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BORVÁR TÁJÁN TÁJBOR VÁR 
 

A felújított kisnánai vár falai között tartotta kóstolással 
egybekötött borbemutatóját a helyi Koncsos Borház. 
Az eseményen a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület 
szervezésében vettek részt a szakújságíró kollégák. 
 
Kisnána község közepén két toronnyal magasodik a 
Kompolti-család ősi fészke, hol a középkorban a 
Sárkány-rend tagjai időztek és rablólovagok tanyáztak. 
Ma a vár sem királyi, sem kincstári, hanem az 
önkormányzat tulajdonába tartozik és 300 millió 
forintos Európai Uniós forrásból lassan befejeződik az 
évszázadokon keresztül hányatott sorsú rom modern 
igényeket és műemlékvédelmi gyakorlatot szem előtt 
tartó megreformálása. Az erődítmény bejáratánál 
takaros szlovák tájház, farkasverem fölé bólintott 
csapóhíd, míves faragványokat őrző kőtár, sátorral 
fedett rendezvényterasz, időutazáshoz kalauzoló 
kronoszkóp, interaktív moziterem és a külső fal 
tövében épült szabadtéri színpad együttesen szolgálja 
itt a hegyláb vidékének feltörekvő turizmusát. 

 
A nyolcszögletű Vártemplom gótikus mérműves ablakai legszebben a mellette emelkedő 
Öreg Torony panorámateraszáról látszanak, ahonnan a visontai erőmű füstgomolya és a 
Keleti-Mátra kiváló déli lejtői is szemrevételezhetők. Körbetekintve, a Macskavár 300 méter 
fölé emelkedő sziklás andezittömbje és a Tarnóca-patakok völgye közé szorult az a kisnánai 
szőlőterület, amely a Mátrai Borvidék egyik legmagasabban fekvő, különleges klímával 
rendelkező terroirja. Koncsos Sándor polgármester családi szőlész-borász vállalkozása 8 és fél 
hektáron gazdálkodik és már éppen ideje volt megmutatni egyedi arculatát. 
 
Elsőként a tájba illő olaszrizling (a sauvignon blanc és a muscat ottonel után a harmadik 
legjellemzőbb szőlőfajta) csillantotta meg vulkanikus talajon termett mineralitását és üde 
frissességét, ami kellő indítást adott a nyári forróságban elpilledt ízlelőbimbóknak. A 
szortiment valamennyi tagjának cimkéje eleganciát és igényességet tükröz, sőt visszatérő 
motívumként mindegyik palackon a kóstolás háttereként élőben szolgáló kisnánai „borvár” 
köszön vissza. 
 
A tulajdonos leányáról, Ritáról keresztelt „Mátrai Rosé” gurulós gyümölcsösségében cseppet 
sem mutatkozik, hogy névadója a vállalkozás könyvelését végzi. A fogyasztási csúcsponton 
lévő 11 alkoholfokos, 2010-es szüretelésű borban a tücsökciripelős esték beszélgetései és a 
szomjoltó málnalé gyermekkortól szeretett vonásai mesésen integetnek. Íme egy kellő ideig 
héjon erjesztett, elvárt sav-egyensúlyban lévő, bőven kortyolható rosé, melyet kilométereken 
keresztül kellett keresni kis országunkban. Végre rátaláltunk erre a csodára és már az sem 
zavar, ha az akváriumra emlékeztető világítóablak peremére támaszkodva, elégedett és 
hangos nyelvcsettintésekkel maradunk le a borsor kötelező üteméről! 
 
Felesleges is sietni, mert a szűkre szabott kínálatban utolsóként bemutatott Opál Cuvée 
hosszabb lecsengésére úgyis elegendő idő maradt. A cabernet sauvignon és merlot nászából 
született vörösbor a Kisnánán talált és éppen az alattunk lévő dongaboltozatos helyiségben 
bemutatásra kerülő, több mázsás ammorf kovasavgélről vagyon elnevezve. A markáns, ám 
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mégsem erőszakos nedű vidáman hozza a környéken honos erdei bogyók zamatjegyeit és nem 
telepszik tolakodó fanyarsággal a szájba. Uralható testességét érezve szívből fájlaltuk, hogy a 
Koncsos Borház a Szépasszonyt és a kései szüretelésű hárslevelűből készült miseborát szóban 
bemutatta ugyan, de valós élvezeti értékeit orvul eltitkolta előlünk. 
 
A délutáni hőség elől ezután jól esett lehúzódni a a várudvar alatt 
megbúvó T-alakú pincébe, melynek lépcsős lejárati rézsűje az 
erődítés templomának északi fala mellől indul. Odalenn 
minőségi bortárolásra szakmai szempontból teljesen alkalmatlan 
fenyőpolcok, gyantás bortrezor, mesterséges hűtés és 
betonfödém fogadott. Szarvashibából a vadásznak sem szégyen 
okulnia! 
 
A gyöngyösi Malomudvar Étterem által kínált tájjellegű ételeket 
(vadragu leves, mátrai borzaska, juhtúrós sztrapacska), a 
gyöngyössolymosi Robinson Cukrászda dupla krémesét és házi 
mézesét maximális kulináris dicséret illeti. Távozáskor stílusos 
extra desszertként a „Várak a Mátrában” túramozgalom túró 
rudira emlékeztető, fehér alapon piros pöttyökkel festett jele 
iránymutató BOHUSZ hungaricumként örvendeztetett a 
vendégváró kisnánai vár regélő kváderköveiről. 
 
Budapest, 2011. július 19.       Molnár Attila 


