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Nagyrada két fő tényezőre, a borturizmusra és a Kis-Balatonra alapozza vonzását

Ahol újjávarázsolták a szőlőkultúrát
NAGYRADA Azt olvastam a hon-
lapjukon, hogy a hegyen kö-
telező megkóstolni a legne-
vezetesebb nedűt, Kovács Ot-
tónak a „Radai-rosseb” nevű
borát, mert a hely szelleme
miatt ezt csak itt lehet igazán
megízlelni – mondom Zsiga
Zsoltnak, Nagyrada polgár-
mesterének, mire ő azt vála-
szolja, hogy kóstolás nélkül
nem is lehet lejönni a hegyről.

Győrffy István

Turisztikai sorozatunk nagy-
radai állomásán azt is megtu-
dom, hogy a falu két fő ténye-
zőre, a borturizmusra és a
Kis-Balatonra épít. Azonban
egyik fejlődése sem zavarta-
lan, mint ahogy a Radai-ros-
seb nevű bor nem is létezik
önmagában…

A bortermelés viszont or-
szágos hírűvé vált a nagyra-
dai Szelemi-hegyen. Mindig
is jó bort kínáltak a hegyhá-
ton az elmúlt évszázadok so-
rán, a téeszvilágban elsőként
épült borozó a környéken
ezen a hegyháton, amit szíve-
sen felkerestek a zalakarosi
fürdő vendégei, de sokan jöt-
tek Nagykanizsáról, Keszt-
helyről vagy Hévízről is, hi-
szen Nagyrada közel van az
említett idegenforgalmi köz-
pontokhoz. A rendszerválto-
zás után pedig jött egy svéd-
magyar úr, nevezetesen Csá-
szár István, aki 2000-ben itt
építette ki a borászatát. Ő lett
a pécsi Cezar Winery pezsgő-
gyár tulajdonosa, s a nagyra-
dai Szelemi-hegyen mintegy
100 hektár szőlőt telepített.
Ezáltal lett a radai hegy a Za-
lai borút egyik állomása.

Szélesebb kitekintésben
Nagyrada jelenleg a Zalai
Borvidék központja, ponto-
sabban 2008-tól a Zalai Bor-
vidék Hegyközségi Tanácsa a
faluban székel. Kevesen tud-
ják már, hogy a zalai hazánk
legnagyobb magyar borvidé-
ke volt egykor. 1860-ban pél-
dául 34 ezer borházat és pin-
cét számoltak össze a megyé-
ben. Történetisége szerint
azonban ez a borvidék ősidők
óta a balatonmelléki borvi-
dékhez tartozott, s csak 2006
óta viseli ismét a Zalai Borvi-
dék nevet. A Zalai Borvidé-

ken jelenleg 2 hegyközség
működik, a Zalaszentgróti
Hegyközség és a Dél-zalai
Hegyközség, ez utóbbiba tar-
tozik a radai hegyhát is.

Császár István szőlészete
gépesített, errefelé ritkán lát-
ható kombájn szüretel, vagy
metszi, permetezi a szőlőt, de
nem kell szégyenkeznie Ko-
vács Ottónak sem, aki szin-
tén alkalmazza a modern
technológiákat, viszont sok
mindent megőrzött a hagyo-
mányokból is.

– Valami félreértésről lehet
szó, mert Radai-rosseb borom
nincs, viszont az összes bo-
rom „Gyógyír a Radai-rosseb-
re” – mondja, amikor az omi-
nózus Radai-rosseb bort kere-
sem. – Ez egy marketingszlo-
gen, egy jelmondat, amit a
Szellemi Tulajdon Hivatala
2012-ben vett Védjegylajst-
romba. Nagyrada a Radai-ros-
sebbről vált országos hírűvé
a történelmünk során, az or-
szág minden részében kicsú-
szik az emberek száján a ká-
romkodás, például, hogy
„Egye meg a radai-rosseb!” –
magyarázza a házigazdánk.
(A radai-rosseb eredetére
több magyarázat is van. Az
egyik: Nagy Lajos király ná-
polyi hadjáratának sebesült-
jeit helyezték el itt egy ispo-
tályban, s ők hozták be a szi-
filiszfertőzést. A másik, hogy
a törököktől ered ez a beteg-
ség, a harmadik pedig, hogy
a törökök elől megbúvó ma-

gyarok lábát sebezte fel a sás
és a nád, ami elfertőződött és
nagyon nehezen gyógyult.
Közülük az ispotály a legel-
képzelhetőbb, mivel a zalavá-
ri, majd később a zalaapáti
apátságé volt a falu földjei-
nek nagy része, s ők gyógyí-
tással is foglalkoztak.) Ko-
vács Ottó pincéjében minden-
esetre a gyógyír szlogen meg-
található a puttonyon s a kor-
sókon is.

– Miként alakul a borturiz-
mus? Az idősebb, egykor mu-
latós németek egyre inkább
elmaradnak, de a borértéke-
sítéssel nincs gond. A kör-
nyéken élők, értem alatta Za-
la, Somogy megyét, elviszik a
jó bort. S ami nagyon fontos,
egyre több a magyar turista.
Rosszabb év pedig ne legyen,

mint az idei, akkor nem lesz
probléma – összegez röviden
Kovács Ottó.

A polgármester és Tulok
Ferenc önkormányzati képvi-
selő, aki évek óta fotózza a
környéket, megmutatja a Sze-
lemi-hegyhátat, amit igen jó-
kedvében alkotott a teremtő,
mert pazar kilátás nyílik in-
nét a messzeségre. A Balaton
irányába tekintve alattunk a
falu páratlanul szép templo-
mával, mögötte a Kis-Balaton
nádasai barnállnak és kék
víztükrei csillannak meg az
őszi napfényben, mígnem a
kéklő messzeségben Bada-
csony, Szigliget s a Keszthe-
lyi-hegység tömbje zárja a lá-
tóhatárt. A másik oldalon a
hullámzó dombok rozsdásodó
erdői ejtenek ámulatba, né-

hány kisebb falu házai fehér-
lenek, de látni Pogányvár
pincéit, az ellenkező végen
pedig az újudvari tévétorony
tör az égre a párában.

A hegyen csak elvétve talá-
lunk elhagyott szőlőt, viszont
egymás mellett sorakoznak
az új telepítések, s a ritka
szép új épületek.

– Ha jól számolom, leg-
alább harminc szőlő van kül-
földi kézben. Sok
svéd épített min-
den kényelem-
mel felszerelt
pincét, ez ugye
Császár István-
nak köszönhető,
aki Svédország-
ban élt, sok ba-
rátját elhozta ide,
s nekik is megtetszett ez a vi-
dék. A faluban is legalább ha-
sonló számban vásároltak há-
zakat külföldiek, de olyan is
akad már, akitől magyar fia-
talok veszik vissza az épüle-
teket – tájékoztat Zsiga Zsolt.

– Most már az a baj, hogy
azok a magyar fiatalok, akik
korábban máshol próbáltak
szerencsét, s akkor nem ér-
dekelte őket a szőlő, bár most
már szeretnék, nem tudnak

hova visszajönni, a hegyen
kevés az eladó ingatlan. A fa-
luban régi építésű ház alig ta-
lálható. Szerencsére kettő mí-
vesebb is akad még, az egyi-
ket már szépen felújították, a
másik a miénk, amit mi is az
eredeti állapotában szeret-
nénk helyreállítani – mondja
Tulok Ferenc.

A történetiségnél s a turisz-
tikai látványosságnál marad-
va, a falu neogótikus, három-
hajós temploma 1894-re ké-
szült el. A falu védőszentje
Szent István, az oltárkép,
amelyet Vaszary János fes-
tett, István királyt ábrázolja,
amint felajánlja a koronát
Máriának és rábízza Magyar-
ország gondviselését. A
templomot olyan jól sikerült
elhelyezni, hogy Nagyradán
szinte mindenhonnan látni a
tornyát, amint előtör az óriás
vadgesztenyefák koronái kö-
zül. Korábban a falu nem itt,
az országút mellett feküdt,
hanem sokkal hátrébb, a
hegy alatt. Rada, bár iratokon
való említése már 1019-ben
megtalálható, többször is el-
néptelenedett, viszont mindig
talpra állt, még ha nem is él-
tek gazdagságban az embe-
rek. Az 1800-as évek eleji bir-
tokviszonyokra jellemző,
hogy a Községi Legeltetési
Társulatnak 416 holdja volt, a
Pannonhalmi Szent Benedek
rendnek 576 holdja, a további
242 gazda pedig 2206 holdon
osztozott. 1849-ben nem
akartak szőlődézsmát fizetni,
katonaságot küldtek rájuk.

Most a kertek aljáig ér a
Kis-Balaton, amit az itt élők
kisajátított földjén hoztak lét-
re, korábban eddig sosem ért
el a vízi világ. De hasznuk
nincs belőle, fokozottan védett
természeti terület lett, s a
partra nem is szabadna elláto-

gatni. A polgár-
mester azt újságol-
ja, hogy feloszlat-
ják a horgászegye-
sületet, mert még
szabályozott kere-
tek között sem en-
gedik a horgásza-
tot. (A szomszédos
Garabonc kivétele-

sen kiharcolta ezt a jogot.) Le-
megyünk a partra, ahol elva-
dult területet látunk, sással,
csalánnal, kóróval benőve.

– Gondoznánk a part men-
tét mi is. Nem építenénk sem-
mit, csak szeretnénk horgász-
ni, megfigyelni a madarakat, s
leülni egy kulturált, parki kör-
nyezetben, gyermekeket ide-
hozni, mint ahogy az a Kis-Ba-
laton más partszakaszain le-
hetséges. Minden országgyű-
lési képviselőjelöltnél megvá-
lasztási feltételül szabtuk,
hogy segítsen, de eddig senki
nem tett semmit. Pedig erre
építve tudnánk iskolások szá-
mára táborokat szervezni, té-
len korcsolyázni, de egyelőre
elzárkózásba ütközünk –
mondja Zsiga Zsolt, hangsú-
lyozva, hogy turisztikai szem-
pontból Nagyradán a bor mel-
lett továbbra is a Kis-Balaton-
ra kívánnak építeni.

Az 1882-ben, Szent Orbán tiszteletére állított kereszt a Szelemi-hegyen. Zsiga Zsolt polgármester (bal olda-

li portré) elmondta: a falu turizmusa két fő tényezőre épül, a borturizmusra és a Kis-Balatonra. Kovács Ottó

borász (középen) levédette a borral kapcsolatos szlogent. Jobbról Tulok Ferenc, aki fotósként sok éve örökí-

ti meg Nagyrada tájait, mindennapjait

A falu és a Kis-Balaton meden-

céje a hegyről (fent). Jobbra a

település történelmi látványos-

sága, a gyönyörű neogótikus,

1894-ben felszentelt Szent Ist-

ván-templom. Az alsó képen a

hegyet bortermeléséről is híressé

tevő Császár pincészet épülete

látható

Fotó: Győrffy István

Olyan is akad,
akitől magyar
fiatalok ve-
szik vissza az
épületeket


