTT 
PRÉSHÁZBA. 

TOYOTA 
HIGHLANDER

A TEREPJÁRÓ 
A HÉTKÖZNAPI 

LUXUS IGAZI 
MEGTESTESÍTŐJE.
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ahol a belföldi turizmus megélénkülése miatt 
már az első szezonjuk is mély víznek bizonyult. 
Úgy tűnik, a tudatosság mellett a véletlenek 
is nagy szerepet kapnak az életükben: Mar-
tin tehetségét látva egy tanára bíztatta arra, 
hogy jól válassza meg a gyakornoki helyét, így 
az akkor még új gasztronómiai szereplőhöz, a 
St. Andrea Étterembe ment el gyakornoknak, 
ahol mindenek előtt a konyha világa érdekelte. 
Később átkerült a Skybarba, így nem csoda, 
hogy minden egyes fogást művészien tálal – ezt 
ötvözi a saját elképzeléseivel és gasztronómiai 
terveinek megvalósításaival. „A Somló fantasz-
tikus alapanyagoknak ad otthont – mondja – , 
így amit csak tudunk, helyben szerzünk be. Van 
húsbeszállítónk, tojásosunk, sajtosunk, de a kör-
nyéken vadon is sok minden megterem.” A hegy 
valóban páratlan adottságokkal bír, akár a 
reggeli futás vagy délutáni séta közben is lehet 
bogyót szüretelni, csak tudni kell, melyiket ho-
gyan érdemes felhasználni. A fermentáció és az 
ízek játéka nem áll messze a fiatal séftől: meste-
rien kombinálja a helyi alapanyagokat az olyan 
egzotikumokkal, mint például a mangó. „Nem 
dolgozunk állandó étlappal, abból főzünk, amink 
van. Előfordul, hogy délben még nem tudjuk, 
mi lesz a vacsora, mert még nem érkezett meg 
a húsbeszállító. De olyan is volt, hogy egy ven-
dégnek azt mondtuk, hogy este tökfőzelék és fasírt 
lesz, amiben nem volt sok bizodalma, így aztán 
szívmelengető érzés volt látni este a jóízű moso-
lyát – persze nem tudta, hogy mi ebbe is teszünk 
egy olyan csavart, ami biztosan nem a menzai 
emlékeket hozza vissza.”

„Bent te meg én.”
„Nagy terveink vannak a konyhán, viszont azt 
nem szeretnénk, hogy a vendégeink nyugalmát 
megzavarják, így egyelőre csak a szállóvendé-
geknek főzünk. Olivér első borai mostanában 
debütálnak, így most dilemmázunk, hogyan 
szolgáljuk majd ki a hozzánk látogató borturis-
tákat” – veszi át Tamara a szót. Az ételhez ha-
sonlóan a szállás is ötcsillagos élményt nyújt: az 
öt házból álló minikomplexum mindegyik szo-
báját más stílus szerint rendezték be – afrikai 
hangulat, francia kisváros, zene és különböző 
színek kavalkádja szolgált ihletként. Az eltérő 
elrendezésű présházak remek lehetőséget biz-

tosítanak akár nagyobb baráti társaságoknak 
vagy családoknak is, hogy együtt, mégis külön 
tudják eltölteni a pihenőidejüket, az előtérben 
pedig kutyaágy gondoskodik a négylábú ven-
dégek maximális kényelméről. A birtok kiváló 
kiindulópontjául szolgál a túrázóknak, a hegy 
adottságainak köszönhetően pedig könnyedén, 
gyalogszerrel is felfedezhetőek a környékbeli 
pincészetek. 
Délután vagy este a jakuzzi és a szauna teszi 
még önfeledtebb élménnyé a szabadságot, a bé-
kés csendben pedig édes álmokat hoz a birtok 
felett magasló vár felől érkező szél. Reggel a fia-
talok által berendezett dizájnos télikertben sző-
lősorok látványában fürdőző tekintettel lehet 
elfogyasztani a szintén helyi alapanyagokból 
– így kiváló minőségű hús- és tejtermékekből 
– álló reggelit. A kenyeret fagyasztva hozzák, 
így mindig frissen tudják kínálni a szállóven-

dégeknek, a fiatalok azonban mindenben a tö-
kéletesre törekszenek. „Jó lenne majd egyszer 
egy specialty kávézót nyitni, és egy pékséget is 
elbírna a hegy, ahonnan a többi szállás és borá-
szat igényeit is ki tudnánk szolgálni” – moso-
lyog Tamara, felnézve a mögöttünk csúcsosodó 
Somlóra. Legyen úgy, gondoljuk magunkban, 
fejlődjön tovább a hegy, mert megérdemli, hogy 
ugyanolyan büszkén húzhassa ki magát, mint a 
már befutott Balaton-parti társai.  

ÚTITÁRSUNK: TOYOTA HIGHLANDER
A legújabb generációval két évtizedes tengerentúli sikertörténet után Európában is bemutatkozó 
vadonatúj Toyota Highlander kontinensünkön is teljessé teszi a világ legnagyobb autógyártójának 
hibrid SUV kínálatát. A lenyűgöző formavilágú és méretű, hétüléses kialakítású Highlander 
csomagtere nem csupán a leghosszabb a kategóriában, de a két hátsó üléssor lehajtásával akár 
1,909 literesre is bővíthető, így bőven jut hely benne a csomagok mellett a boroknak is. Öntöltő 
full hibrid elektromos hajtáslánc, intelligens AWD összkerékhajtás, kevesebb CO

2
-kibocsátás, 

panorámatető, 11 hangszórós Harman JBL audiorendszer, a 12,3 colos Apple CarPlay® és Android 
Auto™ alkalmazással kiegészített érintőképernyő és az elmaradhatatlan Toyota Safety Sense 
rendszer – hogy csak néhányat említsünk az extrák közül. 

A közcímek sorai Szabó Lőrinc Nyár című versét adják ki, 
amely a Pipacs vendégváró verse. 
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