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SOKAN FELVETETTÉK MÁR, HOGY A JÓ ZENE MEGSOKSZOROZHATJA A JÓ BOR NYÚJTOTTA 

ÉLVEZETEKET. TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK IGAZOLJÁK, HOGY A MEGFELELŐ MUZSIKA 

ÚJABB ÉS ÚJABB MÉLYSÉGET, ÍZÉRZÉKELÉST HÍVHAT ELŐ AZ ÉPPEN KÓSTOLT BORBÓL. 

EZ ÉS A ZENE UNIVERZÁLIS SZERETETE, VALAMINT A GYÉMÁNT LÁSZLÓ ALL THAT JAZZ 

CÍMŰ FESTMÉNYE IHLETTE AZ EGRI KOVÁCS NIMRÓD BORÁSZATOT ARRA, HOGY KIVÁLÓ 

ADOTTSÁGÚ MONOPOLE DŰLŐIBŐL (NYILASMÁR ÉS NAGYFAI) SZÁRMAZÓ KÜLÖNLEGES 

TÉTELEIT AZ ALL THAT JAZZ BORCSALÁDBA SOROLJA.
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COOL
A 2012-es Cool Noir kissé északabbra 
vezet az amerikai kontinensen. Louisiana  
helyett New Yorkba kalauzol, ahol is 
Miles Davis amerikai jazzlegenda 1949-
ben és 50-ben felvette 12 számot tar-
talmazó Cool lemezét. Davis talán még 
maga sem tudta, de ezzel lerakta a las-
san önálló stílussá érett cool jazz alapjait. 
A kísérletező kedvű művész sokat merí-
tett a komolyzenéből, kritikusaitól meg is 
kapta, hogy zenéje inkább hasonlít Mau-
rice Ravelére, mint a jazzre. Ő azonban 
nem törődött a károgókkal, egész éle-
tében a maga útját járta. A KNW is a 
maga útját járja, és úttörő módon Észak-
Rhone vidéki fajtát házasít klasszikus bur-
gundiai pinot noirral. A syrah és a pinot 
izgalmas házasságra lép, a szép sav-
gerincet meggyes likőrre, füstölt kékszil-
vára emlékeztető ízvilág egészíti ki. A bor 
tökéletes élvezetéhez és a több mint fél 
évszázaddal ezelőtt megszületett cool 
életérzés alapjainak romantikus felidézé-
séhez érdemes feltenni egy Miles Davis-
lemezt! Ki tudja, a bor és a zene talán 
minket is olyan kreativitásra hangol, mint  
a jazzt megújító mestert.

BLUES
Bár a KNW zenei sorozatának All that 
jazz a neve, nem feledkezhetünk meg 
az igazi alapokról, amelyek egészen a 
XIX. századig, a bluesgyökerekig nyúl-
nak vissza. Az Egyesült Államokban az 
afroamerikai közösségekből indult ki ez 
a műfaj, a gyakorta spirituális tartalmú 
énekek sztenderd akkordmeneteket kísér-
tek. A blues a blue devilst jelenti, vagyis 
a fájdalmakat, szomorúságot okozó kék 
ördögökre utal. Úgy tudni, ez a kifejezés 
George Colman 1798-as komédiájá-
ban tűnt fel először. Ez a zene átszőtte a 
XX. századot, és mind a mai napig meg-
határozó stílus, a rockzene is a köpönye-
géből bújt elő. A KNW 2014-es kék-
frankosa, a Blues is ilyen stabil alapokra 
épül. A bor 30 százalékban új tölgyfa 
hordókban, 70 százalékban pedig 
másodtöltésű barrique hordókban érlelő-
dött, mintegy 22 hónapon át. Ebben  
a szenvedélyes tételben a hömpölygő, 
olajos testet piros húsú gyümölcsök egé-
szítik ki némi ibolyával, selymes tanni-
nokkal és szép ásványossággal.  
Hatásos fegyver az ember körül ólál-
kodó kék ördögök ellen.

RHAPSODY
Az 1920-as évekig nyúlik vissza a Kék 
rapszódia története. Gershwin zongo-
rára és jazzegyüttesre komponált műve 
elkápráztatta a New York-i közönséget. 
Talán kevesen tudják, hogy az amerikai 
zeneszerző alig néhány hét alatt fejezte 
be a rapszódiát, sőt a leglényegesebb 
részeket egy vonatutazás során kompo-
nálta. A művet néhány év alatt közel száz-
szor adták elő, s akkoriban rekordnak 
számító több mint egymillió lemezt adtak 
el belőle. Bár jóval szerényebb mennyi-
ségben készült a KNW 2013-as bika-
vére, a Rhapsody, annyiban mindenkép-
pen hasonlít Gershwin művéhez, hogy a 
bor több „hangszerre” épül. Az alapot a 
kékfrankos biztosítja, de cabernet franc, 
merlot, pinot noir és syrah egészíti ki a 
csak elsőre eklektikusnak tetsző előadást. 
A szép, hosszú lecsengésű bor újabb és 
újabb „fellépést” kíván, a bársonyos tan-
ninok élvezhetővé és in gerlően lehen-
gerlővé teszik a kortyot. Nimród ameri-
kai exporttapasztalatai is egyre inkább 
igazolják: a keleti parti és középnyugati 
műértő közönség lassacskán e magyar 
bikavér-zenemű rajongójává válik. Talán 
most jön el a Vörös rapszódia ideje?

SOUL
Mintegy hetven éve született meg az 
Egyesült Államokban a jazzből, a rhythm  
and bluesból és az afroamerikai gos-
pelzenéből a soul. Solomon Burke, Ray 
Charles, James Brown és Aretha Frank-
lin az 1960-as évektől kezdve élettel és 
sűrű, duzzadó energiákkal teli számokkal 
hódította meg a toplistákat. A soul ellen-
állhatatlan, hipnotikus zene.  
A 2013-as KNW Soul syrah fajtából 
készült, s hasonlóan a zenéhez, ellenáll-
hatatlan tétel. Ez a fajta valóban ottho-
nára lelt Egerben, s olyan bort ad, amely 
rendre a csúcsokat ostromolja a legna-
gyobb nemzetközi versenyeken. Robusz-
tus, nagy bor, ízében a földes jegyek 
mellett némi szilvát, édes dohányt és bőrt 
is felfedezhetünk. A soul zene sűrű élettel 
teli kipárolgása járja át meg át. 

AMERIKAI–MAGYAR 
FÚZIÓ
Az All that jazz sorozattal Kovács Nimród több 
világ előtt tiszteleg: az amerikai kontinenstől 
lehetőségeket és az első sikereket kapta, míg 
szülőföldjétől annak esélyét, hogy megmu-
tassa a világnak, mire képes megfelelő atti-
tűddel és szakértelemmel az egri borvidék.  
A művészet, köztük Gyémánt László festmé-
nyei, valamint a zene kiemeli a mindennapok-
ból a lelket, erővel és szenvedéllyel tölti fel,  
a hozzá illő bor pedig tovább közelít a transz-
cendenciához. Elvisz minket oda, ahol igazán, 
a szívével lát az ember. Ebben segít a Dixie,  
a Cool, a Blues, a Rhapsody és a Soul is.

DIXIE
Kezdjük talán a legfrissebb kompozíci-
óval, a 2016-os Dixie-vel. A dixieland 
műfaja a XX. század elején Louisianá-
ban született meg, s a ragtime és a blues 
ötvözésével a jazz egyik legkorábbi  
változata lett. New Orleansban, az 
1910-es években a standard dixieland 
számokban többnyire a trombita játszotta 
a dallamot, a többi hangszer pedig erre 
improvizált. Mondják, fehér zenészek 
gyakran feketére festették az arcukat, 
hogy minél autentikusabban olvadjanak 
bele az ősjazz előadóinak világába.  
A KNW Dixie-jében a chardonnay játsz-
sza a vezető dallamot, és a szürkebarát 
vibráló jelenléte hoz létre új, magasabb 
rendű minőséget. A kortyban a körte és 
az alma ízvilága simul a tölgyfa hordók 
vajas krémességébe. Miközben a hamar 
klasszikussá lett When the Saints Go 
Marching Int hallgatjuk, egy pohár Dixie-
vel mi is néhány lépéssel közelebb kerü-
lünk a mennyországhoz.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  
WWW.KOVACSNIMRODWINERY.COM  

WWW.MONARCHIABOROK.HU
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