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1. BEVEZETÉS 

 

 

 A bor folyamatosan jelen van az emberek életében, az emberiség történelmében. 

Ittak már bort az ókorban is, a Bibliában is számos alkalommal említik e gyógyító nedőt, 

és napjainkban is meghatározó szerepe van országunk arculatának formálásában. 

Magyarország borainak Európa szerte mindig nagy neve volt. Az egri, a badacsonyi, a 

szekszárdi és a villányi borok mind nagyon ismertek és elismertek nemzetközi 

viszonylatokban is.  

A Tokaji Borvidék azonban a világhírő borkülönlegességek hazája. A termıterület az 

európai szılıtermesztés legészakibb régiója, az Abaújszántó, Tokaj és Sátoraljaújhely 

között elhelyezkedı, háromszög alakú területet foglalja magába. Tokaj-Hegyalja emellett a 

világ elsı zárt történelmi borvidéke. Ennek a sorsa, történelmének alakulása, valamint a 

térség helyzete mindig is szívügyem volt, hiszen itt születtem, és már gyermekkorom óta 

kiveszem a részem a szılıtermelésbıl és borkészítésbıl. Családunk már évszázadok óta 

rendelkezik szılıültetvényekkel, valamint mindig volt a tulajdonunkban néhány 

parasztpince, ahol a kellemes élmények mellett számos alkalommal kitőnı üzletek is 

köttettek. Sokszor felmerül bennem a kérdés, hogy mi, akik itt élünk, tisztában vagyunk-e 

azzal, hogy milyen egyedi környezetben töltjük mindennapjainkat, milyen lehetıségeink 

vannak, és ezt ki tudjuk-e kellıképpen használni? Ki ne vitt volna ajándékba egy üveg 

tokajit hungaricum gyanánt külföldre, vagy elıször ki ne kínálná azzal a vendégeit? Persze, 

csak ha meg nem itta elıle. 

 Ahogy már dolgozatom címe is utal rá, a Tokaji borok jótékony hatását ismertetem. 

Különösen fontos ez számomra, hiszen Magyarország borkirálynıjeként képviselhetem 

több külföldi és számos hazai rendezvényen a magyar borászatot, pontosabban a Tokaji 

Borvidéket és saját családi vállalkozásunkat is. Az itt élı és szılıtermesztéssel, 

borkereskedelemmel foglalkozó emberek legfontosabb kötelezettsége a borkultúra 

dicsıségének ápolása és a magas szintő minıség fenntartása, ezért is választottam ezt a 

hozzám közel álló témát.  

 Továbbá mai rohanó világunkban különösen fontos, hogy megırizzük 

egészségünket, így szeretném felhívni az emberek figyelmét a kulturált borfogyasztásra, 

amelynek az élvezetek mellett jótékony hatásai is vannak. Én ezt már régóta tapasztalom, 

hiszen mondhatjuk, hogy „beleszülettem” a borászkodásba: 23 hektár szılıterületünk 
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mővelése és palackos boraink értékesítése, valamint a borkóstolások szervezése, a 

vendégfogadás mellett családtagjainknak mindig akad bıven tennivalója. Így részese 

lehettem már a szılıtelepítéstıl az elsı szüretig, az ültetvények fejlıdésének 

folyamatában, ami után a reduktív borok kóracél tartályban történı, rövid ideig tartó 

érlelése vagy a fahordós érlelés hosszú évekig tartó idıszaka következett. A tokaji borok 

már évszázadok óta gazdagítják Magyarország és a világ kultúráját, valamint hosszú ideje 

szolgálja e bor az egyik legkellemesebb és legnemesebb emberi igényt: az egészséges 

borfogyasztást. Pincészetünk e folyékony aranynak szeretné értékét megırizni, a tökéletes 

minıségre törekedve. El kell érni, és ehhez minden adottságunk biztosított, hogy ezek a 

borok legyenek azok, amelyekkel a széles fogyasztói közönség a Tokajit azonosítja, és 

ezzel azt a minıség-tudatosságot és minıség iránti elkötelezettséget érzékeli, amely családi 

vállalkozásunk meghatározó filozófiája is.  

 A különbözı egyesületek, összefogások példaértékőek, néhánynak családi 

pincészetünk is tagja. Az egyik ilyen szervezet a Tokajvinum Hungaricum Egyesület, 

amely az összefogás erejében történı hittel alakult meg 2004-ben. Alapító tagként több 

olyan pincészettel mőködünk együtt, akiknek a borkészítése filozófiája a több száz éves 

hagyományos módszereken nyugszik, természetesen a legmodernebb technológiai 

elvárásoknak megfelelı üzemekben. Az Egyesület neve is hően tükrözi hitvallásunkat, 

Tokajvinum Hungaricum, hiszen a tokaji bor egy igazi ritkaság, „hungaricum” is. Ennek a 

védelme, ápolása, óvása és megtartása, valamint a világgal történı megismertetése az 

Egyesületünk legfıbb célja és feladata, ezt kellene minden Tokaj-Hegyalján élı 

termelınek belátni és tenni a sikerért. Borkirálynıként is ezt tekintettem legfontosabb 

küldetésemnek, hogy képviseljem a Tokaji Borvidéket, jó hírét vigyem szerte a világban. 

(Lásd: 1. számú kép. Tokaji borok a Borkirálynı ajánlásával.) Igaz, hogy kis lépések ezek, 

de annál fontosabbak, hiszen a személyes kapcsolatok kialakítása, a bizalom megalapozása 

nagyon fontos az üzleti életben (Lásd: 1. sz. melléklet. A Demokrata újság decemberi 

számában a következı cikk jelent meg Bándy Péter írásában). Az összefogás és a kiváló 

borok egy olyan pozitív arculatot, megjelenést sugározhatnak, amelyek a tokaji bor piacát, 

eladását bıvíthetnék. Ez érdeke minden Tokaj-Hegyalján élı embernek, hiszen az itt élık 

nagy részének a szılıbıl és a borból származik bevétele, a megélhetése, továbbá ehhez 

köthetı a vendéglátás és a különbözı turisztikai attrakciók, látványosságok, amelyek a 

Tokaji Borvidékre vonzzák a látogatókat. 

 A Tokaji gyógyító erejérıl számos legenda szól, de napjainkban már tudományos 

kutatásokkal is bizonyították e „folyékony arany” jótékony hatását. Manapság egyre 
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fontosabbá válik az emberek számára, hogy egészséges életmódot folytassanak. 

Egészségünk megırzése érdekében egyre jobban odafigyelünk a vásárlásnál az 

élelmiszerek összetevıire is, de természetesen az is fontos, hogy az élvezeti cikkek 

fogyasztása - jelen esetben a bor - milyen hatással vannak a szervezetünkre. A tokaji aszút 

már régen is úgy emlegették, hogy kismértékben gyógyszer, nagymértékben pedig 

orvosság.  

A Tokaji jótékony hatásáról egy idézet Szirmay Antaltól: 

„Áldott tokaji bor, be jó vagy s jó valál, 

hogy csak szagodtól is elszalad a halál. 

Mert sok beteg mihelyt téged kezdett inni, 

meggyógyult, noha már ki akarták vinni.”  

 A „királyok bora, a borok királya” nevő elnevezés a Napkirálytól származik, aki e 

szavakkal fejezte ki csodálatát a kitőnı nedő iránt, és ezután indult hódító útjára egész 

Európába a Tokaji. Nagy Péter, Katalin cárnı, Voltaire, Goethe és Schubert kedvenc 

italává vált. 

 Tokaj-Hegyaljának és a tokaji bornak rengeteg színfoltja, arculata van. 

Szakdolgozatomban a kulturált borfogyasztásra szeretném felhívni a figyelmet, átfogó 

képet adva benne a Tokaji Borvidékrıl.  Szó esik legnagyobb történelmi borvidékünk 

kialakulásáról, kitőnı adottságairól, ami miatt méltán nyerte el 2002-ben a világörökségi 

címet. Bemutatom az itt termeszthetı és kiválóan aszúsodó szılıfajtáinkat, amelyekbıl 

minıségi borokat és borkülönlegességeket készítenek a borászatok. A szakdolgozatom 

kiterjed a bor szerepére is a történelemben. Majd a tokaji bor összetevıinek és a benne 

található vitaminok jótékony hatásait ismertetem egy fejezetben. 

A dolgozatom, úgy gondolom, hogy egyaránt érdekes lehet a fiatalabb és az idısebb 

korosztály számára is, mivel nap, mint nap tapasztalom, hogy a bor újra egyre népszerőbbé 

válik. Továbbá szeretném felhívni mindenki fegyelmét erre a hungaricumra, amelynek 

mindig meghatározó szerepe volt a magyarok történelme során.  Már sokszor és sokan 

megpróbálták utánozni a Tokajit, viszont ez senkinek nem sikerült, mert csak nekünk 

vannak ilyen kitőnı adottságaink. A különleges termıhely, a talajadottságok, a sajátos 

mikroklíma, a környezı folyók és a megfelelı szılıfajták egymásra találásának 

eredményeképpen telepszik meg a Botrytis cinerea nevő penészgomba a szılıszemeken, 

ez idézi elı a nemesrothadást, és ez adja az aszúkészítés alapját. Ehhez tevıdik még hozzá 

az alázatos emberi munka, és évszázados tapasztalat, ennek összessége adja e „folyékony 



 4

aranyat”, a tokaji aszút, amelynek marketingjét, eladását növelni kellene, hiszen ez olyan 

nemzeti kincsünk, amely megfelelı mértékkel fogyasztva egészséges.  

Balassa István: Tokaj-Hegyalja szıleje és bora címő könyve nagy segítségemre volt a 

történelmi áttekintı fejezetnél, hiszen számos információval szolgált több évszázadra 

visszamenıleg a Tokaj-Hegyalja történelmével foglalkozó fejezetben. Balassa a 

következıt írja könyvében: „A kenyér és a bor az élet jelképe, és ha a bort hazánkban 

kötni karjuk egy tájhoz, akkor az nem lehet más, mint Tokaj-Hegyalja, mert ezt minden 

ember ismeri, és tudja akkor is, ha sohasem volt alkalma ízlelni azt… Ritka eset, hogy egy 

meghatározott táj meghatározott bora egy nemzet Himnuszában is helyet kaphasson, és ez 

ilyen teljes formában csak a Tokaj-hegyaljai nektárral történhetett meg. Ez többet jelent 

minden világhírnévnél.”1 

Célom az, hogy dolgozatomban bemutassam a világhírő Tokaji Borvidéket, hogy hol is 

terem e kitőnı nedő, hiszen ki ne énekelte volna – amint Kölcsey is megírta - az ünnepek 

alkalmával Himnuszunkban:  

„Tokaj szılıvesszein 

Nektárt csepegtettél”.  

 Dolgozatom megírásában, kutatásában nagy segítségemre volt az a sok 

szakirodalom, amellyel családunk rendelkezik, hiszen mindegyik könyvben valami újat 

tudtam felfedezni, mindig más arcát mutatta a borvidék. Nagyon hasznos volt még 

édesapám, illetve a bátyám tudása és szakértelme, hiszen ık mindketten borászok, így 

szakmai téren mindenben a segítségemre voltak, szóbeli elmondásuk alapján több 

fejezethez is kitőnı adalékokkal szolgáltak. 

Dr. Bene Zsuzsanna és Dr. Kállay Miklós professzor kutatásai, munkái a tokaji 

borkülönlegességek penicillintartalmának elemzésében és a különbözı hegyaljai tradíciók 

felelevenítésében játszottak nagy szerepet, hiszen több ábrával, táblázattal segítették a 

tudományos magyarázatok megértését, illetve a tokaji borok értékeinek szerepérıl is írtak a 

Tokajvinum Hungaricum Egyesület kiadványában, amely a Tokaj-hegyaljai borászok és 

tradíciók címet viseli. A professzor úr egyébként már 35 éve foglalkozik a bor és az 

egészség kapcsolatával, így számos elıadásának anyagából volt lehetıségem 

információhoz jutni. Az Országgyőlés Mezıgazdasági Bizottsága által összeállított 

kiadvány is nagy hasznomra volt a témában, amely A bor hatása az egészségre címmel 

jelent meg 2007-ben, és ami a Parlamentben tartott nyílt napot foglalja össze. Olyan 

                                                 
1 Balassa István: Tokaj-Hegyalja szıleje és bora. Tokaj-hegyaljai ÁG. Borkombinát, 1991. 656. p. 
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elismert professzorok tartottak elıadásokat, mint Dr. Rosivall László, Dr. Kállay Miklós, 

Dr. Szekeses Thomas, Dr. Sümegi Balázs, Dr. Cey-Bert Róbert és Dr. Papp Lajos. 

Továbbá Dr. Botos Ernı Péter és Marcinkó Ferenc 2005-ben kiadott Tokaj címő 

boratlaszának sokrétősége, a borvidék minden adottságára kiterjedı részletes leírása, a 

különösen szép képekkel és ábrákkal színesített kiadvány nagy segítséget nyújtott, ez volt 

számomra a legjobban olvasható és legkönnyebben értelmezhetı könyv. Elıszavát Dr. 

Balázs Géza írta Tokaj-hegyaljai élményeirıl, amely során megtanulta, hogy „meg kell 

hajolni a tokaji bor nagysága elıtt”. A könyv szerzıi szerint, ha lenne a borvilágnak hét 

csodája, az egyik minden bizonnyal Tokaj lenne. 

 

Fogadják ezt a dolgozatot úgy, mint a legnemesebb, legfinomabb aszúszemeket, hiszen a 

tokaji borok igényes fogyasztói azért szeretik a tokajit, mert szeretik az életet. 
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2. TOKAJ-HEGYALJA TÖRTÉNETE  

ÉS ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAI 

 

 

2.1. A Tokaji Borvidék kialakulásának története 

 

A bor életünk része és hatása van múltunkra, történelmünkre, kultúránkra, 

mindennapjainkra, a mővészetekre, a politikára és a jövınkre. A Tokaji Borvidék nemcsak 

a legjellegzetesebb és leghíresebb, hanem az egyik legısibb borvidékünk is. Az 

Abaújszántó – Tokaj – Sátoraljaújhely közötti háromszög alakú területet, vagyis a 

Zempléni-hegység déli részét foglalja magába. Mintegy 55-60 km hosszúságú és 25-30 km 

szélességő sávban helyezkedik el. A kb. 6200 hektárnyi terület a világon az elsı zárt 

történelmi borvidék, amelyhez 27 település tartozik. A táj olyan természeti adottságokkal 

és sajátos mikroklímával rendelkezik, amelyek a világhírő borok termelésére teszik 

alkalmassá. A kiváló szılıfajták, a kedvezı földrajzi fekvés, a talaj összetétele, a 

mikroklíma, a riolit-tufába vájt pincék mind olyan tényezık, amelyek szerepet játszanak 

abban, hogy itt terem a világ legjobb minıségő bora.2 (Lásd: 2. sz. kép. Tokaj-Hegyalja 

települései) 

A Tokaji Borvidék területe a kezdetektıl igen kedvelt települési hely volt, elsısorban 

kedvezı fekvése, vizei, erdei és barlangjai miatt. Számos Tokaj-Hegyalja történetével 

foglalkozó szerzı biztosra veszi, hogy már a honfoglalás elıtti idıben is virágzó 

szılıkultúra volt a Tokaji Borvidéken. Ebben az idıben fejlıdı vidék lehetett.  

Latin történészek szarmata vidéknek tartják a Tisza felsı folyásának táját. Görög 

historikusok úgy vélik, hogy gótok és gallok éltek ezen a területen, de laktak itt kelták, 

dákok, majd közvetlenül a honfoglalás elıtt a Nagy-Bolgárország része lett, és Tokaj a 

határváros. Valószínő, hogy a Kárpát-medence római kori szılıkultúrája hatással volt erre 

a vidékre.  

1241-ben azonban súlyos katasztrófát kellett átvészelni mind az embereknek, mind pedig a 

szılıknek. Tállya mellett Batu kán hada legyızte a magyar sereget, valamint a 

szılıültetvényeket is teljesen kipusztította. A felújítást IV. Béla király kezdte meg, aki a 

szılık újratelepítésére olaszokat és vallonokat hozatott az országba. Az olaszok 

                                                 
2 Dömötör J. – Katona J. – Muraközy T.: Borivóknak való. Natura Kiadó, 1973. 24. p. 
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valószínőleg több új szılıfajtát is hoztak magukkal, többek között a Tokaji Borvidéken 

legnagyobb mennyiségben megtalálható Furmintot is.3  

Az elsı hiteles említést a hegyaljai szılıkrıl a túróczi prépostság 1252-ben kiadott 

alapítólevelében találjuk, amelyben IV. Béla szılıt adományozott a prépostságnak 

Olaszliszka környékén. Az 1400-as évek végéig a Tokaj-hegyaljai borok semmivel sem 

voltak különbek az ország más vidékeinek borainál, mivel a szüretet akkor még Hegyalján 

is korán, szeptemberben végezték, és így a szılı nem érhette el azt a minıséget, ami benne 

rejlett.  

A XV. században már használatos volt a Hegyalja elnevezés, de nem volt bizonyított, hogy 

csak erre a vidékre vonatkozik.4 Szirmay Antal megyei monográfiája szerint a tokaji bor 

kitőnısége 1560 körül kezd terjedni, a háromszori kapálás és a késıi szüret elterjedésével 

egy idıben „amikor nem csak a nap heve, de a derek is elısegítik az aszúszılı 

szaporodását... megtörve a szılıszemekben lévı vad savanyúságot, nemesebb és édesebb 

bor alakulását eszközölve.” A XI. században jelentısen nıtt a tokaji borok népszerősége 

fıleg a bártfai, kassai és eperjesi polgárok vásárolnak szılıt Hegyalján. A borvidék a 

három részre szakadt ország határterületévé válik.5 

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy az elsı aszúbort Szepsi Laczkó Máté, Lorántffy 

Mihály prédikátora készítette, de ma már bizonyosak lehetünk abban, hogy Szepsi elıtt 

jóval korábban is készítettek aszúbort Hegyalján. Bizonyíték erre az az 1571-es 

keletkezéső örökösödési irat, melynek írója már nem tartotta szükségesnek megmagyarázni 

az „aszúszılıbor” fogalmát. Eszerint tehát már ekkor bevett szó, illetve közismert termék 

lehetett.  

A nemes tokaji bort a XVI. században a lengyelek is felfedezték. A borkereskedık külön 

borszakértıt alkalmaztak, hordónként kóstolták végig a pince borait, és amelyik hordóra 

azt mondta a szakértı, hogy „cos”, azt nyomban meg is vásárolták. A megkövetelt 

minıséget ugyanis ebbe a mondatba sőrítették: „ut vinum habeat colorem, odorem et 

saporem”, vagyis a bornak legyen színe, ragyogása (color), illata (odor) és zamata (sapor). 

A XII. században a Tokaj név egyre jobban terjed a borpiacon. A bortermés csaknem 

egyharmada került export piacra. Nagy volt a szórás a szılı- és borárakban. A lengyel és 

az orosz export fokozatosan nıtt, lassan meghatározóvá vált a borvidék számára.6 

 

                                                 
3Dr. Botos Ernı Péter – Marcinkó Ferenc: Tokaj. Bor-Kép, 2005. 10-11.  p.  
4 Dr. Botos Ernı Péter – Marcinkó Ferenc: Tokaj. Bor-Kép, 2005. 10-11. p. 
5 Dr. Botos Ernı Péter – Marcinkó Ferenc: Tokaj. Bor-Kép, 2005. 10-11. p. 
6 Dr. Botos Ernı Péter – Marcinkó Ferenc: Tokaj. Bor-Kép, 2005. 10-11. p. 
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A XVII. században kegyetlen idık jártak a borvidékre, mivel a császári zsoldosvezér, 

Básta elpusztította Tokajt, és csapatai is mérhetetlen károkat okoztak a szılıkben, valamint 

levéltári anyagokat, fontos feljegyzéseket is elpusztítottak. Ezt azonban könnyen kiheverte 

a borvidék, sıt a borai késıbb túl is szárnyalták a korábbi minıséget.7 

A Rákóczi–szabadságharc ideje alatt fontos szerepe volt a tokaji bornak, mivel az aszú 

számított a fı pénzügyi bázisnak. II. Rákóczi Ferenc, aki Hegyalja legnagyobb 

szılıbirtokosa volt, felismerte a borvidék gazdasági jelentıségét. A hegyaljai községeket 

nem csak eddigi jogaiban erısítette, hanem a borvidéket bejárva személyesen is segített 

orvosolni a szılımővelık panaszait.  

A Rákóczi-szabadságharc államapparátusa a magyar borvidékek részére országos 

minısítést rendelt el 1707-ben. Öt csoportba sorolta a területeket, elsı osztályú besorolást 

csak Tokaj-Hegyalja kapott. A dőlı szerepe ekkor kezdett tudatosodni a minıség és a 

kereskedelem területén.8 A szabadságharc idején Rákóczi ajándékaként többek között 

Nagy Péter cárhoz is eljutott a tokaji bor. A cári udvar megkísérelte a szılıtelepítést 

Oroszországban, a Tokajból hozatott vesszıkkel és magyar szakemberek segítségével. A 

hazai minıséget azonban sehol nem sikerült elérni. Ekkor alakították meg a Tokaji 

Borvásárló Bizottságot, amelynek a tokaji borok felvásárlása volt a feladata.9 Ez volt az a 

korszak, amikor a Tokaj-hegyaljai szılıtermelés többé-kevésbé felvette máig ható 

arculatát, elterjedtek új szılıfajták, kialakultak azok a borféleségek, amelyeket ma is 

ismerünk.10  

Fejedelmek, állami és kulturális élet nagyjai versengtek, hogy ki tud több és jobb tokajit 

beszerezni. A XVIII. század közepére a tokaji bor világhírnévre tett szert. Ekkor 

keletkeztek a zengı dicséretek, amilyet a francia XV. Lajos királytól is feljegyeztek: „Ez a 

borok királya, a királyok bora!”  

Ekkoriban elterjedt a tokaji borok hamisítása, ezzel a század vége felé azonban általános 

hanyatlás következett be, melynek okai sokrétőek. Egy ideig örmény, zsidó és görög 

borkereskedık veszik át a tokaji bor forgalmazását. A hanyatlás legfıbb oka azonban a 

szılıgazdaságok állapotának leromlása volt. A háborús viszonyok következtében az 

ültetvények nagy része parlagon maradt, az elkobzott szılık pedig hozzá nem értıkhöz 

kerültek. Megnı az idegenek birtoklása is, külföldi nemesekhez kerülnek az ültetvények. 

                                                 
7 Balassa István: Tokaj-Hegyalja szıleje és bora.  Tokaj-hegyaljai ÁG. Borkombinát, 1991. 33. p. 
8 Dr. Botos Ernı Péter – Marcinkó Ferenc: Tokaj. Bor-Kép, 2005. 11. p. 
9 Balassa István: Tokaj-Hegyalja szıleje és bora.  Tokaj-hegyaljai ÁG. Borkombinát, 1991. 34. p. 
10 Balassa István: Tokaj-Hegyalja szıleje és bora.  Tokaj-hegyaljai ÁG. Borkombinát, 1991. 34. p. 
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1880-ban a filoxéra vész elérte Tokaj-Hegyalját is, súlyos krízist okozott. A 

szılıültetvények kipusztulásának következtében Tokaj, Tarcal, Mád és Tállya városok 

lakói nem bírták a városra kirótt terheket fizetni, és megkezdıdött a hanyatlás. A kipusztult 

szılık gazdái sorra költöztek el innen, többen vándoroltak ki Amerikába, így kerültek oda 

is a tokaji szılıveszık. A szılı rekonstrukciója a termelık szegénysége miatt csak nagyon 

lassan indult el Tokaj-Hegyalján. 

Az 1900-as évek elején bekövetkezett fejlıdést az I. világháború és az azt követı idıszak 

megtörte. A belsı ellentmondások és a külpiac elvesztése újra visszaesést okozott a 

gazdáknak, és eladhatatlan készletek halmozódtak föl. A mővelési költségeket sem tudták 

fedezni a borárak esése miatt. A helyzetet még az is nehezítette, hogy az elöregedett 

ültetvényeket is újra kellett volna telepíteni, de erre nem volt se pénzük, se érdekeltségük a 

termelıknek.  A felújítás helyett inkább áttértek a nagyobb mennyiséget adó direkttermı 

fajták telepítésére. A különbözı borászati egyesületek a kormányhoz fordultak, és már úgy 

tőnt, hogy Hegyalja túljut a válságon, amikor a szılıket peronoszpóra járvány, majd 

fagyhullám tizedelte meg. A bajokat tetızte még az 1930-as években jelentkezı 

világválság. 

A II. világháború újra kilátástalansághoz vezetett Tokaj-Hegyalján. A háborús gazdálkodás 

következményeképp újra nem volt elegendı gazdálkodáshoz szükséges anyagi eszköz és 

munkaerı. Az ezt követı államosítás során felszámolták az árutermelı magánbirtokokat, 

megkezdıdött az igényes piacok leépítése, amely felemésztette a vidék bortermelési 

kultúráját.  

A 1900-as évek második felében ez fokozódott, amikor a borvidék elszakadt a fejlett 

fogyasztói piacoktól és a korlátlan felvevı képességő, ugyanakkor igénytelen szovjet piac 

számára szállított bort. Eközben Hegyalja valóságos borgyárrá változott, az ültetvényeket 

csak nagyon enyhe lejtıkre és síkságokra telepítették, ahol minden munkát géppel tudtak 

végezni. Az alacsonyabbra történı telepítés a bor minıségének romlásával járt, mivel itt 

gyakoribb a fagy és kevesebb a napfény.  

Változás csak az 1990-es években következett, amikor megkezdıdött a borvidéken 1950-

ben létrejött Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát privatizációja. Ezután sorra 

alakultak az újabbnál újabb pincészetek, egyre több tıke áramlott a borvidékre, amely a 

mai napig is tart. Ennek köszönhetıen Tokaj-Hegyalján találhatóak ma a legszebb 

szılıültetvények és a legigényesebb borászatok. 
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A Tokaj-Hegyalja elnevezés Tokaj városáról és az eredetileg csak Hegyalja nevő környezı 

vidékrıl kapta a nevét. A magyar Hegyalja elnevezést már a XVI. században használták. A 

térség latin Districtus Submontaneus, azaz „Hegyaljai Kerület” neve késıbb közigazgatási 

beosztásként is feltőnt. Tokaj várát a XVI-XVII. században Európa-szerte ismerték, ezért a 

külföldi borkereskedık a „tokaji bort” keresték az egész Hegyalján, és a vidék Európa-

szerte mint „Tokaj hegyvidéke” (latinul Montium vitiferorum Tokaiensis, németül Tokayer 

Gebürg, Tokajer Wein-Gebürg) néven vált ismertté. Ez lassanként a magyarországi 

szóhasználatban is polgárjogot kapott, és a területet a XVIII. századtól kezdve Tokaj-

Hegyaljának kezdték nevezni, a hivatalos Hegyalja név mellett. Ez utóbbit csak a XX. 

század elejétıl váltotta fel hivatalosan is a Tokaj-Hegyalja név.11 2004-ben Tokaji 

Borvidékre változott a borvidék neve.  

A térség legnevezetesebb termıhelyei Tokajban, Tarcalon, Mádon, Tállyán és Tolcsva 

határában helyezkednek el, a legismertebb dőlık pedig a Hétszılı-, a Szavas-, a 

Mézesmáj-, a Disznókı-, a Király-, valamint a Kincsem-, a Mandulás-, a Szentvér-, a 

Kútpatka- és a Ciróka-dőlık. 

A tokaji borok jellegzetes tulajdonoságainak aránya változik a dőlık szerint, a zamat, az 

illat és egyéb tulajdonságok eltérıek. Tehát Tokaj-Hegyalja majd minden dőlıje más-más 

karakterő és zamatú bort terem, de közös vonásuk a híres „tokaji jelleg”. 

 

 

2.2. Tokaj Ökológiája 

 

Ha térség klímáját vesszük figyelembe, azt látjuk, hogy a többi a szılıtermesztés északi 

határán fekvı borvidékhez képest a meteorológiai adatok nem nagyon térnek el, kivételt 

képez azonban a csapadék eloszlása. A szılıtermesztés minıségét, mennyiségét, ezen 

keresztül eredményességét nagymértékben meghatározza a meteorológiai tényezık hatása. 

Az itt megtalálható ıszi mikro- és makroklíma egyedülállóan jó feltételeket biztosít az 

érésnek, melynek eredményeként az ún. „nemes rothadás” következik be. Tokajban 

hosszabb és szárazabb ıszt tapasztalhatunk, ami kimondottan kedvez az aszúképzıdésnek. 

A napfényben és a hıösszegben viszont nem találhatunk rendkívüli eltéréseket. Az 

évszakok hımérsékleti váltakozása, a napszaki hıingadozás érleli igazán élvezhetıvé a 

                                                 
11 Wikipedia, a szabad enciklopédia [Online] Elérhetıség: http://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj-
hegyaljai_borvid%C3%A9k [2009. 01. 10.] 
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bort. A bor karakterét adó aromákhoz, ízekhez a napi és az évszaki dinamika egyaránt 

szükséges. Tokajban mindezt megtalálhatjuk. 

A tengerpartok, a tavak és a folyók elınyös moderáló hatásának eredményessége közismert 

a borvidékek termelıi között itthon és külföldön egyaránt. A Tokaji Borvidék szerencsés, 

mert több folyó is éltetı ıselemként gondoskodik róla. Magyarország második legnagyobb 

folyója a Tisza határolja délrıl a borvidéket. A borvidék mentén, a keleti oldalon folyik 60 

km hosszan a Bodrog, amely Tokaj városánál ömlik a Tiszába. A Bodrog kisebb 

vízhozamú, nyugtalanabb folyó, kanyargósabb, de ártere nagyon jelentıs. Ezt a 

természetvédelmi területet számos alkalommal tölti meg a folyó vízével, amely bıséges 

párát juttat a domboldalakon fekvı szılıknek, fıleg hajnalonként. Ez nagyon fontos, mert 

a pára kell a Botrytisnek, hogy megfertızze a szılıbogyókat, melyeknek nappali 

száradásából aszúszemek képzıdnek. A két folyó és köztük az ártér, valamint a 

völgyekben megbúvó patakok, erek segítik elı ezt a folyamatot. A Tokaji Borvidék 

tulajdonképpen két összefutó folyónak a kiszögellésében és számos kisebb folyó és patak 

metszésében terül el. A természeti adottságok ideális környezetet nyújtanak a borvidék 

számára.12 

A borvidéken a tokaji borok változatosságát többek között a talaj biztosítja. A borvidék 

mikroszerkezetét a dőlı alakítja ki, majd a talaj a bor minıségén hagyja ujjlenyomatát. Az 

eltérı talajok eltérı ásványokat kínálnak a szılınek és a belıle készült bornak. A borvidék 

eredetét különleges földtörténeti elızmény teszi különlegessé. A borvidék az Alföld és a 

hegyvidék szélénél egy törésvonal mentén alakult ki. A két térség, azaz a síkság és a 

hegyvidék korábban egymáshoz képest elmozdult. A törésvonal mentén jött létre a 

vulkanikus mőködés, melynek nyomait ma is láthatjuk a hegykúpok, a talaj és kızet 

összetételében. A borvidék jellemzı alapkızete a riolittufa, amely üledékes, a vulkáni 

tevékenységet kísérı hamu megszilárdulásából keletkezett. Magmás kızet a riolit és az 

andezit, melyek szintén jelentıs mennyiségben fordulnak elı a borvidéken. A tokaji borok 

íz-, és zamatgazdagsága erısen kötıdik az alapkızetekhez és azok ásványianyag-

tartalmához. A borvidék talajtérképén alapvetıen a lösz alapú váztalajok és nyiroktalajok 

váltakoznak, ám néhol tipikus barna erdıtalajok is fellelhetıek. A tokaji 

borkülönlegességek minıségében mindig is fontos tényezınek tekintették az alapkızet és a 

talaj hatását. 

                                                 
12 Dr. Botos Ernı Péter – Marcinkó Ferenc: Tokaj. Bor-Kép, 2005. 20. p. 
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A Tokaji Borvidék domborzata, természeti adottsága mérnöki pontossággal tervezve sem 

szolgálhatná jobban az itt termett borok érdekeit. A Zempléni-hegység hatalmas 

vonulatával védi a déli-, délkeleti vagy délnyugati lejtıire telepített szılıket, a hideg 

kontinentális szelektıl, amelyek a Kárpátok felıl érkeznének. A szılık 120 és 250 m 

tengerszint feletti magasságra települtek (Lásd: 3-4. sz. képek. Szegfő és Csécsi dőlık 

Sárospatak határában). 

 

 

2.3. Tokaj-Hegyalja a világörökség része 

 

Napjainkban egyre inkább fontossá válik a „hungaricumok”, a jellegzetesen magyar 

természeti, kulturális, és szellemi értékek hangsúlyozott védelme, valamint 

megismertetésük a világgal. Ezen sajátosan magyar kulturális és természeti értékek, tájak, 

gazdálkodási formák sorában kiemelt jelentısséggel bír a tokaji történelmi borvidék, annak 

termékei, a szılı- és bortermelés itteni sajátos módozatai, azok hagyományokat ırzı 

eszközei és létesítményei, a vidék szılı- és borkultúrájához, annak kereskedelméhez, az itt 

élt és élı emberek szokásaihoz, hagyományaihoz illeszkedı történelmi építmények. A 

terület mind földtörténetileg, mind földrajzilag egyedülálló adottságokkal rendelkezik. 

További különleges értéket jelent, hogy a közeli hegyek magasabb övezeteiben 

megtelepült kocsánytalan tölgy a hordókészítés kiváló alapanyaga. A hordó fája jelentısen 

befolyásolja a bor érési folyamatát (oxidatív érlelés) és kedvezı hatással van aromájára és 

színére is. A "zempléni tölgy" régóta ismert a nemzetközi borvilágban, hiszen erdeinek fája 

közepesen kemény, kopásálló, és csersav tartalma révén kimondottan tartós.  

A Tokaji borvidék 1737 óta élvez védettséget, amikor is egy királyi rendelet - a világon 

elsıként - zárt borvidékké nyilvánította. Ez azonban kötelezettségekkel is járt: a 

bortermelés ezen a vidéken közel három évszázada szigorúan szabályozott törvényi keretek 

között zajlik. A kultúrtáj hően mutatja be az ebben a régióban meghonosodott bortermelés, 

egy borspecialitás készítésének történelmi hagyományait - hiszen ezek a speciális igények 

formálták a pincék és pincészetek formai megjelenését, amely eltér Magyarország más 

tájaitól. A jellegzetes szılıbirtokok, falvak és kisvárosok mélyen fekvı, ısi borpincéiben 

nyomon követhetı a tokaji bor termelésének minden mozzanata. Az elmúlt ezer év alatt 

kialakult szılımővelési hagyományok érintetlen, eredeti formában való továbbélése és a 

borvidék évezrede tartó egysége indokolta, hogy az UNESCO Világörökség Bizottsága a 

Tokaji Borvidéket 2002-ben mint kultúrtájat felvette a Világörökségi Listára. A 
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világörökségi helyszín összesen 132,555 négyzetkilométernyi (13.245 ha) magterülete 

megegyezik a magyar bortörvényben meghatározott Tokaj-hegyaljai borvidékkel, az 

ütközızónába pedig 27 további település közigazgatási területe tartozik.13 (Lásd: 5. sz. kép. 

A hercegkúti négyszintes Gombos-hegyi pincesor, a világörökség része) 

A világörökségi cím elnyerése kedvezı irányba mozdítja a ma még kifejezetten hátrányos 

helyzető térség és lakosságának jövıkép-formálását, termékeik piacra juttatását, 

kultúrkincseinek a jelenleginél lényegesen hathatósabb védelmét, a turizmus fellendítését.  

Habár néhány Tokaj környéki település vezetıje úgy gondolta, hogy a világörökség 

részének lenni nem feltétlenül csak elınyökkel jár, hiszen számos vállalkozó például azért 

nem települ ide, mert nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a beruházásokra, 

ipartelepítésre. Szerencsen például szalmaégetı erımővet építenének, ezért jelezték 

kilépési szándékukat a világörökségbıl, mivel ezt a történelmi borvidék védelmére 

hivatkozva nem engedélyezik, mert veszélyezteti a környezeti, a természeti és a 

világörökségi értékek fenntarthatóságát. Tállyának is nagyszabású tervei vannak, 

szélerımő parkot hoznának létre, ami miatt hangot adtak annak, miszerint megválnának 

több településsel együtt a világörökségi címtıl.  

A történelmi borvidék tıszomszédságában lévı szlovákiai Tıketerebesre tervezett 

széntüzeléső hıerımő is sok problémát okoz napjainkban. Tıketerebes lakói nem akarnak 

széntüzeléső hıerımővet a városban. A végsı döntést az állami hivatalnokoknak, az 

önkormányzatnak és a politikai hatalomnak kell meghoznia, illetve viselnie az ezzel járó 

felelısséget, amely ránk is hatással lesz. Az erımő megépítése ellen küzdenek a város 

lakói, a közeli tokaji térség települései, környezetvédelmi szervezetek, illetve a határ menti 

magyarországi települések is. 

A borászat nem jelent gyors megtérülést, hiszen az ültetvények telepítése és az elsı 

komoly szüret között évek telnek el, a borkészítés, az érlelés pedig csak ezután kezdıdik. 

Tokaj-hegyaljai pincészetek tulajdonosai szerint jelenleg a borkülönlegességek, a 

desszertbor piac stagnál. Szőkek a piaci lehetıségek, de bıvülhet ez a kör. Nagyobb 

odafigyelést kellene fordítani a közösségi célú reklámanyagok készítésére, bemutatására, 

az újságírókkal való koordinációkra, a PR tevékenységekre és a borkultúra 

népszerősítésére is. Fontos szerepe lenne ebben az államnak. Úgy érzem, hogy egy olyan 

fiatal generáció veszi át az összefogást a Tokaji Borvidéken napjainkban, ami eredményt 

                                                 
13 Világörökség [Online] Elérhetıség: http://www.vilagorokseg.hu/h8.html  [2009. 01 .09.]    
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hozhat, egyre nagyobb érdeklıdést válthat ki a tokaji borok iránt. Természetesen csak jó 

minıségő, jó ár- és értékarányú termékkel lehet fennmaradni a piacon.  

Emellett a turizmus fejlesztése nagyon fontos a borvidéken. Olyan fejlesztések 

szükségesek, amely az itt élı embereknek nyereséget hoznak. Növelni kell a helyben való 

eladást, hiszen a csoportok egymást generálhatják, vihetik a vidék jó hírét. A tokaji 

borkülönlegességek fogyasztása valójában a helyi borászatban a legalkalmasabb, hiszen az 

élmény, a pince különleges atmoszférája, a szabadidıs programok változatossága és a 

látnivalók olyan emléket hagynak a fogyasztókban, amely meghatározó lehet a bor 

vásárlásának folyamatában. Ezt figyelembe véve kellene kialakítani kínálatunkat és egyéb 

szolgáltatásainkat.    

A Hortobágy, a budai panoráma, a Pannonhalmi Bencés Fıapátság mellett talán a tokaji 

történelmi borvidék az a terület, amely a magyar föld és kultúra legfıbb kifejezıi, hordozói 

közé tartozik. A magyar világörökség-kép nem teljes a történelem legnagyobb egyéniségei 

által mindenkor áhítattal említett, sokszorosan megénekelt, megörökített borvidék nélkül.  

(Lásd: 2. sz. melléklet. Az egyediségek, a kuriozitások összessége) 
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3. A BORVIDÉK SZİLİI ÉS BORAI 

 

 

3.1. Telepíthetı szılıfajták 

 

A Tokaji Borvidéken jelenleg hatféle szılıfajta telepítése engedélyezett. Ezek megoszlási 

aránya a következı: 

- Furmint adja a területek 60 %-át, 

- Hárslevelő fajta 30 %, 

- Ságamuskotály, Zéta, Kövérszılı és Kabar szılıfajták együttesen 10 %, 

- további kísérletek vannak folyamatban a Gohér fajta telepítésére vonatkozóan. 

 

A Furmint a Tokaji Borvidék legfıbb fajtája. Bizonytalan eredető, egyesek olasz fajtának 

vallják, de mivel már évszázadok óta a borvidék meghatározó szılıfajtája, így helyi 

fajtának is tekinthetı. Minıségi fehérszılı, késıi éréső fajta. Tıkéje erıteljes növekedéső, 

kevés vastag, felfelé törı, hosszú vesszıt nevel. Vesszıi aranysárgák, hosszú ízközőek, 

vastagok. Rügyei nagyok, gyapjasak, kissé hegyesedık. Levele alig tagolt, legfeljebb 

karéjos, főrészesen fogazott szélő. Színe sötétzöld, felülete kissé hólyagos. Fürtje 

középnagy, hengeres, bogyói gömbölyőek, vastaghéjúak, lédúsak. Bogyói jól aszúsodnak, 

nemesrothadásra hajlamosak. Bıtermı fajta, kiváló minıséget ad. A Furmint késın érik, 

jól aszúsodik, és savmegtartó képessége miatt a borvidék fı fajtájává vált. A tokaji édes 

borok legfontosabb szılıfajtája, de egyre kedveltebbek a belıle készített száraz borok is, 

köszönhetıen azok frissességének és ásványosságának. Közép-Európa több borvidékén is 

megtalálható a Furmint szılı, de egyedül Tokaj-Hegyalján vált fı fajtává.14 

A borvidék másik meghatározó, régi hegyaljai szılıfajtája a Hárslevelő. Tipikus 

hungaricum, csak Magyarországon termesztik. Késıi éréső, minıségi fehérbor szılıfajta. 

Tıkéje erıs növekedéső, gyors fejlıdéső. Kevés, vastag hajtása szintén felfelé törı. 

Vesszıi szintén vastagok, sárgásbarnák. Levele középnagy, kerekded, csipkés szélő. Nevét 

levelének a hársfára emlékeztetı alakja miatt kapta. Hajtása zöldebb, mint a Furminté. 

Rügyei tompák, középnagyok. Fürtje igen jellegzetesen hosszú, laza szerkezető. Bogyói 

középnagyok, gömbölyőek, vékonyhéjúak, lédúsak. Bı és egyenletesen termı fajta. Bora a 

                                                 
14 Tokaj Renaissance [Online] Elérhetıség: http://tokaji.directinfo.hu/Szolofajtak-2.html [2009. 01. 19.] 
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Furminténál illatosabb, finom hársméz, idınként bodzavirág illatú. A Furminthoz 

hasonlóan nemesrothadásra is fogékony. 

A Sárgamuskotály a világ több borvidékén megtalálható, egyike a legrégibb 

szılıfajtáknak. Tokajban már régen meghonosodott fajta. Tıkéje középerıs növekedéső, 

lassú fejlıdéső. Vesszıi középvastagok, barnássárgák. Levele sötétzöld, kissé hólyagos, 

főrészesen fogazott szélő. Rügyei középnagyok, elállók, hegyesedık, kissé gyapjasak. 

Fürtje középnagy, tömött. Bogyói középnagyok, gömbölyőek, vastaghéjúak, sárgák vagy 

sötétzöldek, húsosak, és nagyon finom muskotályzamatúak. Középéréső, szeptember elején 

általában már száraz bornak szüretelhetı, de a késıi szüretelésbıl készült borváltozatai is 

nagyon népszerőek. A borvidék legillatosabb fajtája, savai éretten is szépek maradnak. 

Bora tüzes, harmonikus, testes, zamata utolérhetetlen. (Lásd: 6. sz. kép. Tokaji Muscat 

Lunel) 

A Zétát Király Ferenc a Furmint és a Bouvier keresztezésével állította elı 1951-ben. 1990-

ben vált hivatalosan is elismert fajtává, Tokaj-Hegyalja új fajtája. Középerıs növekedéső, 

közepesen vastag vesszıket nevel. Levele inkább a Furmintéhoz hasonlít, karéjos, főrészes 

szélő. Fürtje kúpos, tömött, közepes nagyságú. Bogyói közepesek, vékonyhéjúak. 

Elsısorban korai érésével és kiváló aszúsodó képességével tőnik ki. Bora Furmint-jellegő, 

savas, kemény karakterő, de finom savösszetételő. Kiemelkedı minıségő.   

A filoxéra vészt követıen szinte teljesen kiszorult a termesztésbıl a Kövérszılı, pedig 

valaha Tokaj-Hegyalja egyik legrégibb fajtája volt. Vegetatív, erıs növekedéső. Lombja 

haragoszöld, levele főrészes szélő. Fürtje középnagy, ágas, laza, bogyóinak nagy méretére 

utal a fajta neve is. Szellıs, szárazabb hegyoldalakra való. Nagyon jól aszúsodik.  

A Hárslevelő és a Bouvier keresztezıdésébıl származik a Kabar. Új fajta, Tokaj-

Hegyalján 2006 óta engedélyezett. Tıkéje kevés hajtást nevel, ebben a Hárslevelő fajtához 

hasonlít. Levele sötétzöld. A Zétával azonos idıben érik, ám annál kevesebb termést hoz. 

Jó cukorgyőjtı képességekkel rendelkezik, jól aszúsodik, vastagabb bogyóhéja miatt a kész 

aszúszemek a késıbbi csapadékosabb idıjárásra kevésbé érzékenyek.15 

 

A szılıben többféle vitamint vehetünk magunkhoz, úgymint: A, B1, B2, B6, C és E. A 

sorban elsı helyen álló: 

 - A-vitamin a látás folyamataiért, a bır és más szövetek épségéért és különbözı 

immunfolyamatokért felelıs, a következı vitamincsoport, 

                                                 
15 Tokaj Renaissance [Online] Elérhetıség: http://tokaji.directinfo.hu/Szolofajtak-2.html [2009. 01. 19.] 
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 - B vitaminok családjának funkciói: 

 · B1 – szénhidrát anyagcsere, fıbb energiaszolgáltató folyamatok, az idegrendszer és a 

szív megfelelı mőködése; 

· B2 – a zsírsavak lebontása, a szénhidrátok anyagcseréje, szöveti légzés, méregtelenítés;  

· B6 – aminosavak és fehérjék megfelelı mőködése, esszenciális zsírsavak anyagcseréje, az 

idegrendszer mőködése, bırfelület épsége,  

- C-vitamin talán a legközismertebb, ami – a teljesség igénye nélkül - az oxido-reduktív 

folyamatokat, az immunrendszer megfelelı mőködését és a hormonok szintézisét és a vas- 

illetve rézfelszívódását segíti elı, végül, 

- E-vitamin és annak jótékony hatásai: antioxidatív folyamatokhoz, védıfaktorként 

öregedési folyamatok gátlásához nélkülözhetetlen.  

A vitaminok mellett ásványi anyagok is akadnak jószerivel a szemekben: K, Ca, I, Mg, F. 

Aszúsodáskor pedig egy-egy szem elveszti nedvesség-tartalmának nagy részét, így 

töményen, koncentráltan marad bennük a „gyógyhatás”. Ebben még az embernek semmi 

munkája sincs, hisz a természet ezt elvégzi nélkülünk is. A palackba kerülı nedőrıl 

azonban már az ember gondoskodik.16 

A népi gyógyászatban is évszázadok óta ismerik és kihasználják a szılı méregtelenítı 

hatását is. Magas ballasztanyag-tartalmának köszönhetıen javítja az emésztést, de akár 

még le is fogyhatunk, ha beiktatunk idınként egy-két szılınapot. Egy egynapos szılıkúra 

alatt a diéta elıtt fáradtságról, rosszkedvrıl panaszkodók látványos változáson mehetnek 

keresztül: bırük megfiatalodik, visszanyerik életerejüket és kedvüket, az emésztési gondok 

megszőnnek, a stressz okozta panaszok enyhülnek. A szılınek természetesen nemcsak 

maga a gyümölcse, de különbözı feldolgozott formái is jótékonyan hatnak az egészségre. 

Frissen préselt leve: a must például köztudottan jó természetes hashajtó, emellett jó 

hatással van az epe és a vesék mőködésére is. A szılılevél éppen ellenkezıleg: hasmenés 

megszüntetésére ajánlják.17  

 

 

 

 

 

                                                 
16 Tokaji borban a gyógyerı? [Online] Elérhetıség: http://www.vinoport.hu/?node=217 [2008. 12. 22.] 
17 Szılı, must, bor…egészség [Online]  
Elérhetıség: http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kiea/0/17048/1 [2008. 12. 22.] 
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3.2. Az aszúsodás 

 

Az aszúsodás a természetes édesedés legértékesebb formája. Egyedülálló jelenség, mely 

Tokaj-Hegyalját világhírővé tette. Az aszúsodás, más néven nemesrothadás megindulása 

egy soktényezıs folyamat eredménye, mely tényezık egyikének hiánya, vagy akár nem 

teljes mértékő megvalósulása esetén a folyamat nem megy végbe. 

Ezeket feltételeket az alábbiakban határozhatjuk meg: a Botrytis cinerea nevő gombaféle 

fertızését kiváltó nedves idıjárás a szılıt teljes érésben érje. Ugyanakkor a bogyók épek, 

sérülésmentesek legyenek. A néhány napos csapadékos, párás idıszak után pedig hosszú 

száraz periódus következzen. 

A gombaspóra átteleléssel, a levegımozgás révén, illetve egyéb fertızési úton kerül a 

szılıre. Elıször a gázcsere nyílásokon, avagy a bogyónövekedés következtében létrejött 

mikrorepedéseken férkızik a bogyó belsejében lévı tápanyagokhoz, illetve vízhez. 

További növekedése folytán jut csak a bogyó felszínére, s válik szemmel láthatóvá. 

Ekkorra a növényi szövetek sejtfala olyan nagymértékben módosul, hogy már nem képes 

többé funkcionálni, vizet felvenni, amitıl a bogyó barnás kék, illetve csokoládé 

árnyalatúvá válik. 

Ekkor dıl el, hogy a rothadás melyik formája valósul meg. Amennyiben a szılı kellı 

érettségi szintet ért el, és kedvezı idıjárási viszonyok lépnek fel - azaz hosszú, napsütéses 

napok következnek -, akkor a szılı víztartalmának nagy része el tud távozni a bogyóhéj 

fent jelzett sérülésein keresztül. Ez azt eredményezi, hogy a penészgomba "viselkedése" 

megváltozik, és rothasztás helyett jótékony hatást kezd kifejteni a lecsökkent víztartalom 

miatt. 

A túlérés során a fürtkocsány elfásodásával megszőnik tudniillik a tıke és a bogyó közötti 

anyagáramlás, így az aszúsodott szılıszemekben az elroncsolt bogyóhéjon keresztül az 

elpárolgó víz már nem pótlódik. Ettıl fokozatosan nı az ozmotikus nyomás, amely egyre 

inkább korlátozza a gomba növekedését. 

A nemesrothadást tehát a gomba metabolizmusának biokémiai folyamatai, valamint a 

szılıfürt tıkén való elszáradásának, töppedésének fizikai változásai együttesen 

eredményezik. 

A másik fontos dolog, amit ebben a leírásban szerepeltetni kell, hogyan is alakult ki az 

aszú neve. Az elsı megjelenés még "aszszu szölö borról" szólt Szikszai Fabricius 

Nomenklaturájában. A Csokonai által is kifogásolt, hosszadalmas aszúszılıbor szóalak 

aztán megindult a magyar nyelvre olyannyira jellemzı rövidülés útján, ami a szótárakban 
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is megmutatkozott. Az idık során végül lerövidült az aszú szóra. A XIX. század utolsó 

harmadától már inkább csak ez a rövidített forma terjedt, a filoxérát követı betelepítés után 

pedig teljesen egyeduralkodóvá vált.  

Meg kell jegyezni, magát az aszú kifejezést régebben a mai "száraz", "aszalt" szavainkhoz 

hasonlóan használták, azaz létezett szilva aszú, berkenye aszú is. A késıbbiekben azonban 

- a kereskedelemnek köszönhetıen - már csak a szılı aszújára volt használatos. 

Az aszúbogyóban különleges aroma-összetevıkkel rendelkezı íz és illatanyagok fejlıdnek 

ki. (Lásd: 7. sz. kép. Aszúszemek válogatása) 

Az aszúképzıdés nem minden évben egyformán jelentkezik és bizonyos években csak 

elenyészı mennyiségő aszúszem terem. Az aszúsodás általában a fürtön szemenként 

történik, az összes szılıbogyó 5-20%-a aszúsodik. Az aszúsodás jelentıs súlyveszteséggel 

jár, egy kilogramm aszúszem kialakulásához átlagosan öt kilogramm ép szılı szükséges. 

Az aszúszemek szüretelése háromféleképpen történhet: 

- többszöri válogatással szemezgetik az aszúszemeket a tıkén maradt fürtökrıl, 

akár három-négy alkalommal is átjárva a birtokot. 

- leszüretelik az egész fürtöt, de még kint a területen kiszedik egy külön vödörbe az 

aszúsodott szılıszemeket 

- a leszüretelt fürtökrıl válogatóasztalon szedik ki a nemesen az aszúszemeket. 

(Lásd: 3. sz. melléklet: Kiemelkedı aszús évjáratok) 

 

Az aszúsodáson kívül a hegyaljai borpincéknek is nagy szerepük van a borok minıségének 

kialakításában. Ezek a pincék több százéves múltra tekintenek vissza, melyek 

mikroklímája tökéletesen megfelel a borok nevelésére, érlelésére. A pincepenész 

(Cladosporium cellare) 1-3 cm vastagon lepi be a falakat, így elısegítve a páratartalom 

kiegyenlítettségét. A bor jellegzetes aromájának, különleges zamatának kialakulását a 

felszabaduló illó vegyületek és alkoholgızök kondenzációjával segítik elı. A pincepenész 

további elınye, hogy meggátolja az egyéb, káros mikroszkopikus gombafajok 

elszaporodását. 
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3.3. Tokaj-Hegyalja borai 

 

Tokaj-Hegyalján viszonylag kevés szılıfajtából sokféle bor állítható elı, figyelembe véve 

a szüret idıpontját, a feldolgozási technológiát és a nemesrothadás jellegét. Nem véletlenül 

mondják, hogy „ezerféle színő, ezerféle íző” a tokaji bor. A csúcsborokhoz szükséges 

hosszú érlelés, vagy a gyümölcsösségre törekvı rövidebb, a magas kockázatú késıi 

szüretek vagy a korai szüreteléső sárgamuskotály, a száraz szamorodnik különleges, egyedi 

ízvilága, vagy a bárki számára jól érthetı késıi szüretek… Tokaj-Hegyaljának millió arca 

van... A tokaji borok az évszázados hagyományok és a ma érvényben lévı bortörvény 

alapján készülnek. Mivel mindkettı többféle lehetıséget biztosít a pincemesterek számára 

a borkészítés folyamatában, ezért ugyanazzal a névvel fémjelzett bor két pincében kóstolva 

sohasem lesz egyforma. (Lásd: 8. sz. kép. A Götz Pincészet, családi gazdaságunk borai) 

Fajtaboroknak nevezzük a meghatározott termıhelyekrıl származó minıségi borokat. 

Tokaj-Hegyalján fıként az aszúsodott szemekbıl készített édes boráról híres, de 

a gyümölcs további részébıl, azaz az egészséges szılıszemekbıl mindig is készítettek 

friss, száraz borokat. Szárazborként a Furmint és a Hárslevelő gyakori, ritkább a 

Sárgamuskotály, míg a Zéta és a Kövérszılı önálló száraz borfajtaként alig létezik. 

Elkészítési technológiájuk alapján a száraz borokat a következıképpen csoportosítjuk: 

- acéltartályban, reduktív technológiával készült friss, gyümölcsös borok. 

- fahordóban erjesztett és érlelt testesebb borok. 

A fajták kiválóan alkalmasak késıi szüreteléső borok elıállítására is. A túlérett és nemesen 

rothadt szılıbıl fürtönként vagy fürtrészenként válogatva késıi szüreteléső borok 

készíthetık. 

A borkülönlegességek legfontosabb alapanyaga az aszúszem: nemesen rothadt (Botrytis 

cinerea által megfertızött) betöppedt szılıbogyó, melyet gondos munkával, szemenkénti 

válogatással szüretelnek. Az aszúszemeket ezután kádakban győjtik össze, ahol állni 

hagyják a szüret befejezéséig. Az egymásra ömlesztett aszúszemekbıl saját súlyuknál 

fogva nektár préselıdik ki, ez a különlegesség a tokaji esszencia. Az eszenciát általában 

üveg ballonokban tárolják, és a pincék mélyén hosszú évekig nagyon lassan erjed. 

Rendkívül magas cukortartalmának köszönhetıen alkoholtartalma nagyon alacsony (max. 

3-4 %). Az egész világon ritkaságszámba menı italról van szó, mely koncentráltan 

tartalmazza a talajból felvett nyomelemeket és ásványi anyagokat. Az esszenciát 

felhasználhatják az aszú borok készítésekor, illetve a legnagyobb évjáratok legszebb tételei 

önállóan is palackba kerülhetnek. Az Európai Uniós szabályozás ilyen alacsony 
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alkoholtartalmú bort nem is nyilvánít bornak, így az eszencia esetében külön kivételt 

kellett tenniük. Az eszencia nagy része persze önmagában sosem kerül forgalomba, a 

legtöbbet felhasználják az aszúkészítés során. 

A tokaji aszú készítésének legfontosabb mozzanata az aszúszemeknek, a puttonyszámnak 

megfelelı arányban musttal vagy azonos évjáratú borral történı elegyítése, majd áztatása. 

Az feltárás azért szükséges, mert a mazsolaszerővé töppedt szılıbogyókból csak ezzel 

az eljárással lehet kinyerni a cukrot, az ízeket és az aromákat. Préselés után az aszúborok a 

tokaji pincékbe kerülnek, ahol minimum három év érlelés vár rájuk, melybıl legalább két 

évet kötelezıen hordóban töltenek el, a többit pedig a tokaji palackban. Az aszúborok 

beltartalmának kifejezésére a puttonyszám használatos, ennek magyarázata a készítési 

módban rejlik. Az aszúkészítés hajdani mértékegysége a 180 icce őrtartalmú (136,5 literes) 

gönci hordó és a szüreteléshez használt, háton vitt eszköz a puttony, mely ötöd része a 

gönci hordó méretének. (27 liter). Az aszú bor puttonyszámát az döntötte el, hogy egy 

gönci hordónyi mustban hány puttonnyi aszútésztát áztattak meg készítésekor. Eszerint 

beszélünk 3-4-5-6 puttonyos aszúról és aszúesszenciáról. A pontos meghatározás úgy szólt 

és szól a mai napig: az aszúkészítéskor 1 gönci hordó borhoz vagy musthoz, annyi puttony 

(kb. 22-27 kg) aszúszemet keverünk, ahány puttonyszámú aszúbort kívánunk elkészíteni 

(Lásd: 1. sz. táblázat. A tokaji borkülönlegességek törvény által szabályozott minimum 

cukortartalma és érlelési ideje). 

Az aszúesszencia egy kiváló évjárat olyan kimagasló tétele, amelynek beltartalmi értéke a 

6 puttonyos aszúét is meghaladja. Ma már a különbözı puttonyszámú aszúk beltartalmi 

értékeit törvények és rendeletek szabályozzák.18 Az esszencia vagy nektár alkoholtartalma 

a nagy cukormennyiség miatt csekély, de a Tokajról szıtt misztérium egy darabja. Ezt a 

nektárt említi a magyar Himnusz is.  

Az aszúkészítés során hátramaradt kipréselt aszútészta azonban még mindig rendkívül 

gazdag alapanyag, amit érdemes akár másodszor is felhasználni. Ezért ismételten musttal 

vagy borral öntjük fel. Ezt az eljárást fordításnak nevezzük. (A "fordítás" kifejezést eredete 

magyarázza: a préselést hajdan zsákok segítségével végezték, majd ezekbıl a zsákokból 

"kifordították" a kipréselt aszútésztát.) Az így kapott fordítás nem olyan édes, mint az aszú, 

de jellegzetes, nagyon kellemes ászkolási ízeket és zamatokat érezhetünk a borban. Ha az 

aszú lefejtése után visszamaradt seprıre felöntött bort ázni hagyjuk, a kiázott anyagok 

jelentısen feljavítják a bort, ez a máslás. 

                                                 
18 Tokaj Renaissance [Online] Elérhetıség: http://tokaji.directinfo.hu/Borok-2.html [2009. 02. 20.] 
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A szamorodni szintén egy borkülönlegesség, elnevezése lengyel eredető — „ahogyan 

termett” — amelyet a lengyel kereskedıktıl kapott. A szamorodni olyan bor, ahol az 

aszúsodott szılıszemeket is tartalmazó fürtöket az ép fürtő szılıterméssel együtt 

dolgozzák fel. A szamorodni a ki nem erjedt cukor mennyiségétıl függıen lehet száraz 

vagy édes.  

 

A bor összetevıi: (Lásd: 9. sz. kép. A Bor kémiai összetétele) 

Az egyik csoport a szılıbıl származó vegyületek összessége, mert akárhogy is vesszük, a 

bor szılıbıl készül – mindenféle ellenkezı híresztelés ellenére. A másik nagy 

vegyületcsoport az alkoholos erjedés során keletkezett vegyületek összessége, nem 

csekély, ami ilyenkor keletkezik. A harmadik pedig a „kívülrıl” bekerült vegyületek 

összessége. A szılıbıl származó és az erjedés során keletkezett vegyületek mindegyikének 

van valamilyen fiziológiás élettani hatása az orvosi megközelítésben.19 

Alkohol: A borok alkoholtartalma általában 8,5-14% között mozog. De vannak ennél 

alacsonyabb és magasabb alkoholtartalmú borok is. Az élesztıgombák 16,5% 

alkoholtartalom felett elpusztulnak, ezért ennél nagyobb alkoholtartalmat hagyományos 

erjesztéssel nem lehet elérni. Az alkoholnak a savak mellett konzerváló szerepe is van. Az 

alacsony alkoholtartalmú borok nehezebben eltarthatóak és hajlamosabbak a 

borbetegségekre. 

Cukor: A mustban lévı cukor az élesztıgombák hatására alakul át alkohollá. Az erjedés 

sohasem tökéletes, ezért valamennyi cukor mindig visszamarad a borban. Ha sok, akkor 

édes a bor, ha kevés, akkor száraz. A maradék cukor mennyisége, a bor édessége az 

erjesztéssel befolyásolható. 

Savak: Különféle szerves és szervetlen savak, amelynek túlnyomó részben borkısav. A 

borkısav mennyisége 1–5 g/l. A bor második legfontosabb sava az almasav. A szájban 

éles, húzós érzetet kelt. Mennyisége borban 0–8 g/l, ahol a 8 g/l kiugróan magas érték. Az 

éretlen szılıben több, az érettben kevesebb az almasav. Minden vörösbor és néhány 

fehérbor esetében az almasav baktériumok hatására tejsavvá alakul. A tejsav vajhoz 

hasonló aromát kölcsönöz a bornak. Kevésbé éles íző, mint az almasav, így a fenti 

átalakuláson átmenı borok puhábbak a szájban. A túlzott vagy nemkívánatos 

tejsavtartalom ugyanakkor borbetegséghez vezet. A szılıben, természetes állapotában 

                                                 
19 Horváth Zoltánné – Dr. Botos Ernı Péter: A bor hatása az egészségre.  
Az Országgyőlés Mezıgazdasági Bizottsága, 2007 44. p. 
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tehát tejsav nem, hanem csupán borkısav, almasav továbbá bizonyos mennyiségő 

citromsav található. 

Csersav vagy tannin: A szılı héjában, a fürt kocsányában és a szılımagban lévı vegyület. 

Jellegzetesen fanyar ízt ad a bornak. A kékszılı héjon áztatása és erjesztése miatt sokkal 

nagyobb mértékben kerül be vörösborba, mint a fehérbe. A vörösbor készítésekor a 

kékszılıbıl bogyózással eltávolítják a kocsányt, hogy ezzel is csökkentsék a bor 

csersavtartalmát. Alapvetıen befolyásolja a bor ízét. 

Glicerin: A cukor erjedése során keletkezı szerves vegyület. A bor „testességét” 

befolyásolja.20 

 

A bor sohasem romlik meg úgy, hogy olyan anyagok keletkezzenek benne, amelyek az 

emberi egészségre károsak lennének. Legfeljebb pl. olyan mértékben ecetesedik meg, hogy 

nem akarjuk meginni, de utána jó lesz borecetnek, ami a salátára nagyon kiváló. Tehát 

ilyen értelemben a többi élelmiszerhez képest nagyon jó a bor pozíciója. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Wikipedia, a szabad enciklopédia [Online] Elérhetıség: http://hu.wikipedia.org/wiki/Bor [2009. 02. 05.] 
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4. BOR ÉS EGÉSZSÉG 

 

 

4.1. A bor mint gyógyszer 

 

A mővészek mindig megérzik a fontos dolgokat, Goethe azt írta: „A bor megerısíti az agy 

eredeti állapotát - a butát még butábbá teszi, de az intelligens még intelligensebb lesz.”. 

Borban az igazság – így szól a mondás. A bor végigkísérte az emberiséget a történelme 

során. Bort ittak már az ókorban, Babilonban, Egyiptomban, a Bibliában is számos 

említést tettek e nemes ital fogyasztásáról, még az utolsó vacsora asztalán is szerepelt. A 

bor tehát nem új kelető, mint ahogy fogyasztási szokásai és hatásainak ismerete sem.21  

A hosszú évezredek alatt egyrészt a bor isteni eredetét hangsúlyozták a jótékony és 

kellemes hatásai miatt, másrészt az ördög ajándékának tekintették a túlzott fogyasztása 

következtében kialakuló egészség- és sorsrontó veszélyei miatt. A történelem folyamán a 

bort és a kenyeret mindig az emberiség két alapvetı „élelmiszerének” tekintették.22 

Az ókori Görögországban Asklepios, a gyógyítás istene és Dionysos, a bor és a mámor 

istene rokonok voltak, ami azért is érdekes, mert így a mitológia, a vallás szintjén is 

összekapcsolták a gyógyítás és a bor fogalmát. Erre a párosításra több dolog is utal, például 

az athéni Asklepion Dionysos szent területe mellé épült, és a szertartások rendszeres 

kelléke volt a bor. A kórus „Dicsıítem a szép gyermeket, halandók világosságát, 

Asklepiost!” felkiáltása után mindenki kortyolt a boros kehelybıl. Hagyományosan 

Asclepiadesnek, híres ókori orvosnak tulajdonítják a bor gyógyászati értékeinek 

felfedezését. Platón leginkább fiatalító hatását dicséri. Készítettek menta bort, tengeri 

hagyma bort, mirtuszbort stb. Az ókori görögök ánizzsal, korianderrel, írisszel főszereztek. 

A régi zsidó gyógyszerkészítık is elıállítottak gyógyborokat.23 

Hippokratész is helyes mértékben fogyasztva betegségek gyógyítására alkalmasnak találta. 

İ volt a kosi nagy orvosiskola megalapítója, az orvosi eskü ma is használt szövegének is a  

                                                 
21 Mégis egészséges az alkohol? [Online] Elérhetıség: http://www.femina.hu/egeszseg/bor  [2008. 04. 05.] 
22 Bor és egészség [Online] 
Elérhetıség: 
http://www.borvacsora.info.hu/index.php?option=com_mycontent&task=view&id=346&Itemid=88 [2008. 
12. 21.] 
23 Bor és egészség [Online]  
Elérhetıség: http://bormustra.hu/borkultura/bor_es_egeszseg/index.bor [2008. 12. 16.] 
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megfogalmazója, azt írja, hogy a bor nyugtató, fájdalomcsillapító, vizelethajtó, 

hasmenésellenes, sebgyógyító.24 

Valamennyi nép számára a bor szent italnak számított. A Bibliában a bor és a szılı 450-

szer szerepel. Az ótestamentumban a bor mindenkor a gyógykezelés eszköze. A 

kereszténység a bort, mint gyógyszert kezdetben nehezen fogadta el. Az évszázadok során 

azonban a misebor mindenütt a szılıtermesztést segítette. A kolostorok saját fogyasztásra 

és a vendégeik számára termeltek szılıt, így tették a középkori Európában a bort a nép 

italává.  

Az Új Testamentumban Lukács evangéliuma szerint az irgalmas szamaritánus története így 

szól: „Egy ember megy vala alá Jeruzsálembıl Jerikóba, és rablók kezébe esék, akik azt 

kifosztván és megsebesítvén elmenének, ott hagyák félholtan, egy samaritánus pedig az 

úton menvén…bekötözé annak sebeit, olajat s bort töltvén azokba.”25 

Talmud szerint; „a bor a gyógyszerek legjobbika, amikor a bor hiányzik, szükség lehet 

orvosra.” Hippokratész könyveiben leírta a különbözı borok hatását; ajánlotta többek 

között sebkezelésre, erıtlenség és lehangoltság elleni szerként, lázcsillapítóként, víz- és 

hashajtóként. Szt. Lukács evangéliumában az irgalmas szamaritánus faolaj és bor 

keverékével látta el az áldozat sebeit. Celsus nyolc könyvben foglalta össze az egyes 

borfajták gyógyhatásait. Galenustól számos borban oldott, illetve borral kevert orvosság 

receptje maradt ránk. Néró hadisebésze, Dioscorides ajánlotta a bort érzéstelenítésre, 

sebfertıtlenítésre. A klasszikus gyógyszertani iskolák a mai napig a legjobb 

szorongásoldóként említik.26 

A bor antiszeptikus hatása tehát már az ókorban is ismeretes volt. Neves hadvezérek, mint 

például Julius Caesar felcserei a hadjáratok alkalmával a különbözı ragályos betegségek 

(tífusz, kolera) elkerülése végett bort itattak a katonákkal, és így a bort fogyasztó katonák 

ellenállónak bizonyultak a járványokkal szemben. Vizsgálatokkal bizonyították, hogy 

például a tífusz bacilusok a borban néhány perc alatt elpusztulnak. 

Az ókori Cajus Plinius, „Gyógyszerek készítése borról és termesztett fákról”  írt 

könyvében, több mint 60 gyógybor leírását adja meg. Az ókor tudományát az egyiptomi 

papirusz tekercsek, a védák és egyéb nyelvi emlékek a középkorban is átmentették a bor 

                                                 
24 Horváth Zoltánné – Dr. Botos Ernı Péter: A bor hatása az egészségre. Az Országgyőlés Mezıgazdasági 
Bizottsága, 2007. 22. p. 
25 Horváth Zoltánné – Dr. Botos Ernı Péter: A bor hatása az egészségre.  
Az Országgyőlés Mezıgazdasági Bizottsága, 2007 22. p. 
26 A mérsékelt borfogyasztás szerepe az egészségmegırzésben [Online] 
Elérhetıség: http://dietakucko.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=261&Itemid=2 [2008. 12. 
29.] 
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gyógyszerként való alkalmazását, a borral készült orvosságok leírásával együtt. Ezeken 

kívül a nép száján forogva, apáról fiúra szálltak a receptek és a hozzájuk kapcsolódó 

hitvilág. A tudomány fejlıdésével egyes receptek, hiedelmek lemorzsolódtak, viszont jó 

néhányuk napjainkig megmaradt. Az ókorhoz hasonlóan a középkorban is az egészségtelen 

víz helyett a bort ajánlották, és fogyasztották a járványok megakadályozására.27 

A XVI. század nagynevő orvosa Ambroise Paré antiszeptikumként használta a bort. 

Pasteur a mikrobiológia megalapozója a leghigiénikusabb és legegészségesebb szernek 

tartotta. Bort a kolostorokban és kórházakban is tartottak mindig fertıtlenítés céljából. A 

szerzetesek a mai napig híres gyógylikır készítık. A római Fusone orvos az 1600-as 

években továbbment és az összes betegség gyógyítására alkalmasnak találta a bort és a 

borpárlatot.28 

Szent Ágoston az alábbiakban foglalta össze a borról alkotott véleményét: „A bor az 

embert sokszor segíti. Erısíti a gyenge gyomrot, felfrissíti a lankadó erıt, gyógyítja a test 

és a lélek sebeit, előz bánatot és szomorúságot, örömöt okoz, és barátok között kedvet 

éleszt a beszélgetésre.”29 

Egyes kutatók választ adtak arra a kérdésre, mely napjainkban is igen sok embert 

foglalkoztat: hogy lehet az, hogy az apácák nemigen élték túl az átlagéletkort, ellenben 

férfikollégáik, a barátok majdnem kétszer annyi ideig éltek? Ma már tudjuk, hogy az ok a 

borban keresendı. A férfiak az ételeket borral öblítették le, és a nemes cseppek 

alkoholtartalma antiszeptikus hatást fejtett ki. A nıket viszont tiltották a bortól, mert 

afrodiziákumnak tekintették - így az apácák nem ihattak annyit, mint a férfikollégáik. 

Isten nıi szolgái kénytelenek voltak vizet inni, ami akkoriban korántsem volt tisztának 

mondható, csak úgy nyüzsögtek benne a baktériumok. Jobb esetben sört ittak, de annak 

nem volt olyan erıs antiszeptikus hatása, mint a bornak. A sörhöz csak a XVI. század óta 

adnak komlót, ami megnöveli az ital fertıtlenítı hatását. Az apácák körében ezért igen 

magas volt a gyomor-bél traktust érintı megbetegedések száma, és ezért nem értek meg 

magasabb életkort, mint az átlag. Ma már szerencsére mindenki ihat bort: apácák és 

barátok, férfiak és nık egyaránt.30 

 

                                                 
27 Bor és egészség [Online]  
Elérhetıség: http://bormustra.hu/borkultura/bor_es_egeszseg/index.bor [2008. 11. 16.] 
28 Uo. 
29 A bor és egészség kapcsolata napjainkig [Online] 
Elérhetıség: http://www.bor-neked.hu/bor-es-egeszseg-kapcsolata-napjainkig [2008. 12. 11.] 
30 A bor és egészség szolgálatában [Online] 
Elérhetıség: http://www.krepuska-feszt.hu/bor_egeszseg.html [2009. 01. 10.] 
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Sajátos híre volt Európa szerte a Tokajinak, amirıl sokáig azt hitték, aranytartalma van, s 

ennek köszönheti gyógyító hatását. Mindenesetre a híres orvos Paracelsus is vizsgálta a 

tokaji borok pozitív élettani hatását, ami fıképp a magas ásványi anyag és vitamin 

tartalmának volt köszönhetı. Fogyasztotta is az európai királyok többsége, XIV. Lajos, 

XII. Károly, Nagy Péter és Katalin sıt Ferenc József is minden este lefekvés elıtt egy 

pohárka Tokajival zárta a napot, orvosa tanácsára.31 

Mária Terézia felszólította a Bécsi Egyetemet, hogy vizsgálják meg, valóban aranyszemek 

vannak-e a tokaji szılıbogyókban. Sok vélemény keringett már akkor is a Tokaji gyógyító 

és frissítı hatásáról. 

Bort ittak a szerelmesek, vagy éppen a szerelmi csalódások elviseléséhez, bor mellett 

döntöttek a háborúkról vagy akár a békérıl, borral koccintottak, ha nemes alkalom adta a 

lehetıséget, de fogyott jócskán mindenféle ok nélkül is. A bor azonban nem csupán egy 

alkohol. A népi gyógyászat szerint a bor egészséges, vérszaporító, szívvédı, sıt, egyenesen 

meghosszabbítja a fogyasztók életét. Persze csak bizonyos mennyiségben igaz. A modern 

tudomány sem állít mást, de mára már nemcsak mendemonda a bor jótékony hatása, 

hanem többszörösen bizonyított tény is.32 

 A bor fogyasztási szokásainak jelentıs változása az érdeklıdés középpontjába helyezte  a 

bor és az egészség kapcsolatát. Az utóbbi évtizedekben mindkét téma egyre több embert 

foglalkoztat. Számos orvosi kutatás keresi a kapcsolatot az egészség megırzése és a 

borfogyasztás között. Az alkoholfogyasztás jótékony és indokolható fogyasztása mellett 

természetesen minden korban tetten érhetı mértéktelen fogyasztása is.33  

Egy bizánci püspök így emlékezik meg a IV. századból az alkoholfogyasztás kettısségérıl: 

"Hallom az emberek sírását, bár ne lenne bor! Ó, oktalanság! Ó, bolondság! Vajon a bor 

az oka a becstelenségnek? Nem. Ha azt mondod, bár ne lenne bor, a részegség miatt, akkor 

fokonként haladva azt kellene mondanod, bár ne lenne éjszaka a tolvajok miatt, bár ne 

lenne fény a kémek miatt, és bár ne lenne asszony a házasságtörés miatt."  

A történelem folyamán az egészséget különbözı jelentésekkel ruházták fel. Az orvosi 

gondolkodás történetében központi szerepet játszott az a felfogás, hogy az egészség nem 

más, mint a betegségek hiánya.  

                                                 
31 Bor és egészség kapcsolata napjainkig [Online] 
Elérhetıség: http://www.bor-neked.hu/bor-es-egeszseg-kapcsolata-napjainkig [2008. 12. 21.] 
32 Mégis egészséges az alkohol? [Online] Elérhetıség: http://www.femina.hu/egeszseg/bor [2008. 11. 05.] 
33 Bor és egészség [Online]  
Elérhetıség: http://www.boraszportalok.hu/index.php?p=cikk&id=1803 [2009. 02. 16.] 
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A bor és egészség mai, egyre népszerőbb kapcsolatát a francia paradoxon indította útjára. 

Egy ’70-80-as években végzett vizsgálat-sorozat megállapította a szívbetegségek és a 

zsírbevitel közötti összefüggést. Ennek az összefüggésnek azonban egy ország nem felelt 

meg: Franciaország. A zsírfogyasztás negatív hatásainak csökkenésében jelentıs szerepet 

tulajdonítottak a borfogyasztásnak. A vizsgálat idıszakában, Franciaországban a 

borfogyasztás egy fıre jutó mennyisége 100 liter felett volt évente. Ettıl kezdve több 

vizsgálat is indult világszerte annak megállapítására, hogy vajon az egyes italféleségek 

különbözı mennyiségő fogyasztásának milyen egészséghatása van. A különbözı 

kutatásokba több mint egymillió embert vontak be. A vizsgálati eredmények szerint az 

alkohol mértékletes fogyasztása javíthatja az életkilátásokat, ugyanakkor a leginkább 

pozitív hatást a borfogyasztók között sikerült kimutatni.34 (Lásd: 10. sz. kép. Korreláció: 

szívbetegség és napi zsírbevitel között) 

További vizsgálatok arra voltak kíváncsiak, hogy az alkoholfogyasztási szokások hogyan 

befolyásolják az életkilátásokat. A vizsgálat szerint a napi rendszerességgel egy italt 

elfogyasztók rendelkeznek a legjobb életkilátásokkal – kedvezıbbekkel, mint azok, akik 

teljesen távol tartják magukat az alkoholtól. Az egy ital általánosan meghatározott 

mennyiségének 10-15 g alkoholt értenek (kb. 2 dl bor). Ez a mennyiség elsısorban a 

férfiak esetében igaz, a nık ennek a mennyiségnek körülbelül a felét fogyaszthatják, 

amennyiben az egészségük megırzését tartják szem elıtt. Tehát, aki sokat iszik, az 

biztosan rosszabbul jár, mint aki keveset iszik, és aki egyáltalán nem iszik, az jár a 

legrosszabbul.35 

A borfogyasztási szokások egyéni kialakításában segíthet az ókori görögök bölcsessége, 

akik a bor különbözı arcait egy háromszög csúcsain ábrázolták: táplálék, méreg, orvosság. 

A bor étkezéskor fogyasztva kedvezıen befolyásolja a gyomor-és bélmőködést, az 

emésztést. Mértékletes fogyasztásakor gyógyszerként is tekinthetünk rá jótékony hatásai 

miatt. A bor savai (almasav, citromsav, borkısav, stb.) elısegítik a szénhidrátok és a zsírok 

emésztését. A bor egyéb összetevıi (fehérjék, vas, aminosavak, kalcium, fluor, stb.) sok 

fontos elemmel gyarapítják az emberi szervezetet.  

Fontos megemlíteni a bor antiszeptikus (fertıtlenítı) hatását is. A szervezetben számos 

baktérium (pl.: kólibacilus vagy tífuszbacilus) különösen érzékeny a bor különbözı, 

                                                 
34 Bor és egészség [Online] 
Elérhetıség: http://www.boraszportalok.hu/index.php?p=cikk&id=1803 [2009. 01. 10.] 
35 Uo. 
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szervezetre gyakorolt hatására. A tokaji borok magas polifenol tartalma segíti a káros 

gyökök lekötését, és ezzel a szervezet méregtelenítését.  

A téma ma már túlmutat a marketing által jól használható szófordulatokon, kézzelfogható 

és bizonyított eredmények állnak rendelkezésre.36 A mérsékelt borfogyasztás jótékony 

hatásai egyre inkább ismertté válnak.  

Hamvas Béla mondja: „Bort! Megint csak azt mondom, hogy: bort igyatok! Aztán majd 

kedvet kaptok a csókolózásra, a virágszedésre, a barátságra, a jó mély alvásra, a 

nevetésre, és újság helyett reggel költıket fogtok olvasni.” 

A nagymértékő alkoholfogyasztás együtt jár minden fajta halálozási arány jelentıs 

növekedésével. Akik túlzott mértékben fogyasztanak alkoholt, nagyobb esélyük van arra, 

hogy agyvérzésben, szívtrombózisban, májbetegségben vagy rosszindulatú daganatos 

megbetegedésben haljanak meg, de magasabb köztük azok száma is, akik balesetben vagy 

erıszakos halál vagy öngyilkosság útján végzik. A nagymértékő vagy mértéktelen 

alkoholfogyasztás hirtelen halálhoz is vezethet, de emellett okozhat vérnyomás-emelkedést 

és súlyos szívritmus-zavart is.  

Tulajdonképpen alig található olyan anyag – beleértve a gyógyszereket, de jótékony hatású 

anyagokat is -, amelyek nagy dózisban ne okoznának bajt. Tehát semmit – sem bort, sem 

pálinkát, sem vizet, semmi élvezetet – túlzott mértékben nem ajánlatos fogyasztanunk.37  

Közismert tény, hogy a túlzott mértékő alkoholfogyasztás káros hatással van a 

májmőködésre. Ennek az az oka, hogy az alkohol lebontása döntıen (90 %-ban) a májban 

történik. Csak kevés kiválasztás történik a tüdın, vesén illetve a bırön keresztül. Az 

alkohol elfogyasztása után hamarosan felszívódik a tápcsatornából, bekerül a vérbe, majd a 

májsejtekben az alkohol enzimek segítségével lebomlik. Ha nagyobb mennyiségő alkoholt 

fogyasztunk, ez a folyamat csak lassan megy végbe, és az alkohol károsítja a szerveztünk 

sejtjeit. Ezeknek hatására károsodnak a májsejtek, májzsírosodás, toxikus májgyulladás és 

végsı esetben májzsugor alakulhat ki. Ez utóbbi már visszafordíthatatlan májbetegség, 

mely májelégtelenséghez, halálhoz vezethet. 

Fontos tisztában lenni azzal, hogy mi az az alkoholmennyiség, amely már kritikus lehet a 

szervezetünkre. Jelentıs egyéni eltérések vannak, genetikai, immunológiai, környezeti 

hatások miatt, de általánosságban elmondható, hogy a kritikus mennyiség férfiaknál 

mintegy 50-60 g, nıknél 20-25 g tiszta alkohol napi rendszeres elfogyasztása. A nık 

                                                 
36 Bor és egészség [Online]  
Elérhetıség: http://www.boraszportalok.hu/index.php?p=cikk&id=1803 [2008. 11. 11.] 
37 Horváth Zoltánné – Dr. Botos Ernı Péter: A bor hatása az egészségre 
Az Országgyőlés Mezıgazdasági Bizottsága, 2007. 26. p. 
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fogékonyabbak az alkohol eredető betegségekre, mint a férfiak. A következményeket 

befolyásolják a táplálkozási szokások és egyéb tényezık is, mint pl. az alkoholos italok 

nem kellı tisztasága (rossz készítési módok). 

 

 

4.2. A Tokaji gyógyító ereje 

 

Dr. Cey-Bert Róbert gondolataival: „A bor egy gyógyszer. Azt mondanám, hogy lelki és 

fizikai gyógyszer. A bor egy nagy tanítómester. Ha megértjük a bor tanítását, ahogy 

Hippokratész is a bort tanítómesternek tekintette, akkor emberségesebbé válunk és a bor 

emellett nem csak emberségességre, életbölcseletre tanít és nagyon fontos: istenszeretetre 

tanít. És ha ezt megértjük, akkor meg tudjuk valósítani magunknak azt a lelki, érzelmi, 

szellemi egyensúlyt, amely aztán segít megvalósítani a fizikai egyensúlyt, és akkor valóban 

a bor javunkra válik, és szerintem ez a bor nagy üzenete.” 

”VINUM TOKAIENSE PASSUM”, bizonyára ismerısen cseng a név, hiszen évszázadok 

óta így ismerik a tokaji aszúbort, kiváló élettani hatásaival együtt. Számos betegség 

ellenszereként alkalmazták, fogyasztották vérhas, pestis, hideglelés és légcsıhurut, 

vérszegénység vagy étvágytalanság fennállásakor, de daganatos és idegrendszeri 

problémákkal küszködı betegeket is gyógyítottak vele. Emellett lábadozó betegek 

erısítésére is kiváló. Penicillintartalma miatt bizonyítottan gyógyító hatású. Az eszenciát 

alacsony alkoholtartalma miatt a gyógyitalokhoz lehetne sorolni. 

Uralkodók is használták gyógyszerként: Mária Terézia – udvari orvosa tanácsára – naponta 

ivott tokajit. A XX. századi tudomány hitelesítette a tokaji bor gyógyerejét. Tizennégyféle 

olyan ásványi anyagot találtak benne, amely az emberi szervezetre jótékony és serkentı 

hatású. (Lásd: 11. sz. kép. Vinum Tokajense Passum) 

Szirmay Antal 1803-ban így írt az aszú borról: "Asszúszılı-borok gyógyító ereje. 

Egyébként ezekrıl, különösen az asszúszılıbıl készült borokról az a csodálatos, hogy 

különös gyógyító erıvel bírnak. A lélek hibáiban igen hasznos. Eredmény tekintetében 

edzı, erısítı, igazán az öregek teje, mérsékletesen, különösen este bevéve, sokat használ a 

szaporaságra... Ivása előzi az álomkórságot, meggyógyítja a forró negyednapos lázt, 

csillapítja a több órai fıfájást, s az embert helyreállítja, ki már a haldoklóhoz 

hasonlított..."38 

                                                 
38 Szirmay Antal: Topographica inclyti Comitatus Zempleniensis, 1803. 20. p.  
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A tokaji borok gyógyító hatásáról a világban számos feljegyzés, kutatás, hiedelem létezik. 

Általános egészségjavító hatást tulajdonítanak mindenütt nekik, emésztı- és idegrendszeri 

panaszok gyógyítása, vérszegénység megelızése céljából ezen túl is ajánlják ıket. Ma már 

az is tudományos tény, hogy fogyasztásuk javítja a fizikai ellenálló-képességet, 

csontképzıdés szempontjából pedig kedvezı magas foszfortartalmuk. A tokaji aszú sokáig 

a magyar gyógyszerkönyvekben is gyógyhatású anyagként szerepelt. Egyetlen feljegyzést 

sem lehet találni ugyanakkor arról, hogy a tokaji borok mely összetevıjének tulajdonítottak 

ilyen jótékony, egészségjavító hatást. Közismert, hogy a magas természetes cukor- és 

savtartalom roboráló hatással bír, emellett a szívelégtelenség megelızésében és 

leküzdésében is segíteni tud. A borok alkoholtartalma a központi idegrendszerre enyhe 

nyugtató és altató hatást gyakorol. Napjaink kutatásai a tokajiban meglévı egyéb, pozitív 

élettani hatást kifejtı vegyületek vizsgálatára irányulnak, hiszen az európai 

jogharmonizáció keretében elengedhetetlenül szükséges, hogy ezekrıl pontos adatokkal 

rendelkezzünk. A legfontosabb ilyen élettani hatású vegyületek a polifenolok, biogén 

aminok, fémionok, vitaminok és a penicillin.39 

A polifenolok közül a legnagyobb figyelmet a katechinek és a leukoantocianidok érdemlik 

meg. Ezeknek a polifenol-vegyületeknek antioxidáns, szabad gyökfogó tulajdonságuk 

következtében pozitív élettani hatást tulajdonítanak az orvosok.  

A vizsgálatok eddigi adataiból máris megállapítható, hogy a nyers aszúkban a polifenol-

koncentráció jóval magasabb, mint ami a fehérborokban általában elıfordul. 

Megmutatkozik ez a különbség a polifenolokhoz kapcsolható úgynevezett. teljes 

antioxidáns státusban is. Ez a tokaji aszúk és borkülönlegességek esetében 1,5-3 közötti 

értéket mutat, ami 2-3-szorosa a fehérborokénak.40 

A magyar borok biogén amin tartalmára vonatkozó vizsgálatokat ugyancsak Dr. Kállay 

Miklós, illetve munkatársai indították el. Ezek kezdetben általában a hazai borok és 

pezsgık biogén amin tartalmának meghatározására irányultak (1981), a késıbbiekben 

viszont külön kiterjedtek a tokaji borok és aszúszemek aminosav- és amin-összetételének 

meghatározására is (2003). A borokban a biogén aminok aminosavakból keletkeznek a 

tejsavbaktériumok dekarboxilezı hatása révén. Ide tartozik a hisztamin (allergén 

vérnyomáscsökkentı), a tiramin (vérnyomást növelı) és a szerotonin. A szerotoninnak 

fontos szerepe van az ingerületek átadásában, ezen kívül a depressziós megbetegedések 

                                                 
39 Dr. Bene Zsuzsanna – Dr. Kállay Miklós: Tokaj-hegyaljai borászok és tradíciók, Tokajvinum Hungaricum 
Egyesület, 2004. 59. p. 
40 Dr. Bene Zsuzsanna – Dr. Kállay Miklós: Tokaj-hegyaljai borászok és tradíciók, Tokajvinum Hungaricum 
Egyesület, 2004. 60. p. 
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lehetséges gyógyszere. Amikor este valaki fáradt vagy ideges, és nyugtató helyett egy 

pohár bort iszik, meglehet, hogy épp a borban lévı szerotonin lazítja el, "dobja fel". Ez a 

csodálatos anyag márpedig aszúinkban 1-10 mg/l mennyiségben található meg (már az 1 

mg/l koncentráció is kiemelkedınek számít), amely érték magasabb, mint bármely más 

fehér-, vagy akár a vörösborokban. A káros biogén aminok koncentrációja viszont a 

határértékek alatt marad a tokaji borkülönlegességekben.41 

Továbbá a borban egy különlegesen egészséges antioxidáns, a rezveratrol nevő anyag 

található. Ez a vegyület fıleg a szılı héjában és magjaiban található. Nagyon sok betegség 

ellen nyújthat védelmet. A rezveratrolnak a szívbetegség megelızésében, a gyulladások 

csökkentésében éppúgy szerepe lehet, mint a rák megelızésében vagy a hormonpótlásban. 

A mélyebb okokat még ma is kutatják, egyelıre állatkísérletekre alapozzák a tudósok 

állításaikat. A rezveratrol vérhígító tulajdonságú. Meggátolja, hogy az egyes vérlemezkék 

összetapadjanak, és így vérrög képzıdjön az erekben. Ha a rög a szív- vagy az agyi erekbe 

kerül, az ér elzáródása miatt az oxigén nem tud eljutni e létfontosságú szervekbe, így a 

szívben infarktus, az agyban sztrók alakul ki. A rezveratrol az erek meszesedését is gátolja. 

Csökkenti ugyanis a „rossz” koleszterin, azaz az LDL-koleszterin oxidációját. Ez (is) 

felelıs az erek falára felrakódó, azokat szőkítı és a keringést akadályozó plakkokért, s az 

érfalak rugalmatlanná válásáért. A rák megelızésében fontos szerepet tulajdonítanak. A 

rezveratrol minimális szintre csökkenti például a DNS mutációk mennyiségét és gátolja a 

szabadgyökök oxidációját. Képes beindítani a rákos sejtek önpusztítását is: a folyamat 

során a daganatos sejtek szétesnek, és a falósejtek „kitakarítják” ıket a szervezetbıl. A már 

kialakult rákok esetében még egy pozitív hatása lehet a vegyületnek. Rájöttek, hogy a 

rezveratrol képes meggátolni a rákos sejteket tápláló erek kialakulását, így vágva el a 

tumort a tápanyag-utánpótlástól. A rezveratrol rákmegelızı hatása erıteljesen érvényesül 

az emésztıszerveknél is. A vastagbélrák általában a bélben megjelenı polipokból fejlıdik 

ki. A rezveratrol egyik különleges tulajdonsága, hogy képes a szervezetben az ösztrogén-

receptorokhoz kapcsolódni, és ösztrogénként viselkedni. Így természetes ösztrogénhiányos 

állapotokban a mérsékelt borfogyasztást is magában foglaló étrendet hatásosnak tartják a 

kutatók.42 

Az aszúbogyók és a tokaji borkülönlegességek esetében a kálium, a kalcium és a 

magnézium a legjelentısebb fémionok. A kálium segít a szívizomzatnak, a reflexek, 

                                                 
41 Dr. Bene Zsuzsanna – Dr. Kállay Miklós: Tokaj-hegyaljai borászok és tradíciók, Tokajvinum Hungaricum 
Egyesület, 2004. 61. p. 
42 Borban az egészség [Online] Elérhetıség: http://www.blathy.hu/tananyag/az_egeszseg_fogalma.pdf [2009. 
01. 13] 
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valamint az izommozgások koordináltságáért felelıs. Hiánya szívritmuszavarokat okoz, 

gyorsítja a pulzust és csökkenti a vérnyomást. A kalcium nyugtatólag hat a gyomor és 

béltraktus idegeire, segíti az epekiválasztást és erısíti a csontállományt. A magnézium a 

fermentumokat aktiválja és véd az érelmeszesedéstıl. Hiánya idegességhez vezet.43 

A borokban általában sok olyan létfontosságú vitamin, ásványi anyag és nyomelem van, 

amelyek nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára. E mennyiségek alapján a borokat 

nem tekinthetjük alapvetı vitaminforrásnak, szerepük viszont mégis jótékony lehet 

csökkent táplálékfelvétel, avagy kiegyensúlyozatlan táplálkozás esetén (például míg a B5-

vitamin, azaz a pantoténsav napi szükséglete 10 mg, addig a borokban átlagosan 1 mg 

található literenként). Meg kell jegyezni, hogy a tokaji eszenciában a többi borhoz mérten 

jóval magasabb koncentrációban fordul elı néhány B-vitamin (például a B6-vitamin, a 

piridoxin, amelynek koncentrációja a 108 mg/kg-ot is elérheti). A B-vitaminok szervezetre 

gyakorolt hatása sokrétő: vércukorszint-szabályozás, izomfeszültség, illetve belsı 

elválasztású mirigyfunkciók javítása, vagy akár idegrendszeri gyengeségek orvoslása. A 

B12-vitamin pedig segít a vas megkötésében, a vörösvértestek képzıdésében, így a 

vérszegénység ellen hat.44 

A nemesrothadás során a Botrytis cinerea nevő penészgomba az aszúbogyók felületét 

átjárhatóvá teszi az egyéb penészgombák számára is, így elsısorban Penicillium és 

Aspergillus törzsek gazdagítják e társult penészgomba flórát. E két törzs képviselıi 

anyagcseretermékként penicillint termelnek, ami a baktériumsejtek falára ható 

antibiotikum. A penicillin kis koncentrációban a sejtek morfológiai változását, torz formák, 

óriás sejtek kialakulását okozza, nagyobb koncentrációban a baktérium feloldódik, 

elpusztul, a sejtfal peptidoglikán-vázának felépítése több támadásponton keresztül 

gátlódik. A penicillin rendkívül érzékeny savas és bázikus közegre egyaránt, a rajta lévı 

béta-laktám győrő ettıl könnyen felhasad. A Penicillin-V formáció az, amely savval 

szemben ellenállóbb tulajdonságot mutat, nem bomlik el olyan könnyen, mint a többi 

származék. A Penicillium chrysogenum és Penicillium notatum törzsek enzimrendszere 

képes termelni utóbbi penicillin-származékot. P. notatum-ot pedig izoláltak már 

aszúbogyók felületérıl. Az aszúbogyó belsejében, valamint az aszúborokban jelen vannak 

különbözı illó fenolok (ánizsaldehid, egyéb fahéjsav-származékok), valamint a cisztein, és 

a valin aminosavak, amelyekbıl a béta-laktám győrőt tartalmazó penicillin-származékok 
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kialakulhatnak. A különbözı penicillin-vegyületek említett érzékenységüknél fogva sav és 

lúg hatására bomlanak, egyedül az említet Penicillin-V (fenoxi-metil-penicillin) áll ellen a 

savaknak. Ebbıl következik tehát, hogy az aszúbogyók és aszúborok savtartalma miatt 

elméleti alapja csak ezen vegyület vizsgálatának van. A világ borászati szakirodalmában 

nem találhatók adatok arra vonatkozóan, hogy tartalmaznak-e az aszúborok penicillin-t, 

pedig elméletileg van rá lehetıség. Kijelenthetı, hogy az aszúbogyón jelen levı számos 

Penicillium faj valamelyike a jelen levı prekurzorokból termel másodlagos 

anyagcseretermékként penicillint, tehát a Botrytis mellett egyéb penészgomba fajok 

felszaporodása újabb biológiailag aktív vegyületek megjelenését eredményezhetik az 

aszúbogyóban. A penicillin-tartalom 0-74 mg/kg nagyságrendben mérhetı. (Ha tekintetbe 

vesszük azt a tényt, hogy a különbözı penicillin-gyógyszerek egyszeri terápiás adagja 1 

millió NE, azaz mintegy 600 mg, akkor a mért koncentrációk alapján általánosságban 

kijelenthetjük, hogy az orvosilag indikált mennyiség legfeljebb 12%-a található meg 1 kg 

aszúszemben.)  

A vizsgálatok során a Penicillin-V tartalom 0,4 - 26 mg/l közötti értékeket mutatott, amely 

az orvosilag indikált mennyiség legfeljebb 0,5-4 %-nak felel meg 1 liter tokaji 

borkülönlegesség esetén. Az antibiotikumok antimikrobás aktivitásán túl (képesek-e 

gátolni vagy elölni az aktuális kórokozót) fontos a farmakokinetikai tulajdonságuk is, tehát 

hogy eljutnak-e kellı töménységben a fertızés helyére. Ezek a mennyiségek elegendıek 

számos mikroorganizmus minimális gátlására (pl. Streptococcus pneumoniae esetében e 

koncentráció 2 mg/l), de nem biztos, hogy a szervezetben kellı töménységben kerülnek a 

fertızés helyére, emiatt a gyógyszerek adagja terápia esetén körülbelül háromszázszorosa a 

minimális mikroba gátló értékeknek. 

A kulturált borfogyasztás kritériumainak megfelelı 1-2 dl bor tehát - a fentiek szerint -, ha 

csekély mennyiségben is, de tartalmazza a Penicillin-V -t. 45 

 

A bor jó hatással van a vérkeringés javítására, mivel lerakódások képzıdését segíti elı az 

LDL koleszterin az erek falán. Ezek nagy mennyiségben szőkíthetik vagy rosszabb esetben 

akár el is zárhatják az ereket. Ezáltal a lerakódások nagymértékben hozzájárulnak a 

szívroham elıfordulásának kockázatához. A bornak nagyon fontos szerepe van ennek 

megelızésében, mivel mérsékelt fogyasztása csökkenti az LDL koleszterin mennyiségét, 

                                                 
45 Dr. Bene Zsuzsanna – Dr. Kállay Miklós: Tokaj-hegyaljai borászok és tradíciók, Tokajvinum Hungaricum 
Egyesület, 2004. 64. p. 
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tágítja az érfalakat, illetve növeli a jótékony HDL koleszterin koncentrációját. Így járul 

hozzá a szívinfarktus megelızéséhez, és karbantartja az ereket.46  

A bor a többi alkoholos itallal ellentétben nem pusztítja az agysejteket, éppen ellenkezıleg: 

javítja a szellemi éberséget. Méghozzá oly módon, hogy csökkenti az agyér-elmeszesedés 

kockázatát, illetve lassítja a már megindult folyamatokat.47 

A bor az emésztésre is hatással van. Különösen fontosak a fehérborok, mivel magas 

savtartalommal rendelkeznek. Növelik az étvágyat, serkentik a nyál- és a gyomorsav-

elválasztást, de még hasmenés esetén is segít.48  

A bor lassítja a csontritkulást, ami egyébként különösen a nıket veszélyezteti. 

Megakadályozza, vagy legalábbis enyhíti a csontkopást, gyorsítja a sebgyógyulást, de még 

a bırgyulladások ellen is beválhat.  

Az alkohol megfelelı mértékben fogyasztva nemcsak kellemes hatású, hanem sejtvédı is 

lehet, viszont nagy mennyiségben számos káros hatás okozója. Az egészség megırzı hatás 

csak úgy érvényesül, ha korszerően táplálkozunk (kevés zsír, zsiradék, nagy mennyiségő 

saláta és fızelékfélék), az élvezeti szerekkel mértékkel élünk, és testünket rendszeresen 

fizikailag is edzésben tartjuk (Lásd: 5. sz. melléklet. A tokaji bor receptre?). 

A bor azonban nem csak az étkezéseink kiegészítıje, hanem fontos élvezeti cikk is, a 

vendéglátásban, baráti összejöveteleken, ünnepélyeken a jókedvre hangolás fontos 

eszköze. 

 

Íme néhány híres név is a gyógyító erı kapcsán: Thököly Imre gyakran hörpintett a borból, 

jót tett beteges testalkatának. Orvosai tanácsára I. Pius pápa, sıt súlyos mőtéte után V. 

György angol király is aszúval teli poharat kortyolgatott rendszeresen egészsége 

mihamarabbi visszanyerése érdekében. De hogy picit a magyar uralkodói család tagjai 

között is szétnézzünk, vegyük például Mária Terézia királynıt, akivel orvosa, Swieten 

minden napra elıírt egy pohár tokajit. A királynı annyira bízott a nedő gyógyhatásában, 

hogy még papagáját is ezzel itatta. 

Ne feledjük a legfontosabb a mértékletesség, hisz a régi bölcsesség szerint is az elsı pohár 

az egészségé, a második a jókedvé, a harmadik a gyalázaté. 

 

 

                                                 
46 Mégis egészséges az alkohol?! [Online] Elérhetıség: http://www.femina.hu/egeszseg/bor [2008.10.12.] 
47 Uo. 
48 Uo. 



 36

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Mint azt a szakdolgozatomban említettem, a bor mindig jelen volt az emberiség 

történelmében, az emberek életében. Tokaj-Hegyalja azonban Magyarország egyik 

legismertebb és legelismertebb szılıtermesztı és bortermelı vidéke egyedülálló 

adottságainak köszönhetıen, és az itt készített különleges zamatú és egyedi íz világgal 

rendelkezı borok már évszázadok óta keresettek, és manapság újra egyre nagyobb teret 

hódítanak a piacon. Emellett a Tokaji Borvidék a világörökség része 2002 óta, hiszen 

kiváló természeti adottságai vannak. 

Emellett fontos, hogy a tokaji bor nem csupán egy élvezeti cikk, amelyet a magyarok 

mellett bármely ország népe különleges alkalmakkor szívesen kortyolgat, hanem 

egészségünk megırzésében is fontos szerepe lehet, ha mértékkel fogyasztjuk. A tokaji 

borok élettani és gyógyító hatásával többen és több alkalommal is foglalkoztak. Fontos 

lenne a munkák összegyőjtése, elemzése, és ezek alapján újabb kutatási lehetıségek 

kitőzése. Ezt kellene kihangsúlyoznunk még jobban, és egyben sokkal többet fordítani a 

marketingre, a borvidék bemutatására, hogy megismerjék és fogyasszák az emberek akár 

minden nap a tokaji borokat, a borkülönlegességek mellett a kiváló minıségi termékeket is, 

hiszen olyan kincs, kuriózum van a kezünkben, amelyre lehet építeni és büszkének lenni. 

Elmondható, hogy a tokaji borok kedvezı hatásúak, ha beltartalmi paramétereiket 

tekintjük. A kedvezı élettani hatással rendelkezı vegyületek jelenléte erısíti a bizalmat a 

termékkel szemben, amely a késıbbiek folyamán megkülönböztetı jegyként, mint 

marketing eszköz szerepelhet a világ nemes-édes borainak kínálatában. 

 Minden nemzet számára van olyan egyedi dolog, amelyre méltán büszkék lehetnek. 

Ilyen hungaricum nekünk, magyaroknak a tokaji bor, amelynek több évszázados 

történelme, kitőnı területei és magas minıségő termékei sokkal nagyobb odafigyelést, 

támogatást igényelnének Magyarországon és szerte a világban is. (Lásd: 4. sz. melléklet: A 

2009 februárjában megjelent MTI közlemény a Marokkóban tett látogatásról és 12. sz. kép. 

Rabatban, a Magyar Nagykövetségen tartott borkóstoló után.) 

  Dolgozatomban Tokaj-Hegyalja részletes bemutatását követıen a bor, pontosabban 

a Tokaji egészségre való hatását fejtettem ki. A mai világban számos módon és különféle 

fórumokon hívják fel az emberek figyelmét a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire, viszont 

a kulturált borfogyasztás még csak most kezd ismertté, elfogadottá válni a köztudatban. Az 

utóbbi években végzett tudományos vizsgálatok és kutatások kimutatták, hogy a tokaji 
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borban található anyagok pozitív hatással vannak egészségünk megırzésére, javítására. 

Sajnos még nem alakult ki az a fogyasztói réteg, amely tudatosan fogyasztaná ezt a 

„folyékony aranyat”. 

 A tokaji bor népszerősítését nagyon fontos feladatnak tartom, erre kellene nagyobb 

figyelmet szentelni, jobban kommunikálni a fogyasztó közönség felé, hogy milyen kincs 

van hazánkban. Mi, akik itt élünk, sokszor észre sem vesszük azokat a különleges 

adottságokat, amelyeket a természet vagy mi magunk állítunk elı. Tokaj-Hegyalján az 

emberek megélhetése és boldogulása múlik a szılıtermésen, a borpiacon.  

Záró gondolatként Pablo Neruda Nobel-díjas chilei költı soraival búcsúzom: 

„Az én rendezetlen szívembe  

hozd el, Tokaj bora, te csupa illat,  

a fény világát; 

tégy rendet tébolyomban!” 
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IDEGEN KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE 

 

afrodiziákum   szerelmi vágykeltı 

allergén   olyan anyagok, amelyek antigénként a túlérzékeny szervezetben  

   allergiás megbetegedést váltanak ki.  

antioxidáns   oxidálódás ellen védı anyag 

antiszeptikus   fertızésellenes; a kórokozókat elölı, szaporodásukat gátló 

ballasztanyag   emészthetetlen tápanyagrészek  

cisztein  a hajban, szırben, szaruban elıforduló fehérje eredető aminosav 

dekarboxilezés szén-dioxid eltávolítása egy molekulából. 

erodált  az erózió során lehordott, lepusztított. 

erózió   a külsı erık felszínformáló tevékenysége (víz, folyó, esı, stb.).  

fermentum   enzim 

filoxéra  (Viteus vitifolii) Szılıgyökértető. Az európai szılık gyökerén kóros 

   sejtburjánzást okoz. A múlt században nagy pusztítást végzett  

   Európa szılıültetvényeiben, így hazánkban is. Csak szılıfajokon  

   élı, veszélyes  kártevı. Legsúlyosabb kárt a szılı gyökerén  

   élısködve okozza, gubacslakó alakja a leveleket károsítja 

glicerin  színtelen, szirupszerő szerves vegyület: háromértékő alkohol. 

glükonsav  a szénhidrátok oxigén hatására bekövetkezı bomlásakor keletkezik. 

glükóz   szılıcukor  

HDL koleszterin a koleszterinnek az ún. magas sőrőségő lipoproteinekhez kötött  

   formája, amelynek fı funkciója az érfalba lerakódott koleszterin  

   felvétele és visszaállítása a májba. Kívánatos szintje: férfiaknál 1,0 

   mmol/l, nıknél 1,3 mmol/l feletti. Diabéteszben gyakran   

   alacsonyabb a  HDL-koleszterin szintje és védıképessége is  

   csökkent. A koleszterincsökkentı hatású sztatinok és egyes fibrátok 

   emelik, a rendszeres fizikai aktivitás szintén növeli, az inaktív  

   életmód és a dohányzás viszont csökkenti a HDL-koleszterin szintet. 

hisztamin  az élılények, elsısorban az állatok szerveiben és vérében található, 

   erıs gyógyító-serkentı hatású, ma már mesterségesen is elıállított 

   anyag 
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katechin  növényekben elıforduló észter; színtelen, kristályos vegyület,  

   cserzıanyagok kiindulási anyaga.  

korreláció  kölcsönös viszony, egymástól való függés. 

LDL koleszterin  alacsony sőrőségő lipoproteinekhez (angol rövidítésük: LDL) kötött 

 koleszterinfajta, melyet "káros" koleszterinnek is neveznek, mivel 

 vérbeli szintjétıl függıen nagyon hajlamos lerakódni az érfalban. 

 minél magasabb az LDL-koleszterin szintje – és minél alacsonyabb 

 a HDL-koleszterin szint –, annál több koleszterin rakódik le az 

 érfalban és készíti elı annak elmeszesedését. 

makroklíma   több ezer km2-nyi területnek a tágabb környezettıl különbözı,  

   jellegzetes éghajlata. 

mikrobiológia az egysejtő szervezetekkel (mikroorganizmusokkal) foglalkozó  

   tudományág 

mikroklíma    a talajszint közvetlen közelében, adott kisebb régiókban sajátos  

   állapotok kialakulásával jellemezhetı. Alapvetıen egy mikrotér  

   éghajlata. A makroklímával összehasonlítva nagy eltérések  

   mutatkoznak a hımérséklet, relatív nedvességtartalom és egyéb  

   területeken. 

nemesrothadás Botrytis cinerea: A szılı szürkerothadását okozó penészgomba.  

   Kedvezı körülmények között nemes rothadásként lép fel, amely az 

   aszúkészítés alapja. A nagyobb cukortartalmú (17-18 fok fölött)  

   bogyókon szürkepenész hatására a héjszövet megbarnul, és rajta  

   szürke  penészgyep fejlıdik ki. Ha az idıjárás száraz és meleg, a  

   rothadó bogyó víztartalmát fokozatosan elveszti, majd ráncolódik és 

   töpped. E folyamat eredménye a nagy cukortartalmú, jellegzetes íző 

   aszúszem. 

prekurzor   olyan vegyület, amelybıl biokémiai folyamatok során jelentıs  

   szerepő végtermék alakul  

seprı    az újbor üledéke. Fıleg élesztıt és borkövet tartalmaz.  

szerotonin   az agy egyik neurotranszmittere, amely számos különbözı élettani, 

   endokrin és viselkedési folyamatot szabályoz. 

szintézis   bonyolultabb vegyületeknek egyszerőbbekbıl vagy elemekbıl való 

   létrehozása. 

traktus    kiterjedés, része valaminek 
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toxikus   mérgezı 

tiramin    tirozinból származó aminosav 

valin    esszenciális aminosav, vagyis az emberi szervezet nem képes  

   elıállítani, ezért a táplálékkal kell bevinni 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

°C   Celsius fok 

dl   deciliter 

Dr.    doktor 

g   gramm 

kb.   körülbelül 

kg   kilogramm 

km   kilométer 

l   liter 

m   méter 

max.   maximum 

mg   milligramm 

mmol   millimol 

MTI   Magyar Távirati Iroda 

p.   pagina, oldal 

pl.   például 

PR   public relations 

putt.   puttonyos 

sz.   század, számú 

tv   televízió 

uo.   ugyanott 

ún.   úgynevezett 

zrt.    zártkörően mőködı részvénytársaság 
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MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: 

A Demokrata újság decemberi számában a következı cikk jelent meg Bándy Péter 

írásában: 

A magyar bor arca 

Külföldön már hagyomány, Magyarországon azonban idén választottak elıször országos 

szinten borkirálynıt. Götz Mária Ildikó nem csupán szívesen issza és népszerősíti a 

magyar borokat, de tokaji családi pincészetükben a készítésbıl is kiveszi a részét.  

– Hogyan lesz valaki borkirálynı? 

– Magyarországon idén volt elıször országos borkirálynı-választás, egyes 

településeken, borvidékeken és külföldön is azonban ez már évek óta hagyomány. 

Én Sárospatak és térsége képviseletében érkeztem a júliusi versenyre, de 

borkirálynıként természetesen nem csupán a tokaji borvidéknek akarok segíteni, 

hanem a magam eszközeivel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar bor 

itthon és külföldön is még népszerőbb legyen. 

– Szereti a bort? 

–  Persze, már csak azért is, mert kis túlzással anyatej helyett tokaji borokat ittam. 

Manapság sem csupán a királynıi cím miatt foglalkozom a borokkal, hiszen van 

egy családi vállalkozásunk, a Götz Pincészet, ahol részt veszek a boraink 

népszerősítésében, értékesítésében, borkóstolókat tartok, de ugyanígy segítek a 

szüreti munkákban, a feldolgozásban, a borkészítés különbözı fázisaiban is. 

Mondhatni, a borról szól az életem.  

–  A borkirálynı-választás csak szépségverseny volt, vagy más kritériumoknak is meg 

kellett felelniük? 

– A sárospataki verseny során tesztkérdésekre kellett válaszolnunk a város 

történelmével, a tokaji borvidékkel kapcsolatban, ezenkívül volt borfelismerési 

verseny, borkóstolás, lopózás, táncolás és egyéb gyakorlati megmérettetések. Ezek 

mellett például fızéssel és sminkeléssel kapcsolatos feladatokat is kaptunk. Az 

országos versenyen aztán a saját településünket, borvidékünket kellett bemutatni, és 
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egy általunk választott bort jellemezni. Bár ez nem volt feladat, én kóstoltattam is, 

úgy voltam vele, ha már ott vagyunk, ne csak beszéljünk a borról. 

– Tokaj talán a legismertebb borvidéke Magyarországnak, az aszú vagy a 

szamorodni senki számára nem idegen. Milyen helyzetben van most a tokaji 

borkészítés? 

– Szerintem az a legfontosabb feladat, hogy a tokaji borvidék új képet alakítson ki 

magáról, és megismertesse az új arculatát, pontosan azért, hogy ne csak az aszú és a 

szamorodni, a különlegességek jussanak eszükbe az embernek. Készülnek itt 

nyugati mintára reduktív száraz, félszáraz, félédes borok is. Azt hiszem, ha valaki 

megkóstolja ezeket, akkor egyetért azzal, hogy nem csupán az ünnepi alkalmakra 

való borkülönlegességeket készítik itt kiválóan, hanem ezekre a szintén nagyszerő 

minıségi borokra is méltán lehet büszke Tokaj-Hegyalja. 

– A pincészetük teljes egészében családi vállalkozás? 

– Igen. Tizenhét hektár szılınk van, de ennek egyelıre csak egy részét dolgozzuk 

fel, a többit szılıként értékesítjük. A késıbbiekben persze szeretnénk bıvíteni a 

vállalkozást. A tradicionális borkészítés híveiként fahordóban érleljük az aszút és a 

szamorodnit akár hat-tíz évig is, és nem csak három esztendeig, amennyit a 

bortörvény elıír. Emellett vannak friss, üde, reduktív boraink, ezeket is kóstoltatjuk 

a hatvanfıs kóstolópincénkben, ami mellett van egy száz méter hosszú érlelınk is. 

A kóstolót igyekszünk igazán szórakoztatóvá tenni, ha van igény rá, akár zenével 

is, a borok mellé pedig legtöbbször hagyományos sváb ételeket készítünk, mint a 

sváb szalonna, vagy a tunki. 

– Mi az a tunki? 

– Egy pörköltalapú étel, régen általában disznóvágások alkalmával készítették, van 

benne hús, máj, belsıségek. Bı vízzel készül, aztán a végén rántással besőrítik. A 

nevét onnan kapta, hogy villára tőzött kenyérrel kell tunkolni. Titkos a receptje, 

persze idınként a vendégeinknek azért eláruljuk.  

– És mitıl különleges a sváb szalonna? 

– Ehhez egy minimum kétszáz kilós disznó kell, aminek az oldalszalonnáját egyben 

hagyják, majd fokhagymás lében pácolják, így füstölik, érlelik. Elmondva persze 

talán nem olyan érdekes, meg kell kóstolni. 

– A sváb szalonnához milyen bort ajánlana? 
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– A száraz bor illik hozzá inkább. Általában az a menetrend, hogy a kóstoló végén 

van a vacsora, és amelyik borunk legjobban ízlett a vendégeknek, azt kínáljuk 

hozzá. 

– Mikori a hercegkúti pincészetük? 

– Az 1750-es évekig kell visszamenni az idıben, akkor telepedtek le Sárospatak 

környékén a svábok. A legrégebbi borospincék pincelakásként szolgáltak, az itt élı 

svábok már akkor is borászkodtak. A családunkban már a nagyszüleimnek is volt 

egy kis szılıterülete és pincéje, de ık csak saját fogyasztásra készítettek bort. 

Palackos boraink 2000 óta vannak, édesapám alapította meg a Götz Pincészetet, ı 

vásárolt újabb szılıterületeket is. Jelenleg hathétféle borunk van a piacon. Van két 

száraz, két félédes fajta, valamint egy késıi szüreteléső és egy aszú.  

– Kinek mi a feladata a családban? 

– Az édesapám alapította a pincészetet, de ma már a bátyám készíti a borokat, ı a 

borász, édesapám pedig a szılımunkákat koordinálja. Édesanyám az adminisztratív 

feladatokat látja el velem együtt, én az értékesítésben, boraink megismertetésében 

veszek részt. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki csak egyféle dologgal 

foglalkozik. Besegítünk egymásnak, amikor kell, úgyhogy ha sok a munka, 

lényegében minden családtag elvégez minden feladatot. 

– Tervezik a bátyjával, hogy tovább viszik a pincészetet? 

– Igen. A Tokaji Borvidék nagyon népszerő, sokan vesznek is kisebb pincéket az 

ország más részeirıl és külföldrıl is. Nekünk már a kezünkben van egy ilyen érték, 

nem lenne jó veszni hagyni. Persze nem csak errıl van szó, mindketten szívesen 

dolgozunk itt, szeretjük, amit csinálunk. 

– A fiatalok körében nagyon népszerő a sör, divatos a Jägermeister, a tequila vagy 

éppen a whisky. A bort is szeretik? 

– Úgy látom, egyre népszerőbb. Legalábbis akikkel én megkóstoltattam, azoknak 

nagyon ízlett. A Sárgamuskotály egyébként erre kiváló fajta, az 1800-as években 

úgy jellemezték, hogy ez egy kedves bor. Gyümölcsös, illatos, nagyon népszerő a 

vendégeink körében. Aki tehát nem annyira borkedvelı ember, ezzel jól rá lehet 

vezetni a kulturált borfogyasztás szépségeire. Borkirálynıként is azt tartom a 

legfontosabb feladatomnak, hogy mindenkinek megmutassam, nemcsak külföldön 

készülnek nagyszerő italok, hanem Magyarországon is. Sok kiváló borvidékünk 



 48

van, egyre több nagyszerő borászunk, szerintem mindenki megtalálhatja azt a 

magyar bort, ami az ízlésének a leginkább megfelelı.49 

 

2. sz. melléklet:  

Az egyediségek, a kuriozitások összegzése 

- a világ elsı zárt történelmi borvidéke (1737), 

- a borvidék világhíre, 

- ezeréves szılıkultúra, 

- sajátos földrajzi fekvés, 

- sajátos mikroklíma, 

- sok nép és számos vallás települési öröksége, 

- sokrétegő társadalmi építészeti örökség, 

- földalatti mennyország (a történelmi borospincék), 

- szüreti ünnepek, néprajzi egyediségek, 

- a hely a táj és az ember évezredes összetartozásának ma is élı tanúja. 

 

3. sz. melléklet: 

Kiemelkedı aszús évek a következık voltak: 

- 2002 

- 2000,  

- 1999,  

- 1996,  

- 1993,  

- 1992,  

- 1991,  

- 1989,  

- 1988,  

- 1983, 

- 1972.50 

 

 
                                                 
49 Magyar Demokrata 2008:52. szám [Online]  
Elérhetıség: http://www.demokrata.hu/heti-hir/magyar-bor-arca [2009. 01. 22.] 
50 Götz István szóbeli közlés, 2008. 
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4. sz. melléklet:  

A 2009 februárjában megjelent MTI közlemény a Marokkóban tett látogatásról: 

 

MTI közlemény – Elismerés a magyar tokaji boroknak Marokkóban 

Nagy elismerést arattak a tokaji borok – a szamorodni és a különbözı aszúfajták – a 

marokkói üzletemberek, borászok körében azon a borkóstolón és vacsorán, amelyet Pap 

László Csaba nagykövet adott a rabati magyar nagykövetségen a tokaji borok 

megismertetése, a marokkói-magyar termelıi és az üzleti kapcsolatok fejlesztése céljából.  

A hétvégén lezajlott eseményre több Tokaj-hegyaljai borászattal együttmőködésben került 

sor. Az est díszvendége Götz Mária Ildikó, Magyarország 2008-ban megválasztott 

borkirálynıje volt. Részt vett még Kiss Csaba és Kerekes Tibor, a Budapest-Bamakó rally 

King Hill csapatának két tagja is, akik maguk is a Tokaj-hegyaljai borvidék szakmai 

képviselıi. 

Marokkóban, annak ellenére, hogy iszlám ország, a borászatnak nagy hagyományai 

vannak, s az ország – részben az évi hétmillió turista beutazása miatt is – a szeszes italok 

jelentékeny importıre. Így esély nyílhat a magyar borok behozatalára is. A marokkói 

termelık érdeklıdnek a magyar és közép-európai borpiac lehetıségei iránt is. 

A Tokaj-hegyaljai küldöttség ellátogatott Meknes városába is, a legnagyobb marokkói 

bortermelıvidék központjába is, ahol helyi pincészeteket látogattak meg, és találkoztak a 

kereskedelmi kamara tagjaival egy borkóstoló keretében. 

A látogatás elsı lépésként sikerrel szolgálta a magyar borok és hagyományok marokkói 

bemutatását, a borászati és a mezıgazdasági kapcsolatok fejlıdését.51 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 MTI közlemény [Online]  
Elérhetıség: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/MA/hu/Hirek/20090209_borkostolo.htm [2009. 02. 12.] 
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5. sz. melléklet: 

A tokaji bor receptre? 

A bor, a szılı és legújabban a szılımag kivonat gyógyhatásai a szakemberek számára nem 

ismeretlenek.  

Érdekes konferenciának adott helyet Kecskemét városa. Katona Zsigmond (1828-1902) 

hírneves gyógyszerész - akit szılı nemesítés és a borászat atyjaként is emlegetnek - 

halálának centenáriuma alkalmából a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság emlékülést 

szervezett. A téma a szılı és a bor volt, és annak gyógyászati felhasználása. A bort a 

gyógyszerészet évszázadokon keresztül használta, különbözı gyógynövények oldószeréül, 

sıt a Tokaji aszú bort és a Szamorodnit egészen a II. világháború elıtti idıkig receptre 

felírható gyógyszerként tartották számon.  

Érdekes, hogy a tokaji bor egészen a XV. századig szinte ismeretlen volt, ezután viszont az 

ország legjobb borai közé tartozott, és világhírnévre tett szert. Gyógyszerészi szempontból 

külön érdekes, hogy miután a XVI. század elején Svájcba is eljutott a tokaji bor híre, 

utazásai során Paracelsus is felkereste Tokajt, hogy a helyszínen tanulmányozza a vesszıt, 

amely az alkimisták hite szerint aranyszemcséket termel.  

A tokaji bor gyógyászati felhasználása sokrétő, mind a hivatalos, mind pedig a 

népgyógyászat terén. A növény egyes részeit a gyógyászat számos gyógyszer készítéséhez 

alkalmazza, a népgyógyászat pedig már nagyon régóta ismeri és hasznosítja elınyös 

hatásait.  

Fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentı, diuretikus, expektoráns, laxatív, erısítı, gyomor-

kímélı és frissítı tulajdonságai következtében a szılıt a népgyógyászat rákos 

megbetegedések, kolera, himlı, tüdıvész, hasmenés, hányás, illetve különbözı szem-, bır-

, vese- és májbetegségek kezelésére hasznosítja. Az úgynevezett "szılıkúra" a mai napig 

ajánlott és széleskörően alkalmazott gyógymód, mely a gyümölcsben igen nagy 

mennyiségben elıforduló tartarátok hashajtó, vízhajtó és méregtelenítı tulajdonságán 

alapul.  

A tokaji bornál - különleges összetevıi miatt - önállóan is, és különbözı egyéb növényi 

hatóanyagokkal kiegészítve is érvényesülnek kimutatott gyógyhatásai. újabban sokirányú 
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kutatások foglalkoznak a tartalmi anyagok között kiemelkedı polifenolok jelentıségével, 

melyeknél domináns a szív- és érrendszeri hatás és a napjainkban egyre fokozott szerepet 

játszó antioxidáns (szabadgyök-megkötı) képesség. Ez utóbbi közvetve támogatja az 

immunrendszert, növeli a szervezet ellenálló képességét s megköti a szervezetbe jutott 

káros anyagokat.  

A háború elıtti idıszakban fıleg a szív- és érrendszeri terápiában javasolták az orvosok a 

tokaji bort, és árulták országszerte a gyógyszertárakban.  

Az aszúbort így eredeti tisztaságában kellett fogyasztani naponta kis mennyiségben.  

A patikákban viszont sokszor használták a különbözı növényi hatóanyagokkal kiegészített 

gyógyborok alapjaként.  

Így többek között étvágyjavító, emésztést elısegítı, tonizáló, erısítı, roboráló, sıt hashajtó 

gyógyborösszetételekben használták.  

A tokaji bor természetesen ma már hivatalos szerként nincs jelen a gyógyszertárakban, de 

ez nem kisebbíti gyógyhatásainak jelentıségét. Nemzetközi kutatások foglalkoznak a szılı 

kivonatainak vizsgálatával. A mai modern gyógyászat kiemelkedı jelentıséget tulajdonít a 

terápiában való felhasználásának.52  

dr. Sz. J. - Kecskemét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 A tokaji bor receptre? [Online] Patika Magazin. Elérhetıség: 
http://www.patikamagazin.hu/index.php?cikk=830 [2009. 01. 10.] 
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KÉPEK JEGYZÉKE 

      

 

1. sz. kép. Tokaji borok a borkirálynı ajánlásával53 

                                                 
53 Saját. 



 53

 

2. sz. kép. Tokaj-Hegyalja települései54 

 

 

3. sz. kép. Szegfő-dőlı Sárospatak határában55 

                                                 
54 Internet. Elérhetıség: http://portal.jobbik.net/files/images/TokajiBorvidek.gif [2008. 12. 20.] 
55 Saját. 
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4. sz. kép. Csécsi-dőlı Sárospatak határában56 

 

 

 

5. sz. kép. A hercegkúti négyszintes Gombos-hegyi pincesor, a világörökség része57 

 

                                                 
56 Saját. 
57 Saját. 
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6. sz. kép. Tokaji Muscat Lunel58 

 

 

 

7. sz. kép. Aszúszemek válogatása59 

 

                                                 
58 Saját. 
59 Saját. 
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8. sz. kép. A Götz Pincészet, családi gazdaságunk borai60 

 

 

9. sz. kép. A bor kémiai összetétele61 

 

                                                 
60 Saját. 
61 Horváth Zoltánné – Dr. Botos Ernı Péter: A bor hatása az egészségre 
Az Országgyőlés Mezıgazdasági Bizottsága, 2007. 43. p. 
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10. sz. kép. Korreláció: szívbetegség és napi zsírbevitel között62 

 

 

11. sz. kép. Vinum Tokajense Passum63 

                                                 
62 Horváth Zoltánné – Dr. Botos Ernı Péter: A bor hatása az egészségre. Az Országgyőlés Mezıgazdasági 
Bizottsága, 2007. 24. p. 
63 Saját. 
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12. sz. kép. Rabatban, a Magyar Nagykövetségen tartott borkóstoló után64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Saját. 
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TÁBLÁZAT 

 

  Szamorodni Aszú 

  száraz édes 
3 

putt. 
4 

putt. 
5 

putt. 
6 

putt. Aszúeszencia Eszencia 

Cukortartalom 
(g/l) 0-10 10< 60< 90< 120< 150< 180< 450< 

Min. érlelés 
(ebbıl 
fahordóban) 

2 (1) 
év 

2 (1) 
év 

3 (2) 
év 

3 (2) 
év 

3 (2) 
év 

3 (2) 
év 3 (2) év 3 (2) év 

 

1. sz. táblázat. A tokaji borkülönlegességek törvény által szabályozott minimum 

cukortartalma és érlelési ideje65 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Saját szerkesztés. 
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