
7. Apátsági pincészet
The Abbey Winery

A Pannonhalmi-dombság lösszel borított lejtôin több mint ezer éve foglalkoznak szôlészettel és bo-
rászattal. A 10. század végén itt megtelepedett bencések ezt a kultúrát élesztették újjá, fejlesztették
tovább, hiszen a liturgiához és a vendégek fogadásához nap mint nap szükség volt jó minôségû borra.

A tapasztalat és a tradíció birtokában az apátsági pincészet hamar a régió meghatározó borászati
központjává válhatott. Hogy a szôlô ültetését minél nagyobb mértékben elôsegítse, az uraság a „Szent
Mártonyhoz tartozó szôlôhegyeknek és szôlôs gazdáknak” szabályzatot készíttetett, többéves sza-
badságot adott. A már kész szôlôkre örök szôlôlevelet írtak, hogy a gazdák „azon szôlôket bírhassák
firól-fira”, így a szôlészet idôvel annyira elterjedt, hogy már tiltani kellett a földmûvelést háttérbe szo-
rító bortermelést.

A pannonhalmi borvidék egyike a legkisebb területû, de egyben a legnagyobb múlttal rendelkezô tör-
ténelmi magyar borvidékeknek, amelyben a minôségi bortermelés központját mindig is az apátság je-
lentette. A 19. század végén pusztító filoxérajárványt megelôzôen a környéken mintegy negyven-ötven
szôlôfajtát termesztettek. A direkt termô, amerikai vad alanyokra oltott ültetvények csupán a járványt
követôen terjedtek el.

A Fôapátság 2003-ban a régi korok hagyományát és a jelenkor technológiáját ötvözô új pincészetet
létesített. E pincészet a történelmi szôlôbirtokokon termô, a régi és az új fajtákat egyaránt felsora-
koztató fehér- és kékszôlôt gravitációs anyagmozgatásra épülô borászati technológiával dolgozza fel,
és tölti évente több százezer palacknyi minôségi, hazai és világversenyeken is kiemelt szinten díjazott
borát.

A Pannonhalmi Apátsági Pincészet megtekintésére borkóstolással egybekötött, szakszerû vezetés
során nyílik lehetôség.

The loess-covered slopes of the Pannonhalma Hills have served as land for growing grapes for over
a thousand years. When they settled down here at the end of the 10th century, the Benedictine monks
revived and built upon the viticultural roots they had found, as wine was a daily staple used both in
liturgy and to treat visitors.

Armed with experience and tradition, the Abbey’s cellar quickly became the most influential wine-
making operation in the region. To promote new plantation, the Abbey as the owner of the land drafted
regulations “for the vineyards and vineyardists of Szent Márton Hill,” and granted several years of ex-
emption from bondage. Vineyards already standing received a deed of perpetuity under which such
properties were passed on freely from father to son. Aided by these incentives, grape growing liter-
ally gained so much ground that, ultimately, it began to threaten cropland farming and thus had to be
banned in certain areas.

Pannonhalma may be one of the smallest officially recognized wine district in Hungary, but none is
steeped more deeply in history—a history in which the Abbey has always been at the forefront of qual-
ity wine production. Prior to the phylloxera devastation at the end of the 19th century, some 40 or 50
grape varieties were grown in the area. Direct-producing varieties, grafted onto wild American root-
stock, had not appeared until after the epidemic.

In 2003, the Abbey founded a new winery that fuses ancient tradition with state-of-the-art technology.
The grapes—which include both indigenous and newly planted international varieties, white as well as
black—are processed by the gravitational method. The winery releases hundreds of thousands of bot-
tles of fine quality wine annually, and has won a number of prestigious awards at domestic and inter-
national competitions.

The Pannonhalma Abbey Winery is open to visitors. The services on offer include a guided tour and
optional wine tasting.

Területi kimutatás a Fôapátság bársonyosi szôlészetérôl, 1901
Cadastral record of the Abbey’s vines near Bársonyos (1901)
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Fotók: Pottyondy Ákos, Pannonhalmi Apátsági Pincészet
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Apátsági Pincészet – légifotó, 2007
The Abbey Winery (aerial photo, 2007)

Apátsági szôlôk – Széldomb
Vines owned by the Abbey – the Széldomb vineyard 

Fahordós érlelés
Wooden casks for ageing

Liptai Zsolt fôborász
Head winemaker Zsolt Liptai 

Acél erjesztôtartályok
Steel fermenting tanks

Kóstolóterasz
The Abbey Winery 
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Az Apátsági Pincészet átnézeti rajza
Plan of the Abbey Winery 

Borkóstoló az Apátsági Pincészetben
Wine tasting in the Abbey’s cellars
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