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A legelső alkalom óta minden évben részt vet-
tem Decanter World Wine Díjon bírálóként és 
az utóbbi időben panelelnökként is. Emellett 
bíráltam és bírálok is számos más borverse-
nyen a világban, különböző bírálati rendszere-
ket használva. Hogy milyen előnyei és hátrá-
nyai vannak egy borversenyen való indulásnak, 
annak külön vitát érdemes szentelni, de mivel 
a Decanter World Wine Díj megszilárdítani 
látszik pozícióját mint a világ vezető borverse-
nye, nyilvánvalóan számos bortermelő érzi úgy, 
hogy megéri a nevezéssel járó anyagi áldozat. 
Az idei verseny közel 16 000 nevezést hozott, és 
a bírák között szerepelt a világ Master of Wine-
jainak ötöde, illetve sommelier-k, borvásárlók 
és újságírók (mindegyiküknek ellenőrizték 
kóstolási szakértelmét, valamint jártasságát 
azon ország boraiban, amelyét kóstolni fogják, 
mielőtt meghívták volna bírálni őket).

Magyar visszaesés
Ennek fényében kissé furcsa volt, hogy a 
magyar nevezések száma visszaesett 102-re, s 
ebből csak 99 bor érkezett meg. 65 bor került 
legalább az ajánlott kategóriába, de csak 
44%-uk kapott érmet. Tíz aranyérem született 
(melyek közül kettőt később platinára módo-
sítottak, ami a kategória legjobbjának jár), ez 
közel 10%-os arányt jelent, ha pedig szembe-
állítjuk a teljes verseny végeredményével, azt 
tapasztaljuk, hogy az összes nevezett bornak 
csak 3,4%-a nyert aranyérmet vagy ért el annál 
jobb eredményt. Mindez jelentheti azt, hogy 
a magyar termelők bíznak abban, hogy érmek 
nélkül is el tudják adni a boraikat, vagy hogy 
a Decanter nem jelent eleget a legfontosabb 
vásárlóiknak otthon vagy az exportpiacokon, 
vagy akár azt is, hogy a nevezési és szállítási 
díjak visszatartják a gazdaságilag nehezebb 
helyzetben lévő borászatokat. Vagy talán csak 
túl nehéz Decanter aranyérmet nyerni.

Ebben az évben a Decanter megváltoz-
tatta az értékelési rendszerét, ami a díjakat 
sokkal érthetőbbé teszi a fogyasztók (és a 
bortermelők) számára is. Miután hosszú 
évekig ragaszkodtak a 20 pontos rend-

Minden, ami csillog…
Egy aranyérem az aranyérem, nem igaz? Néha úgy tűnik, hogy a borversenyek világában úgy oszto-
gatják az aranyérmeket, mint a cukrot, de ahogy az iskolai sportverseny megnyerése messze van az 
olimpiai győzelemtől, úgy az aranyérmek sem egyformán csillognak.
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szerhez, a Decanter is áttért a szélesebb 
körben ismert 100 pontos szisztémára. Az 
egyes érmek ponthatárai más versenyekkel 
összehasonlítva is meglehetősen magasra 
kerültek: az ezüstérem 90–94 pont között, 
az arany 95 pont felett jár, a bronzérmet 
a tiszteletreméltó 86–89 pont közötti 
eredmény ér, az ajánlott kategóriához pedig 
83–85 pont kell (és ezen a szinten is feltétel, 
hogy a bor nyugodt szívvel ajánlható legyen, 
ne csak technikailag megfelelő és hibáktól 
mentes). Érdemes ezt összehasonlítani az 
OIV (International Organisation of Vine and 
Wine) szabályaival, melyeket széles körben 
használnak különböző versenyeken, ahol az 
aranyérmet minden 85 pont felettire értékelt 
bornak megítélik. Egy másik kulcsfontossá-
gú különbség, hogy a Decanter bírálata in-
kább alapul a bírálók közötti konszenzuson, 
mint a pontszámok átlagán – vagyis minden 
bírálónak megvan a lehe-
tősége, hogy érveljen egy 
bor mellett, ha valami 
különlegeset érzékel ben-
ne (és mindannyian tud-
juk, hogy milyen könnyű 
a kifinomult boroknak 
elveszni egy bírálatra 
szánt sorban). Bármelyik 
bor, amelyik érmet vagy 
ajánlást nyer, meg is tart-
hatja, szemben az OIV 
rendszerrel, amelyben 
van egy esetleges ráta, 
mely szerint csak a ne-
vezett borok 30%-a nyerhet érmet, ez pedig 
potenciálisan sok jó bort kizár, különösen 
ahogy a borkészítés folyamatosan fejlődik.

Túl sok aranyat adtunk volna?
A Decanter World Wine Díj 2016-os eredmé-
nyei már megjelentek online, így én inkább 
általános trendeket szeretnék itt kiemelni. 
Tokaj mint mindig, most is szupersztár kate-
gória volt, az én panelem annyi aranyérmet 
adott ki, hogy meg kellett kérnem a verseny 
elnökét, Steven Spurriert, hogy ellenőrizze, 
nem voltunk-e túlságosan nagyvonalúak. Az 
aszúk mindig jól szerepelnek, de valószínűleg 
ez volt az első alkalom, hogy édes szamorodni 
vagy kései szüret aranyat nyert (a két érdemes 
nyertes a Szent Tamás Dongó és a Holdvölgy 
Signature Late Harvest), és jó volt mélység-
ében látni az aszú erősségeit különböző stílu-
sokon és évjáratokon (2003–2013) keresztül. 
A regionális trófeáért zajló harc szoros volt, 

de a Dereszla 2008-as Aszúeszenciája méltán 
nyerte meg. Tokaj mellett csak egy vörösbor, a 
Bock 2012-es Fekete-hegy Cabernet Franc-
ja nyert aranyat. Kétségkívül nagy, gazdag, 
koncentrált bor, melynek időre van szüksége, 
de nagyon jól elkészített a maga stílusában. 
A cabernet franc több 90 pont feletti ered-
ményt elérő cuvée-ben is szerepelt (Vylyan 
Duennium és Bock Libra), miközben volt 

két nagyon erős, majd-
nem-odaérő ezüstérmes 
kékfrankos a Heumann és 
a Vesztergombi pincétől.

De nem minden bor 
kapott érmet, bizonyos 
problémák többször is 
jelentkeztek. 2014 egész 
biztosan feledhető évjárat 
Tokajban számos túlérett, 
rothadással érintett tétel-
lel. A 2011-es vörösborok 
megszenvedték a forró 
évjáratot, s a borok olyan 
stílusban születtek, melyet 

a világpiacon egyre kevésbé értékelnek: ma-
gas alkohol, extrakt és tölgyesség, egyensúly-
talanság jellemezte őket. A 2012-es vörösbo-
rok jobban szerepeltek, nagy borok, melyek 
még elég zártak, ugyanakkor valamivel több 
gyümölccsel és frissességgel. 2012 a száraz 
furmint számára is sikeres évnek bizonyult, 
szeretni való borokkal a Szent Tamástól (pla-
tinát nyert) és a Sauskától. A higiéniára fordí-
tott figyelem hiánya – talán a pincében vagy 
a palackozásnál – rendszeresen frusztrációt 
okoz, főleg mivel tudom, mennyi energiát 
fordítanak a szőlő- és pincemunkákra, hogy 
aztán mindez kárba vesszen, mire a bor a 
fogyasztóhoz kerül. Egy egri sorban majdnem 
minden tételből második palackot kellett 
nyitni, de még így is poros, dohos jegyeket és 
kiszikkadt gyümölcsöket mutattak. 

Gratulálok a nyertes bortermelőknek – 
Magyarország mindig is olyan ország lesz, 
melynek borait várakozással bírálom!
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