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Frontember 
IKONBORRAL

Árnyas budai utcában egyszerűségében elegáns klasszicista 
villa bújik meg a hatalmas fák között, a kert végében a nyáron is 
nyüzsgő város fényei pislognak, itt viszont egy pillanatra megáll 
az idő – pedig épp az idő múlása miatt vagyunk itt. 

Szerző: Kriston Orsolya
Fotó: Szántó György

A KOVÁCS NIMRÓD BORÁSZAT 
ÉS AZ  NJK SZÜLETÉSNAPJÁT 
ÜNNEPELTÜK

A z NJK első évjárata a rendkívül 
szerencsés 2009-es évben született 
meg, és ezen az évfordulón osztozik 
a Kovács Nimród Borászat is, hi-

szen a korábbi Monarchia Winery (eredetileg 
pedig Pók–Polonyi Pince) is tíz éve viseli a 
tulajdonos Kovács Nimród nevét. A bor sze-
mélyes műfaj – ezt vallja Nimród is, aki nem-
csak borászatát, de a presztízscuvée-jét is a 
„nevére vette” egy évtizeddel ezelőtt, s most 
a születésnapot is otthon, saját házában, ba-

borszakértő volt, aki leült velünk, és beszélt a 
borokról. A barolók nagyon tetszettek, az ele-
ganciájuk, vagy a toszkán borok különleges-
sége, szofisztikáltsága. Akkor azt gondoltam, 
hogy ha egyszer olyan helyzetbe kerülnék, ak-
kor ilyen bort szeretnék készíteni. Amikor Pók 
Tamással annak idején találkoztunk, meg-
tetszett Egernek a hűvös klímákra hasonlító, 
savasságra épülő elegáns ízvilága, és mikor 
jobban belemélyedtem, úgy éreztem, Egerben 
kell valamit csinálni.”

„Ha belegondolok, hogy a ’16-os, amit most palackoztunk 
le, mire lesz képes! Ezek kiváló termőhelyről származó 
kiváló borok, és ki kell várni, amíg megérnek.”

rátai, kollégái és szakmai vendégei körében 
ünnepelte meg finom falatok, jazz és ter-
mészetesen remek borok kíséretében, az est 
fénypontjaként felszolgált 2009-es NJK-vel. 
A kalandos életű Kovács Nimród fiatalon 
disszidált Amerikába, és ott ismerte meg 
igazán a borokat. Bár Magyarországon is 
dolgozott pincérként, de akkoriban a ma-
gyar borválaszték még nagyon spártai volt. 
„Denverben pincérként dolgoztam egy nagyon 
jó olasz étteremben, ahol a tulajdonos komoly 

Alapoktól építkezni
10 éve az új név nemcsak új korszakot, de új 
koncepciót is hozott, a szőlőfajtáktól a pin-
cetechnikáig mindent újragondoltak, hogy 
olyan borászatot építhessenek fel, amely Eger 
hűvösebb klímáján is konzisztensen magas 
minőségű borokat képes adni. „Annak idején, 
mikor megalapítottuk a Monarchia borkeres-
kedőcéget, nekem gőzöm nem volt, milyen a 
borszakma… – emlékszik vissza Kovács Nim-
ród. – 2009-ben szálltam ki 35 év után az előző 
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»corporate« életemből, és a borászat tulajdono-
sa lettem. Úgy kezdtünk el dolgozni, mintha 
rögtön a harmadik osztályban kellett volna 
kezdenem az iskolapadban.” 
Amerikai konzultánsuk, Kent Barthman és 
néhány magyar kolléga segítségével jelölték 
ki a Kovács Nimród Borászat irányát, mely 
nem a mennyiségi növekedésről szól (jelenleg 
évi 110 ezer palackot termelnek), hanem ar-
ról, hogyan tudnak évről évre még jobb szőlőt 
termelni, és abból még szebb bort készíteni – 
a minőség és az egyediség jegyében. 
„Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
Eger csúcsterroirja közül három a miénk: 
Noszvajon a Nyilasmár és a Nagyfai dűlők, 
Egerben pedig a Nagy-Eged tetejéből egy darab 

– mondja Nimród. – Terroirorientált borokat 
szeretnénk készíteni, amelyek különlegesek a 
vevőink számára, de olyan stílusban, hogy a 
nemzetközi piacon is érthető legyen.”
Hogy a borászat konzisztens, felismerhető stí-
lusa a csapatmunka eredménye-e vagy Nimród 
saját ízlése határozza meg? „A csapat érdeme 
– válaszolja –, de az őszinte igazság az, hogy én 
vagyok a neve, a frontember, így az én ízlésem 
nagyon fontos, és én szeretem a gyümölcsös bo-
rokat, az eleganciát, kerekséget, bársonyosságot. 
A ház stílusa kezd kialakulni, és most a külön-
böző márkák egyéniségén dolgozunk, hogy azok is 
felismerhetőek legyenek. A konzisztenciát Kent 
hozza, a jelenlegi magyar borászunk, Polyák Ist-
ván is nagyon tehetségesen bánik a borainkkal.”

Nimródtól az NJK-ig
Az NJK elődje a Nimród nevet viselő borok 
voltak, melyet 2000-ben Pók Tamás készített 
el. „Ő is járt Kaliforniában, én pedig azokon 
a borokon nőttem fel, így mondtam neki, hogy 
Tamás, csináljunk kísérletképp egy kicsit kali-
forniás, de magyar bort. A Petrus-éhoz nagyon 
hasonló címkét kapott, mert volt benne merlot, 
és nagyon szépen ment, de inkább bordeaux-i 
stílusú volt, bordeaux-i fajtákkal. Úgy alakult, 
hogy éppen 2009-ben fordult termőre a Nagy-
Eged-hegy, és az első NJK összetételében már 
átváltottunk arra, ami a Nagy-Egeden van: 
kékfrankos és syrah. Hát ennyi… Kérdés volt 
persze, hogy ebből a két fajtából hogyan tudunk 
bort csinálni, de szerencsére mindkettő nagyon 

„BÜSZKE VAGYOK  
A CSAPATRA! SZÉPEN 
ÖSSZEÁLLT A GÁRDA, 

MINDENKI NAGYON 
MAGÁÉNAK ÉRZI A 

BORÁSZATOT, ÉS 
TUDJA, HOGY A SAJÁT 

TERÜLETÉN MIT TUD 
HOZZÁTENNI.”
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BOR-TÚRA AJÁNLATOK
A DRÁVA HOTELBŐL

SZEKSZÁRDI BORVIDÉK
1 órára a Dráva Hoteltől

Kedvenc borász: Eszterbauer pincészet, „Nagyapám”
Ne hagyd ki: Merfelsz Winery piros lócáin ücsörögni 

picit és önfeledten nevetni

PÉCSI BORVIDÉK
20 percre a Dráva Hoteltől

Kedvenc borász: Szabó Zoli Hosszúhetény, Cirfandli
Ne hagyd ki: Pécsi Szőlészeti és Borászati 

Kutatóintézet borbemutatóján  
megismerni a bor történelmét

VILLÁNYI BORVIDÉK
10 percre a Dráva Hoteltől

Kedvenc borász: Polgár Zoltán, Pinot Noir
Ne hagyd ki: Vylyan teraszról rozéfröccsel a 

kezünkben elmerülni a táj szépségeiben

MOHÁCSI BORVIDÉK
30 percre a Dráva Hoteltől

Kedvenc borászat: Eberhardt 
Pincészet, Chardonnay

Ne hagyd ki: Szent Miklós Vízi és 
Taposómalom meglátogatását

BELJE – HORVÁTORSZÁGI 
BORVIDÉK

25 percre a Dráva Hoteltől 
Kedvenc borászat: Vinja Belje 

kombinát, Grasevina
Ne hagy ki: Kollár Pince gulyását 

megkóstolni

Harkány
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jól hozza a formáját és a Nagy-Eged-hegy íz-
világát, stílusban is kiegészítik egymást, így 
most már csak azzal játszunk, hogy milyen 
hordóval, hogy hozzuk ki a legjobbat a borból.”

A második évtized előtt
A tizedik az első komoly évforduló, de a bor-
világban ez még csak annyit jelent, hogy a 
pincészet kinőtte a babacipőit. „Borban is 
lehet nagy dolgokat alkotni, de ehhez idő kell.  

Az óriási, nagy nevű borászatok mögött évtize-
dek, évszázadok vannak, még az amerikai szu-
persikerek mögött is 30 év van legalább úgy, 
hogy a kezdet kezdetétől tudatosan építkeztek, 
és a maximumot tették bele – mondja Nimród. 
– Szeretném, ha büszkék tudnánk lenni ezekre a  
borokra, nemcsak én és a családom, hanem  
a magyarok is. Az hiszem, Magyarországon 
és Egerben óriási lehetőségek vannak, de csak 
a minőség irányába szabad menni.” 

2009-es évjáratú NJK-ből már csupán 50 
palack elérhető: ezeket most számozottan kínálják 
eladásra, jubileumi címkével, díszdobozban:
kovacsnimrodwinery.hu/elorendeles-njk-2009/


