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Az Orsolya Pince tÃ¶rtÃ©nete GyÃ¶ngyÃ¶sÃ¶n kezdÅ‘dÃ¶tt a â€™90-es Ã©vek vÃ©ge felÃ©, ahol a kÃ©t agrÃ¡rmÃ©rnÃ¶k ha
Orsolya Ã©s TarnÃ³czi ZoltÃ¡n megismerkedett egymÃ¡ssal. Hamar kiderÃ¼lt, hogy nem csak egymÃ¡s, de a jÃ³ borok irÃ¡nt
is mÃ©ly vonzalmat Ã©reznek, Ã-gy friss diplomÃ¡jukkal a kezÃ¼kben Zoli szÃ¼lÅ‘fÃ¶ldjÃ©re, az egri borvidÃ©ken talÃ¡lhatÃ³
Ostorosra kÃ¶ltÃ¶ztek Ã©s elhatÃ¡roztÃ¡k, hogy semmi mÃ¡st, csak nagy borokat fognak kÃ©szÃ-teni. Jobban mondva olyan
borokat, amelyeknek egyÃ©nisÃ©gÃ¼k van, melyeket csak hagyni kell, hogy hozzÃ¡k a legjobbat, amit a termÅ‘terÃ¼let Ã©s a
fajta megenged. Orsi szavaival Ã©lve:
"Amikor az Orsolya PincÃ©t megalapÃ-tottuk, azt tÅ±ztÃ¼k ki cÃ©lul, hogy felkutassuk Ostoros Ã©s Eger legjobb szÅ‘lÅ‘termÅ
dÅ±lÅ‘it Ã©sÂ megkeressÃ¼k az ezekre a termÅ‘helyekre leginkÃ¡bb jellemzÅ‘ fajtÃ¡kat. A lehetÅ‘ legtermÃ©szetesebb mÃ³don
igyekszÃ¼nk borÃ¡szkodni, kerÃ¼lve minden mestersÃ©ges anyagot a feldolgozÃ¡s Ã©s a borkÃ©szÃ-tÃ©s sorÃ¡n. Ha nem ÃtennÃ©nk, elsikkadnaÂ a lÃ©nyeg: kÃ©ptelenek lennÃ©nk megmutatni, hogy az adott Ã©vjÃ¡ratban, az adott szÅ‘lÅ‘fajtÃ¡bÃ³l, a
termÅ‘helyen milyen bor kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t tette lehetÅ‘vÃ© a termÃ©szet.
Minden vÃ¡gyunk, hogy megtalÃ¡ljuk azokat a fajtÃ¡kat, amelyek leginkÃ¡bb megfelelnek dÅ±lÅ‘ink adottsÃ¡gainak,
eltelepÃ-tsÃ¼k oda azokat, majd legalÃ¡bb harminc Ã©vet vÃ¡rva, hogy a gyÃ¶kerek elÃ©g mÃ©lyre hatoljanak a talajba,
megkÃ³stolhassuk vÃ©gre azt a bort, ami fel tudja mutatni, mire is kÃ©pes Ostoros: milyen nagy borokat is termeltek itt,
rÃ©ges rÃ©gen, valamikor mÃ©g a filoxÃ©ravÃ©sz elÅ‘tt." Â HitvallÃ¡suk szerint tehÃ¡t semmit nem erÅ‘ltetnek rÃ¡ a szÅ‘lÅ‘re Ã
a szigorÃº hozamkorlÃ¡tozÃ¡son kÃ-vÃ¼l pedig kerÃ¼lnek minden szÃ¼ksÃ©gtelen mÅ±vi beavatkozÃ¡st. FajtaÃ©lesztÅ‘k Ã©s
acÃ©ltartÃ¡lyos reduktÃ-v erjesztÃ©s Ã-gy szÃ³ba sem jÃ¶het, Ã©s egyfÃ©le borbÃ³l 1000 palacknÃ¡l ritkÃ¡n kÃ©szÃ-tenek tÃ¶
KÃ-sÃ©rleti borÃ¡szatnak is nevezhetnÃ©nk ezÃ©rt az alig 10 hektÃ¡ron gazdÃ¡lkodÃ³ fiatal borÃ¡szok vÃ¡llalkozÃ¡sÃ¡t, de lÃ¡tn
kell, hogy az Å‘ progresszÃ-v szemlÃ©letÃ¼k a tradÃ-ciÃ³ban Ã©s az egyedi minÅ‘sÃ©g irÃ¡nti elkÃ¶telezettsÃ©gben rejlik legin
nem pedig az ÃºtkeresÃ©sben.

FiatalsÃ¡guk ellenÃ©re OrsolyÃ¡Ã©k megfontoltak, eltÃ¶kÃ©ltek, Ã©s nem utolsÃ³ sorban profik. Az a borÃ¡sz ugyanis, aki ilyen
kicsi termÅ‘terÃ¼letrÅ‘l azonos Ã©vjÃ¡ratbÃ³l, fajtÃ¡bÃ³l, Ã©s eljÃ¡rÃ¡ssal kÃ©pes hÃ¡rom teljesen kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ bort palackb
tÃ¶lteni, az vagy varÃ¡zslÃ³, vagy finoman szÃ³lva is illuzionista. Zoli erre csak azt mondja, hogy a mostanÃ¡ban Egerben
mostohagyerekkÃ©nt kezelt leÃ¡nykÃ¡val Ã©ppen ez volt a cÃ©lja: bemutatni a terroir kÃ¼lÃ¶nbsÃ©geibÅ‘l fakadÃ³ Ã³riÃ¡si
eltÃ©rÃ©seket, lehetÅ‘sÃ©geket, finomsÃ¡gokat. Nem varÃ¡zslat, csak hozzÃ¡Ã¡llÃ¡s kÃ©rdÃ©se az egÃ©sz.

Ã‰s hogy ebbÅ‘l meg lehet-e Ã©lni, a mai tÃºltelÃ-tett magyar borpiacon? A vÃ¡lasz: hatÃ¡rozott igen. Az igÃ©nyes borfogyasz
ugyanis egyre inkÃ¡bb az egyedi borokat rÃ©szesÃ-tik elÅ‘nyben a divatosnak mondhatÃ³ meghatÃ¡rozott trendekkel
szemben, s ezÃ©rt az egyedisÃ©gÃ©rt hajlandÃ³k bizonyos anyagi Ã¡ldozatokat is hozni. Ã•r-Ã©rtÃ©k arÃ¡nyÃ¡t tekintve azonb
Orsolya-borok mÃ©g Ã-gy is jÃ³val tÃºlszÃ¡rnyaljÃ¡k a legtÃ¶bb agyonreklÃ¡mozott divatpincÃ©szet szupermarketekben is
megkaphatÃ³ termÃ©keit.
ElnÃ©zve Å‘ket, Orsolya Ã©s ZoltÃ¡n nagyon boldog emberek. Gyermekeik â€“ KincsÅ‘ Ã©s CsanÃ¡d â€“ kÃ¶rÃ©ben a termÃ
szoros kapcsolatban (mostanÃ¡ban gyakran hasznÃ¡lt kifejezÃ©ssel Ã©lve organikusan), az Å‘si paraszti Ã©letformÃ¡nak
megfelelÅ‘, sajÃ¡t erkÃ¶lcsi normÃ¡ik szerint Ã©lnek. Boldogok, mert azt Ã©s Ãºgy csinÃ¡ljÃ¡k, amit Ã©s ahogyan szeretnek Ã©s
hisznek benne, hogy amit csinÃ¡lnak, annak van Ã©rtelme. Boraikat kÃ³stolva mi is Ã-gy gondoljuk, Ã©s ha lehet, mÃ©g ennÃ©l
is tÃ¶bb sikert kÃ-vÃ¡nunk nekik tovÃ¡bbi munkÃ¡jukhoz!
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