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V maďarském Kecskemétu proběhla vzpomínka 
na šlechtitele dr. Józsefa Csizmazia-Darab 
u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin

Dr. József Csizmazia-Darab se narodil 15. 7. 1918 a věnoval se především 
šlechtění odrůd révy vinné na rezistenci. Jeho první PIWI odrůdou byla 
Zalagyöngye, vyšlechtěná v roce 1959, která byla o šestnáct let později v Maďarsku 
zapsána do státní odrůdové knihy. U nás asi nejznámější je jeho moštová odrůda 
Bianca, jejíž křížení proběhlo v roce 1963. Známé jsou u nás i odrůdy Göcseji 
zamatos a Nero.

O slava 100. výročí narození šlech-
titele proběhla v objektu Vý-
zkumného ústavu vinařského 

Kecskemét a zúčastnili se jí také před-
stavitelé zemědělského výzkumu státu 
a šlechtitelé ze Slovenska. V ústavu dří-
ve pracoval János Mathiász (Obrázek 1), 
známý šlechtitel révy z druhé poloviny 
19. století, který vyšlechtil například 
stolní odrůdu Královna vinohradů. Vzpo-
mínka byla pojata jako mezinárodní de-
gustace vín z odrůd vytvořených šlech-
titelem.

Mezinárodní degustace vín byla za-
hájena po vzpomínkových projevech 
na šlechtitele, který zemřel před pěti 
lety. Soutěže se účastnilo 89 vzorků vín 
z odrůd, které vyšlechtil dr. Csizmazia 
anebo které byly použity pro další kří-
žení. Byly hodnoceny i směsi s jinými 
odrůdami. Soutěžily vzorky odrůd Ale-
tta, Bianca, Göcseji zamatos, Viktor, Za-
lagyöngye, Medina, Nero, Turán (V. vini-
fera) a odrůdy z dalšího křížení Csanád, 
Pölöskei muskotály, Panonia a Morava 
(poslední dvě vyšlechtěné v  Novém 
Sadu ve Vojvodině). Vzorky vín pochá-
zely z Maďarska, Rakouska, Švýcarska, 
Slovenska a Vojvodiny (Srbsko). Kvalita 
vín byla velmi vysoká. Z deseti uděle-
ných zlatých medailí získalo 7 Maďar-
sko, 2 Rakousko a 1 Švýcarsko. Podle 
odrůd obdržely zlatou medaili 6× Bian-
ca, 2× Nero rosé, 1× Nero červené a 1× 
Turán.

Hodnocení vín probíhalo v otevřené, 
přátelské atmosféře (Obrázek 2) ve třech 
komisích po 7 osobách a jedné subkomisi. 
Celé akce se zúčastnilo asi 40 osob. 

Obr. 1: Pomník Jánose Mathiásze ve VÚ Kecskemét

Obr. 2: Pohled do degustačního sálu (zcela vlevo dr. E. Hajdu, před logem PIWI International synové 
dr. Csizmazia, stojící József a sedící István, zcela vpravo slovenský šlechtitel Ing. O. Korpás, CSc.)


