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1. BEVEZETÉS 

A szőlő és a bor ősidők óta fontos mágikus, kultikus, szakrális, étkezéseinkhez kapcso-

lódó és élvezeti szerepet tölt be az emberiség életében. A vízözön után Noé, mikor bárkája 

megfeneklett a talajon, azonnal szőlőművelésbe kezdett, ez az emberi mezőgazdaság mon-

da szerinti "első" kultúrnövénye (Ószövetség, Mózes könyve, Teremtés könyve VII. és IX. 

fejezet). Mindjárt Noé az, akit elsőként találnak fiai részegen, bár ez nem befolyásolta élet-

tartamát, hiszen 600 éves volt a vízözön kezdetekor. Izsák éberségét is borral próbálta meg 

Jákob tompítani az Ézsau elsőszülöttségét alku és üzlet tárgyává tevő ténykedés során. 

(Teremtés könyve XXVII. fejezet). Salamon, a legbölcsebb király az Énekek énekében, a 

szerelmesek csókja után az emberiség második legnagyobb élvezetének tartja a bort, alig-

ha akad késői követő, aki ezt a sorrendet érdemben vitatja. Jézus a kánai menyegzőn a 

vizet borrá változtatja, megteremtve így a bor szakrális, mitikus és mágikus szerepének 

alapját. 

1.1 A BOR, MINT A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE.  

A bor legősibb kultúrjavaink egyike. Nem szükséglet hozta létre, hanem az ember am-

bíció-világába született bele. A homo sapiens folyamatosan csiszolta azt és az alkotás vágy 

első jeleivel (sírkamra festmények stb.) egy időben jelent meg rendhagyó külső körülmé-

nyek között zajló fogyasztása, illetve annak ábrázolása.  

1.2 A BORKULTÚRA DEFINÍCIÓI 

A borkultúra fogalmát sok megközelítésből próbálták már meghatározni. A fogalom 

szükségszerűen emberközpontú. A tárgyi feltételek, illetve kellékek fontosak de a döntő 

szerepet a kultúra létrehozója és megélője játssza. Igaz a lexikonszerű meghatározás: "Az 

emberiség által történelmi fejlődése során létrehozott anyagi és szellemi értékek összessé-

ge." 

 

Legyen szabad alternatívaként ezt a megfogalmazást is ide írni. 

 

Borkultúra a bort termelő és fogyasztó emberiség (embercsoport) azon tevékenységé-

nek összessége, (valamint nézetekben is megnyilvánuló viszonya) mely jellemzi és minősí-

ti a termelésben és a fogyasztásban részt vevőket.   A nem anyagi természetű vonások fon-

tosabbak, mint a bor piaci értéke.  

Elgondolkodtató dr. Hofmeister Ágnes 
1
 véleménye, mely szerint a kultúra azon tanult 

meggyőződések, hitek, értékek és szokások összessége, amelyek irányítják magatartásun-

kat. 

Nagyon figyelemre méltó az alábbi meghatározás: 

A borkultúra a borral kapcsolatban, annak történelme során létrehozott anyagi és szel-

lemi értékek összessége, melyeket használunk, valamint azon tanult meggyőződések, hitek 

                                                      
1
 Fogyasztói szokások alakulása a magyar borfogyasztásban. 

Az értékek szerepe a borvásárlásban  Dr.Habil. Tóth Hofmeister Ágnes –  Dr. Totth Gedeon 
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és szokások, amelyek irányítják magatartásunkat a bor termelése, kereskedelme és fo-

gyasztása során.  

 

A gyakorlatban a borkultúra megvalósulásának és megvalósításának legelső lépése, 

hogy válogatni tudjunk, legyen kedvenc borunk… Természetesen fehérből, fiatal és érlelt-

testes vörösből és édesből is! 

Második követelmény, hogy tudjunk beszélni a borról!  Történjen ez nem fecsegve, 

nem bőbeszédűen, hanem a hallgatóságra figyelve. Történjen magyarul, azaz kerüljük a 

tudálékosság - és nem pedig a tudás látszatát keltő, idegen szavakat. Anyanyelvünkön is 

kerüljük a szóvirágokat, a nehezen követhető metaforákat. 

 

A borkultúra gyakorlatát jól közelíti meg egy tanács: annyit igyunk, amennyi jól esik – 

de csak annyit! 

 

Mi a különbség az örömszerző borivás és az ismeretszerző borkóstolás között? A cím-

ben megfogalmazott célon túl, nemcsak az elfogyasztott bor kevesebb a tapasztalatszerzés 

óráiban, de a fogyasztható ételek is korlátozottak. A két kóstolói gyakorlatot ("stílust") 

nehéz elválasztani. 

1.3 A BOR HELYE AZ ÉLVEZETI CIKKEK KÖZÖTT 

Természetesen nem beszélhetünk a bor kizárólagosságáról - az élvezeti cikkek között. 

A szeszesitalok közül a Kr. előtti évezredekben a sör már elterjedt. Mégis jó néhány tu-

datmódosító anyag már ismert volt, például a mirha is. 

A bor jól kézben tartható hatásával előnyben volt a különféle bódító anyagokkal szem-

ben. Előállítása az ókori keleten könnyen lehetséges volt. Értékelhető volt és összehason-

lítható. 

1.4 A BOR FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ SZEREPE AZ EMBERISÉG 

KULTÚRTÖRTÉNETÉBEN ÉS JELENLEGI STÁTUSZA EURÓPÁBAN  

Az elfogadott eredet hipotézisek alapján az összegyűjtött és "véletlen" megerjedt gyü-

mölcsök elfogyasztása által bekövetkezett mámor reprodukálása tekinthető a borfogyasztás 

rendszeressé válásának. Nyilván ez jó ideig a kiváltságosok sajátja volt, de a szokás folya-

matosan terjedt. A vele való kereskedelem hamar kialakult. Az előállítás módszerei, az 

edényzet és a tárolás  mind elterjedtek és a kereskedés tárgyát képezték.  

A misztérium játékok elterjedésének idejére rendelkezésre kellett álljon a kellő mennyi-

ségű, mindenki számára elfogadható/szerethető bor. Visszacsatolások is működtek, a bor-

fogyasztás terjedéséhez az ünneplések is jelentősen hozzájárultak. A kereszténység szertar-

tásai  napi szükségleteikkel még magasabb szintre emelték a borigényt. Járulékosan, 

különféle profán szükségletekre is termeltek, az arányok lassan eltolódtak a civil fogyasz-

tás javára. Ez idő tájt, a középkor derekán kialakultak a preferált területek, azaz borvidé-

kek.  Termelői megélhetések kristályosodtak ki, csatlakozó kézműves ágazatok, majd az 

első tezaurálási tendenciák lettek a bor kultúrtörténetének mérföldkövei. A kultuszborok 

megjelenése a Rajna vidéktől Itáliáig kereskedelmi rendszerek és értékelési módszerek 

kialakulásához vezettek. A reneszánsz korában, majd a barokk pompa idején olyan képző-

művészeti alkotások sokasága született meg, melyek bibliai témájukkal (utolsó vacsora, 
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kánai menyegző stb.) nem annyira az események idején, de annál inkább a műalkotások 

születésekor érvényes társadalmi szokások, berendezések, asztalneműk bemutatásával 

világosították fel az utókort a borkultúra akkori állásáról. 

A jelenlegi státusban a bortermelés ipari jellege, az ezzel járó társadalmi változások ér-

demelnek figyelmet. A borfogyasztás kultúrája is olyan társadalmi kiterjedésben vált gya-

korlattá, amely bárkinek alkalmat és lehetőséget ad a borélvezet előnyös oldalai megélésé-

hez, birtoklásához. Nem csupán a sokszor szemünkre vetett "alkoholizmus pártolásához" 

nyújt lehetőséget. 

 

A középkor vége táján indult az akkor megjelenő fokozott igényességgel a státusszim-

bólummá vált bor felhalmozása. Ekkor jöttek létre a nagy német pincészetek 

("Rathauskeller"), francia országi és olasz közösségi borgyűjtemények. 

A  sokra becsült és beazonosított borokból adódóan létrejöttek elismert értékbecslési 

helyek, árverések, börzék. 

1.5 A TERMELÉSI BORKULTÚRA FŐ ISMÉRVEI A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG  

E faktorok ismertetése terjedelmi okokból csak külön stúdiumokban mutatható be. Itt 

csupán egyetlen példával szeretnénk bemutatni, mi minden képezheti a termelési kultúrát. 

Alapszabály, hogy hegyoldalt kapálni csak arccal a hegytető felé szokás. Az a parasztasz-

szony, aki a Somlón fáradságosan, a völgy felé haladva kapált, tudatos borkultúrát megélő 

személy volt. Az erózió hosszú távú káros hatását ellensúlyozandó végezte ily módon ne-

héz munkáját. 

A termelési borkultúra tehát nem egyenlő a termeléssel, annak céljával, eszközeivel stb. 

1.6 A KERESKEDELMI KULTÚRA 

A kereskedelem fejlettsége, mennyiségi ismérvei nem engednek direkt következtetése-

ket levonni a kereskedelem kultúrájára vonatkozóan. Az iránymutató tendenciákat ott cél-

szerű keresni, ahol nem anyagi érdekek vezetik a kereskedelmi tevékenységeket. 

1.7 A BORKULTÚRÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOKÁSOK  

A bor egyszerű, (kísérő aktusok nélküli) elfogyasztása és a különféle módon motivált 

borfogyasztás különbsége korszakonként tükrözi a társadalomban végbemenő változáso-

kat. Az áttételesen motivált (azaz nem csak a szomjúságtól vezérelt) fogyasztásban a prio-

ritás egyértelműen a kultikus (vallási) felhasználáshoz kapcsolódik.  

A szerződéskötéseket  megerősítő áldomás ivás legalább olyan jelentőséggel bírt, mint 

amikor az adott szót kézfogással is megpecsételték. 

 

A bor vallások közvetítette kulturális értéke azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, 

mert a középkor derekáig az ember csak ösztöneitől vezérelve nyúlt a boros korsó után.  

A bor pszichogén hatásait mellőző (nem azt célzó) fogyasztásra csak keresztény szertartá-

sokban találhatott példát. Az önmérséklet gyakorlása nélkül nehezen beszélhetünk a borfo-

gyasztás kultúrájáról. 
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1.8 MEGÉRKEZÉS A MÁBA...  

A BORKULTÚRA MEGÉLÉSÉNEK RÉSZLET-PROBLÉMÁI 

A kommunikációs képesség.  

Beszél Ön borul? 

A tájékozottságunk növekedésével megértjük mit üzen nekünk a bor. De képesek va-

gyunk ezt továbbítani mások felé is? Ehhez van szükség ismerni a bornyelvet, ami nem 

egyenlő a szakkifejezések halmazával. 

Ha a borfogyasztási alkalom nem csupán a bor szomjoltó megivására szorítkozik, az 

együtt ivók első tevékenysége a borról való véleménycsere.  Ez történhet egyetértő vagy 

kritizáló hozzáállással. Az a fontos hogy legyen véleménycsere.  Ha e véleménycsere nem 

szül személyes állásfoglalást csak objektív megjegyzéseket, az is pozitív magatartásra vall. 

 

A visszaélések problematikái. 

Ha az emberi társadalomban borral kapcsolatos negatív jelenségekről beszélünk az első 

tisztázandó kérdés: ki az alkoholista és ki az, aki egyszerűen csak nagyivó? 

Aki rossz társaságban, ismétlődőn, részegségig menő italfogyasztást folytat, az egyér-

telműen elítélhető. Életmódja erkölcsi kifogás alá esik, de nem biztos, hogy alkoholbeteg. 

A narkomán alkoholista néha relatíve csekély szeszmennyiséggel is ki tudja elégíteni köve-

telőző alkohol igényét. De arra feltétlen szüksége van ahhoz, hogy mindennapi tevékeny-

ségét folytatni tudja. Másik ismérve az alkohol betegségnek, hogy a beteg nagyobbrészt 

egyedül iszik. 

1.9 ASZTALI KULTÚRA 

Mi az asztali kultúra célja: teljesíteni minden feltételt, amelyek teljesülése mellett a bor 

összes, nyilvánvaló és potenciális jó tulajdonsága kibontakozhat!   Ennek főleg technikai 

feltételei vannak. A palacknyitó kellékek, poharak, dekantáló edény stb. leírása a vendéglá-

tó szakdolgozók számára az alapképzésből ismert kell, hogy legyen. 

 

A borfogyasztók részéről az asztali kultúra első lépése a késleltetett fogyasztással és a 

várni tudással függ össze. Az asztal körül ülők/állók hierarchiájához igazodnunk kell. 

Vagy köztudott tény, vagy meg kell keresni, ki az, aki elsőként megemeli a poharát. Sza-

vakkal vagy a nélkül ad jelt a borélvezet megkezdésére. 

 

Egyedül iszom vagy koccintok? 

Borkultúránk elő-ázsiai gyökereinek megfelelően a poháremelésre egy kezdeményező, 

javaslattevő személy kerül felkérésre. Olykor elegendő a mindenki által ismert kor vagy 

társadalmi rang. Az asztalnál mellettem -- vagy szemben -- ülő az én partnerem, vele 

együtt "ünnepelek" köszöntök vagy egyszerűen csak "örvendek" . 

A későbbiekben, ha kedvem vagy szomjam fogyasztásra ösztönöz az előbb jelzett asz-

tali társam felé fordulva emelek poharat.  Ő megteheti, hogy csak egy mozdulattal, mo-

sollyal nyugtázza vagy biztat a fogyasztásra. Ekkor már egyedül is ihat a szomjas, borra 

vágyó ember. Ezt a gyakorlatot az atlanti partok államaiban nem szokás elvárni az együtt 

vendégeskedőktől. 
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2. A BOR ÚTJA… BORFOGYASZTÁSI SZOKÁSOK A KEZDETEKOR 

Lépten nyomon tapasztaljuk, hogy a profanizálás és deheroizálás korszakát éljük. Nem 

jelent ez – ha csak áttételesen is - általános értékvesztést? Ha környezetünkben akad még 

olyan mozzanat, amely megőrizte egykori nagyságát, valós értékét, arra érdemes rámutat-

ni, reflektorfénybe állítani. Ennek fényében kezdjük jegyzetünk a legautentikusabbnak te-

kinthető írásos emlék, a Biblia bizonyos részeinek, elemeinek áttekintésével. 

2.1. A bor teológiája alatt azon ismeretek összességét értjük, melyek a keresztény hit 

fő hittételének, az Eucharisztiának  materiális alapját képezik. A bor Jézus köztünk mara-

dásának záloga és sajátos értelemben vett megtestesítője, de akár bizonyítéka is.  

 A Biblia a borról, mint élelmiszerről is beszél (folyadékpótló), élvezeti cikként is tár-

gyalja, de narkotikumként is leírja (Noé részegsége).  

A bor ilyetén megközelítésének elsődleges forrás a kinyilatkoztatás, azaz a Szentírás. 

Forrásnak tekintjük az ősegyház gyakorlatát és reánk maradt idevágó feljegyzéseit is.  

A bor méltóságáról szólva a bornak a történelem során kialakult, pozitív emberi vonat-

kozásairól kell szólni. Ezen relációk megléte is bizonyítást kíván, de e mellett a célszerű-

nek mutatkozik a bor tekintélyének történeti kialakulását, mint folyamatot végigkísérni. 

Valójában két irányból közelíthetünk a borhoz. Tehetjük kívülállóként, figyelve a fo-

gyasztók attitűdjeit. Tárgyilagosabb vizsgálódást tesz lehetővé, ha a bort nem a fogyasztók 

aspektusából kísérjük figyelemmel. Így a „Ding an sich” hagyományaira alapozva, metafi-

zikai, szociológiai, fiziológiai és pszichológiai közelítést lehet elvégezni. 

 

A történeti kronológiában a bor megjelenése a társadalmi fejlődésnek arra az időszakára 

tehető, melyet a gyűjtögető életmód jellemez. A felhalmozott gyümölcsöknek véletlensze-

rű erjedését követő fogyasztása jutatta az embert azokhoz az élményekhez, amelyeket kí-

vánatosnak ítélt és később tudatosan keresett, illetve megvalósított. A sámánok és hasonló 

szerepet betöltő személyek extatikus állapotának részesévé váló ember – még nem ismer-

hette a mai szóhasználattal élve élvezeti cikknek tekinthető élelmiszerek örömszerző mi-

voltát. Őt a tudatállapot változtatásának lehetősége ösztönözte a hallucinogén anyagok 

előállítására.  

Hogy mikor válhatott el az etilalkohol és a vele együtt keletkező más szerves anyag ha-

tásának keresése a gyümölcsborok ízének hatás-független élvezetétől, azt csupán találgatni 

lehet.  

A civilizációnak ezen a fokán, azaz a gyűjtögető életmód záró szakaszában  kellett 

megjelenniük az esztétikum első csíráinak. Kevés az olyan ismert hipotézis, mely ezt valós 

időben próbálja elhelyezni. A régészet igazolásait segítségül hívva, spekulatív úton követ-

keztethetünk konkrét intervallumra, azaz a mezopotámiai dinasztiák virágzásának idejé-

re… Ekkor a vizuális világban megjelenő díszítések már túlmutatnak az életvitel szükség-

szerű kellékein.  Azok módozatainak öncélú használata a gusztatórikus örömkeresés 

feltételezését is megengedi.  

  

Hogy az első rendszeres borkészítést datálni próbáljuk, szíriai (damaszkuszi), libanoni 

(Byblos) valamint törökországi (Catal Hüyük) -  csomókban („kupacokban”) reánk maradt 

szőlőmagok bizonyságát célszerű elfogadnunk. Ez a neolitikum B időszakára esik, azaz 

mintegy 8000 évvel Krisztus születése előttre. A C 15 izotópos vizsgálattal verifikált grú-
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ziai magleletek korát Kr.e. 7000 és 5000 közé teszik. Ez az idő jelölhető meg, mint a vitis 

vinifera elterjedésének ideje is. A Kaspi tenger iráni partjaitól egészen dél Európáig tart az 

a zóna, ahol a szőlő a jégkorszak alatt is teremni tudott. 

A datolyabor prioritása elfogadott, de azt hamarosan kiszorította a vitis silvestris-ből 

előállított bor. Az előállítás és feldolgozás relatív könnyűsége nyilván megelőzte az íz 

szerinti preferenciát. A klónszelekció elődjének tekinthető növényválogatás (elsősorban 

hím-nős  és  nővirágú egyedek továbbszaporítást megkönnyítő szétválogatása) rövid úton 

elvezetett a szőlőskertekben  történő tudatos és rendszeres szőlőtermeléshez illetve a bor-

készítéshez. Ez egyben a viniferák elterjedését is meghozta. (l. Gilgames eposz). 

Számunkra az ókori társadalmak privilegizált tagjainak rendszeres borfogyasztása je-

lenti azt az időbeli határvonalat, amikortól a bor méltóságáról egyáltalán gondolkodni le-

het. 

Képzőművészeti „nyomok” a szőlőre és borra vonatkozóan már Kr. E.4000-3500-tól 

fellelhetők. Az elhatározás kérdése, hogy a bagdadi Irak múzeum terrakotta figuráját ho-

gyan értelmezzük. 

Páratlan érték van az Úr városából származó Kr.e. 2759-re datált lapis lazuli berakásos 

agyagtáblában. Itt egy jelenetet ábrázolnak, ahol a fejedelem előkelőségei társaságában 

bort fogyaszt.  

 

 
 

 

Egyiptomban egyértelmű ábrázolásokat találunk a 3. Dinasztia korából, a thebai sírok-

ból Kr.e. 1350 körül, talpas (bor)ivó edények fajanszból, (Kr.e.1900 tájáról). 
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Egyiptom és a bor az ókorban 

Szőlőmaradványokat az első dinasztia idejéből (körülbelül Kr.e. 3100-2890) sőt még 

történelem előtti lelőhelyekről is begyűjtöttek, ennek ellenére a szőlő nem tartozik az or-

szág természetes növénytakarójához és valószínűleg a dinasztikus idők előtt Kánaánból 

hozták azt be, Hérodotosz téves megállapítása ellenére, aki szerint Egyiptomban nem volt 

szőlő. A legjobb szőlők az általános vélekedés szerint a Nílus deltájából származtak és a 

növény csak a ptolemeaioszi korban (Kr.e. 323 után) terjedt el ennél délebbre. Az öntözött 

és galambürülékkel trágyázott szőlőültetvényeket fallal körbevett kertekben gondozták 

(ahol a gyerekekre bízták a madárijesztés feladatát), néha más gyümölcsökkel, például 

olajbogyóval együtt pergolákon (tendone) nevelve vagy hagyván, hogy póznákkal alátá-

masztva természetes lombsátrát kibontsa. 

Akárcsak az ókori görögöknél vagy Rómában, két egymástól különböző borkészítési 

műveletet ismertek: taposás vagy zúzás, amelynek célja a szabadon folyó szőlőlé kinyeré-

se, illetve a maradék nedvesség kisajtolása zsákos préssel. Szüretkor a szőlőfürtöket lábbal 

taposták össze a férfiak, akik a fejük felett elhelyezkedő rudakra vagy felfüggesztett köte-

lekre nehezedhettek munka közben. A bornyomó kádat igyekeztek megvédeni a túlzott 

hőségtől és a mustból áldozatot mutattak be Renenutet istennőnek. A sírkamrák festményei 

bőségesen megörökítették a borkészítés műveletét, bár a pontos részleteket nem minden 

esetben lehet kivenni. A taposás végeztével a sajtolást gyakran e célra alkalmazott külön-

leges zsákos présekben hajtották végre, amelynek valamelyik végét egy hurokban póznával 

rögzítették és ami valójában egy óriási szűrőzacskónak felelt meg. Ezt a zsákot azután több 

ember erejével ellenkező irányban facsarták, a belőle kifolyó levet pedig alul elhelyezett 

edényben gyűjtötték össze. A zsákból kiömlő levet mindig vörösnek festik, ami arra utal-

hat, hogy a préselést csak erjesztést követően hajtották végre. A Régi Királyság idején 

(körülbelül i.e. 2686-2181 között) a bort amforákba gyűjtötték, amelyek ezidő tájt majd-

nem mindig kifolyó csőrrel ellátott edények voltak. 

Az Új Királyság idejéből származó jeleneteken (megközelítőleg i.e. 1552 és 1070 kö-

zött) a must egy keskeny vezetékben csordogál a vályútól egy fogadó kádba. A zsákos 

présben nyilván csak a szőlőszemek héját préselték. A szabadon folyó szőlőlevet és a pré-

selt levet vélhetően együtt erjesztették, hiszen a minőségben aligha lehetett akkor még 

különbséget tenni. Az ábrázolásokon csak az látszik, hogyan jut a must a présből az amfo-

rákba. Egy festményen a prés tartalmát nagy erjesztő kádakba juttatják, aztán a zsákos 

présben sajtolják, majd amforákban gyűjtik. 

A tényleges erjedés az amforában zajlott, amelyből az ókori egyiptomiak, akárcsak a 

mai modern borászok, valószínűleg tudatosan, előre megfontoltan kirekesztették a levegőt. 

A megtöltött amforákat szövettel vagy bőrből készült fedővel zárták le, bekenték nílusi 

iszappal, majd lepecsételték. A szén-dioxid távozását lehetővé tévő apró lyukakat később 

szintén elzárták. 

Nincs tudomásunk arról, hogy fehérbor a görög-római időszak előtt létezett volna, de a 

boroskorsók gyantázása sem volt ismert korábban. A bort orvosi javallatra is fogyasztották, 

ilyenkor néha a növényi mézgák, gyanták, gyógynövények, fűszerek, valamint esetleg 
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kevésbé kellemes alkotóanyagok, úgymint különféle állatok, madarak trágyájának vala-

mint szamárszőrnek a keverékéből alkotott kyphi
2
-vel ízesítették. 

A borkereskedelem szervezése: Az amforák pecsétjeiből és bizonyos tisztviselők címé-

ből világosan kikövetkeztethető, hogy a bor gyártása és forgalmazása már a legkorábbi 

időszakban is királyi szinten volt megszervezve. A falfestmények jelenetein sokszor szere-

pel bor. Az ötödik dinasztia idejéből származó felsorolások eredete szerint hatféle bort 

különböztetnek meg. Megemlítik az Ázsiából és Kánaánból származó bort is, és az új ki-

rályság idejéből kánaánita amforákat is találtak. Az ebből az időszakból származó amforá-

kon szereplő feliratok jelzik az évet, a szőlőültetvény helyét, tulajdonosát, valamint a fő 

bormestert (majdnem hogy több információt tartalmaznak, mint a legtöbb modern borcím-

ke). A legtöbb, de nem az összes bortermelő központ a Nílus deltájának nyugati ágában 

fekszik. 

Borfogyasztás: Bort istenek, királyok és nemesek fogyasztottak, különösen ünnepi al-

kalmakkor és úgy tűnik, nagyobb társadalmi megbecsülés övezte, mint a sört. A gyakran 

szőlőlevelekkel díszített amforákat az asztalon vagy állványokon elhelyezve ábrázolták. 

Kiöntéskor a bort megszűrték. A szolgák kis poharakat töltöttek meg felszolgáláskor és 

néha egy másik, kisebb kancsó is volt náluk (valószínűleg a bor hígítására szolgáló vizet 

tartalmazta). A bort állványokon fekvő kupákból vagy csészékből, alkalmanként szalma-

szállal itták. A királyi fővárosban, Tell-el-Amarna-ban a királyi párt borivás közben látjuk 

(Kr.e. 14. század). A papok napi fejadagjuk részeként bort is kaptak, akárcsak a hadsereg 

tisztjei vagy a külföldi zsoldosok; ugyanakkor  

 

Amarna munkásai nem kaptak belőle, ami értékét jelzi.  

 

 
 

Vallás és bor: Azt mondják, a bor az istenek itala és a tejjel együtt a halottaké is. Így az-

tán fontos szerepet töltött be a kultikus imádságokban és gyakran említik az áldozati aján-

dékok között, néha több fajtát is egyszerre. A király vagy magánszemélyek rendszeresen 

                                                      
2
 Különféle növényekből, füvekből, gyümölcsökből összeállított aromás illatszer. 
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táplálék céljaira ajánlották fel az isteneknek, de a megtisztulást is szimbolizálta és bor va-

lamint víz áldozatot mutattak be. 

Hathor istennő volt az egyik igen fontos bortermő vidék védelmezője és a mítoszok a 

borral és részegséggel hozták őt kapcsolatba. Amikor Ré, a napisten parancsára a núbiai 

sivatagból visszahozták Egyiptomba, még mindig erőszakos és vad volt a természete, ezért 

zenével, tánccal és boráldozattal kellett kedveskedni neki. A bort a részegség ünnepén 

ajánlották fel neki, és úgy értelmezték, hogy az a haragos istennő ellenségeinek vérét jel-

képezi. 

A klasszikus szerzők Oziriszt azonosították a nagy jótevővel, aki az emberiséget meg-

ajándékozta a borral, és ebben a tekintetben a görög Dionüszosz istenhez hasonlították. A 

szőlő mindenképpen a meghaló és feltámadó isten jelképévé vált. A sírkamrák festményein 

ábrázolt szőlővenyige az elhunyt feltámadásba vetett hitét jelképezte. Más szövegek a bort 

mint Ré izzadtságát vagy mint Hórusz isten szemét említik. Tanítványai a szőlőszemek, 

amelyekből bor folyik. A későbbi időkben a „Hórusz zöld szeme” kifejezéssel utaltak a 

borra. 

A Pnubs városából származó Thot isten volt a bor ura, aki igen sokat iszik, és az éves 

áradásokkor, amelyek kezdete rendszerint a róla elnevezett hónapra esett, a Nílus ebben az 

évszakban jellemző vöröses színét a borhoz hasonlították.    (The Oxford Companion to 

Wine,. Oxford University Press, 2005. 253.o.) 

 

A bevezetés gondolatmenete feltételezi azt, hogy a friss, azaz eredeti, „nyugalmi” álla-

potukban levő gyümölcslevek fogyasztása és a fermentált, alkoholtartalmú gyümölcslevek 

fogyasztása párhuzamosan része volt a táplálkozási gyakorlatnak. 

 

Az együtt maradt maghalmazokon túl van még edény leletanyag is a hatodiktól az ötö-

dik évezredig, mely összefüggésbe hozható a borral. Ez pedig a Tbilisziben, a városi mú-

zeumban található kwewri nek elnevezett széles szájú agyagedény.  

 

 
 

A későbbi leletek, képi ábrázolások vagy írott jogi szövegek tárgyalása, azok nagy 

száma miatt eltérítene a címben meghatározott gondolatvezetési iránytól.  
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2.2.A BOR MEGJELENÉSE A VALLÁSOS VILÁGBAN 

A metafizikai szemlélet a vallások borhasználatát veszi alapul. Itt a különféle ókori val-

lási ceremóniák és kultuszok nagyon hamar kívül kerülnek célterületünkön. Ugyanis vala-

mennyien a mámor ösztönözte cselekvésmódokat, a mámor adta lehetőségeket helyezik a 

kultikus cselekmények középpontjába. Ezek a „kultikus cselekmények” csak nehezen vá-

laszthatók el a legalizált és visszaélésnek minősülő cselekedetektől. Nem véletlen, hogy a 

bacchanáliákat Julius Caesar betiltotta. (már Kr.e. 186-tól a részvétel büntethető lett.) 

Az ószövetségi boráldozat áttörést jelent. Zárójelben megjegyzendő, hogy a Krisztus 

születése előtti évezredekben sem minden felelt meg az áldozati anyagok/tárgyak kritériu-

mainak! (Illatáldozat, étel áldozatok egészen a véres, elégő vagy el nem égő áldozatokig, a 

tárgyak – anyagok széles, de meghatározott skálájával találkozunk.)  

 

Történelmileg itt van az első példa arra, hogy a borról való lemondást nem elfogyasztás, 

hanem megsemmisítés követi.  A bor pozicionálása, kiemelve azt a mindennapok anyagi 

világából, illetve eljárási és szokásköréből, az első metafizikai korreláció a bor megkülön-

böztetett, méltóságteljes megjelenését illetően. 

2.3. AZ ÁLDOZATRÓL 

Az áldozat az ősvallások óta része annak amit vallásosságnak   nevezünk. Része kap-

csolatunknak egy felső hatalommal, gyökere pedig függőségünk és gyarlóságunk fölisme-

rése, ezekért való engesztelés. 

Az áldozat legismertebb változatai -  motiváció szerint:  engesztelő áldozat, hála áldo-

zat,  kérő áldozat. Az áldozat tárgya lehet minden, ami értékes. Módozatig és a tárgy érté-

kéig  nagy változatosságot mutat. 

Legelterjedtebb volt az állatáldozat (egyetlen állattól háromig és száz állat leöléséig 

(suovetaurilia, hekatomba) melyet nagy külsőségek között, gyakorlatilag mindig lakomák-

hoz kötve mutattak be. Itt jelennek meg a valamikor egyeduralkodó  véres áldozat egyre 

jobban civilizálódó formái. 

 

Italáldozat (libatio) 

Az áldozat formai lényege, a lemondás valamiről, leggyakrabban a  megsemmisítés 

formájában történt. A tűzbe öntött bor elpárolgott, de a földre öntés is tökéletesen kifejezte 

a lemondás szándékát. Itt a földanyának történő átadás épp olyan fontos szerepet játszott, 

mint a földben nyugvó ősök „megkínálása”. Természetesen a lemondás kifejeződhetett a 

papoknak, sámánoknak és más kiemelt személyeknek való átadással is. A szélbeszórás 

közel áll az illatáldozathoz. 

Az ószövetségben a Leviticus 3, 4 fejezetei foglalkoznak részletesen az italáldozat be-

mutatásának módjaival. A hús borral való leöntése, majd elégetése érdekes előzménynek 

tekinthető és egyértelműen az újszövetség irányába mutat.  

A magyar őstörténet áldozatait bemutatni túl terjednének jegyzetünk keretein. Viszont 

feltétlen ide illik az áldomás szó használatának említése. A szó első előfordulása, mint oly 

sok más helyen, itt is latin szövegbe ágyazottan található: „more paganismo … magnum 

aldamas facerunt” A töredék  1150-es származására tekintettel, nagy jelentőségű a „po-
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gány módra”  jelzés. Európa már megkülönböztette (és el is határolta?) magát kelet barbár-

jaitól.  

Az áldomás ivásának feltétele volt a megfelelő alkalom. Ezek manapság nem az aktus 

fontosságát látszanak kiemelni, de akkortájt mindez „causa (sufficiens) bibendi” lehetett. 

Közösségben végzett munka, adásvétel, tisztújítás, haragosok kibékülése, házépítés befeje-

zése, harangnak toronyba húzása, hogy csak néhányat említsünk a lakomázásra okot adó 

eseményekből. 

Az ókorban a bor, ha nagy minőségben itták, nemes, ritkán fogyasztott ital volt. A 

főzőtt, gyantával és egyéb módon tartósított változat élelmiszerként, folyadékpótlásként 

töltött be fontos és mindennapi szerepet.  

A zsidók minőség szerint is megkülönböztették a borokat 
3
, a színbort (amelyet római 

műveltségű körökben a merum kifejezéssel illettek) jól ismerték
4
. Itt említhető, hogy a 

Talmud szerint igazi ünnepet ülni csak lakomával lehetséges.  

 

 

 
 

Giotto gyönyörű műve a Kaanai menyegzőről 

                                                      
3
  Kánai menyegzőn a násznagy megjegyzése… 
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3. BORFOGYASZTÁS A KÖZÉPKORTÓL NAPJAINKIG 

A Szent Benedek Rend regulája kellő hangsúlyt fektetett a szerzetesek egészségi állapo-

tára is.  Pontosan meghatározták azt a bormennyiséget, melyet ajánlatos volt naponta el-

fogyasztani. Ez nem volt más, mint a hemina. A hemina, melynek valós mértékét senki nem 

tudja. Vélhetően személyre szabott mértékletesség lehetett az irányadó… 

 

40. AZ ITAL MÉRTÉKE 

40.1"Kinek-kinek saját ajándéka van Istentől, az egyiknek így, 

a másiknak meg amúgy" (1 Kor 7, 7). 40.2Éppen ezért némi 

töprengéssel rendelkezünk mások táplálkozásának mértékéről. 

40.3Mégis, ha tekintetbe vesszük az erőtlenek gyöngeségét, azt 

tartjuk, hogy minden egyesnek elég lesz napjában egy hemina 

bor. 40.4Akinek azonban Isten megadja az önmegtartóztatás 

türelmét, tudják meg, hogy külön jutalmuk lesz érte. 

40.5Ha a helyi viszonyok, a munka vagy a nyári hőség miatt 

többre lenne szükségük, azt az elöljáró ítélje meg. De 

mindenképpen ügyeljenek arra, hogy sokat ne igyanak, vagy 

éppen meg ne részegedjenek. 40.6Bár azt olvastuk, hogy "a bor 

egyáltalán nem való szerzeteseknek", de mivel korunkban 

lehetetlen a szerzeteseket erről meggyőzni, legalább abban 

egyezzünk meg, hogy ne igyunk a telítettségig, hanem 

mértékletesebben; 40.7hiszen "a bor elszakítja Istentől még a 

bölcseket is" (Sir 19, 2). 

40.8Ahol azonban a helyi viszonyok úgy hozzák, hogy a 

felemlített mennyiség sem kapható, hanem sokkal kevesebb vagy 

éppen semmi, áldják ezért az Istent, akik ott laknak, és ne 

zúgolódjanak. 40.9Különösen tehát arra intjük őket, zúgolódás 

nélkül éljenek. 

3.1 KÖZÉPKOR 

A Római Birodalom bukását követően Európában igencsak átalakultak a mindennapok. 

Ezekben az időkben igen nagy mennyiségben fogyasztottak alkoholt. Leginkább a bor 

fogyott, amely nemcsak a királyok, egyházi méltóságok, nemesek körében fordult elő, 

hanem a szegény rétegek napi „étrendjét” is kiegészítette. Az ókori világból a keresztény 

egyház az, amely átörökítette a borfogyasztás kultúráját, a bortermelést, előállítási módsze-

reit. Nem véletlen hát, hogy a középkori szerzetesrendek azok, amelyek a sört és a bort 

készítették, általában saját maguk termesztette alapanyagokból. Nemcsak saját igényeikre, 

vagy az egyház részére készítettek italt, hanem eladás céljából is. A legfőbb fogyasztók 

azonban az egyházak, és a szerzetesek voltak. A különböző szerzetesrendek reguláiban 

olvasható, hogy melyik rendben mennyi volt a megengedett borfogyasztás. Úgy tartották, 

hogy a legjobb út, amivel visszatarthatják a testi étvágyat, az Isten ajándéka, a borivás. 

Nemcsak a regulákból válik nyilvánvalóvá a bor szerepe a katolikus egyházon belül, ha-
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nem az egyes nedűk védőszentjeinek megjelenéséből is. Ilyenek például Szent Adorján, a 

sör és Szent Márton, a bor védőszentje. 

 

Szent Márton szerepe az európai borfogyasztásban egyértelműen nyomon követhető – 

függetlenül attól, hogy életútját ismerve nehezen lehet elképzelni őt magát aktív borfo-

gyasztóként. A tél kezdetén, november 11-én, Szent Márton napján bizonyos feltételezések 

szerint libát kell fogyasztani,ami egy római tradíció továbbélése – Mód László néprajz 

kutató véleménye szerint. Ahogy minden más, úgy ez az ünnep is a modern kor igényei 

szerint alakult, kulturális turizmussal, gasztronómiai rendezvényekkel, és borral, borkósto-

lással kapcsolódik össze. Szent Márton és a bor kapcsolata német nyelvterületen és ha-

zánkban is nagyon erősen gyökerezik a néphagyományban. Márton egy a szőlővédő szen-

tek sorában. A Szent borral való kapcsolatát legendákkal is próbálták alátámasztani, egy 

történet szerint csodatévő szőlőtőkét ültetett Tours városába, melynek püspöke volt. Egy 

másik legenda szerint Krisztushoz hasonlóan a vizet ő is borrá tudta változtatni, de ismert a 

“Nagypoharú Szent Márton” kifejezés is, ami gyógyító célú borfogyasztásra utal. 

 

Az egyház mellett a király, illetve a nemesek is fogyasztották a különböző szeszes ita-

lokat. A királyi birtokokon nagy mennyiségben termesztettek szőlőt, illetve a szőlőterme-

lők is tartoztak a királynak adóként bort szolgáltatni. A bornak több fajtáját ismerték. Elő-

szeretettel fogyasztottak szőlőn kívül más gyümölcsből készült bort is, de akadtak rangbeli 

különbségek: a szőlőbort általában a király, az egyházi főméltóságok, valamint a nemesek 

itták. A szegényebb rétegek asztalára leggyakrabban alma- vagy körtebor került. Ismerték 

a különböző fűszerekkel ízesített borokat is, illetve sokszor mézbort is fogyasztottak. Bár-

milyen gyümölcsből tudtak alkoholt előállítani. 

A gyümölcsborok frissítő italokként kerültek az asztalra, a vízfogyasztás nem volt nép-

szerű. Ez annak is betudható, hogy akkoriban nem ismertek semmiféle víztisztító mód-

szert, így nagyon sok betegség (pl. kolera) terjedt a víz fogyasztással, így a szomjúságot is 

inkább könnyű borokkal oltották. Az Albertus Magnus 
5
által feltalált desztillációnak kö-

szönhetően a középkori szeszes italok megbízhatóbbak voltak, és a magasabb alkoholtarta-

lom miatt eltarthatóságuk is javult. A magas alkoholtartalmú fűszerezett borokat aperitif-

ként fogyasztották, a húsétel után pedig szájtisztításra használták. Az alkoholnak 

gyógyhatást is tulajdonítottak, például a vörösbornak a terhesség ideje alatti fogyasztásáról 

úgy gondolták, hogy fiúgyermek születését segíti elő.  

A mai borfogyasztási szokásokat ismerve könnyen arra a következtetésre juthatunk, 

hogy a középkori emberek egytől-egyik alkoholisták voltak. Egy francia halász napi bor-

adagja 2,5-3 liter bor volt, egyes források szerint egy magyar férfiember naponta 3–5 litert 

is megivott. A kolostorokban is hasonló volt az átlag. Nem csoda, hogy a középkorban az 

átlagéletkor olyan alacsony volt, hisz a fiúknak 14 éves kortól engedélyezték a bor fo-

gyasztását, ezáltal a nagykorú férfiak közé sorolhatták őket. Az élelmiszerhiány is hozzájá-

rult ahhoz hogy a hiányzó ételadagot a szegényebbek is kalóriadús borral pótolják – Euró-

                                                      
5 Albert von Bollstädt, Nagy Szent Albert (1193 v. 1206-1280): német Domonkos-rendi szerzetes, 

filozófus és teológus.  
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pában túltermelés volt borból. A tehetősebbeknek a gazdag zsíros és sós lakomák alkalmá-

val szomjoltóként is igen tekintélyes mennyiségű bort fogyasztottak el.  

Ne gondoljuk azonban azt, hogy a középkori borfogyasztási és különösen a termelési 

kultúra ne hagyott volna igen mély nyomokat maga után. A ma ismert termőhelyek kétség-

telenül legösszetettebb és egyben legtitokzatosabb területe Burgundia. 312-ben már szőlő-

vel beültetett területet találunk Beaune mellett és a XII. sz. elején pedig már a ciszterci 

apátságok megjelenésével egyértelműen kezdetét vette az a klasszifikáció, aminek mind a 

mai napig részesei vagyunk. Burgundia északi részén a folyók völgyeiben bukkanunk ak-

koriban ültetvényekre, különösen Auxerre és Chablis környékén, a Pontigny apátság köze-

lében. Tonnerre-ben és a Côte d’Or északi részén, a híres apátságok (Flavigny, Fontenay és 

Moutier-Saint-Jean) közelében ugyancsak nagy a fejlődés e téren. Cîteaux szerzeteseinek 

nagy birtoka van már ekkor, és létrehoznak egy másikat is Clos Vougeot-ban,de ekkor már 

három pincéjük is van: Meursault, Aloxe-Corton és Vougeot területén. De nem csak az 

egyház, hanem a tehetős arisztokraták is érdeklődnek a bor iránt: a burgundi hercegnek a 

XIII. században szőlőbirtoka van Dijonban, Chenôve-ban és Cortonban. Délebbre pedig a 

híres Cluny apátságterjeszti ki birtokait. Ekkorra már a királyi udvarban is kedvelik a bur-

gundit. A beaune-i bor ekkoriban a legdrágább. (Ezért vetik ki rá a legmagasabb adót.) 

Givry bora is hasonlóan nagyra értékelt. A minőségre már a XIV. században odafigyeltek: 

1395-ben rendeletben tiltják a gamay telepítését a nemes fajta, a pinot noir védelmében! A 

fejlődést azonban visszavetette, amikor a XV. században Burgundiát a Francia Királyság-

hoz csatolták. A visszaesés folytatódott a következő évszázadban is. A XVII. században a 

dijoni arisztorkácia kezdi felvásárolni az apátsági birtokokat. Az 1709. évi nagy fagykárok 

után újra kellett mindent telepíteni, de segítette a felfutást, hogy a burgundi igen népszerű 

volt XIV. Lajos udvarában. A XVIII. század közepén megalakulnak az első kereskedőhá-

zak. Az udvari nemesség is területeket vásárol, ami segíti a burgundi népszerűségét: 1760-

ban pl. Conti herceg megvásárolja a Romanée birtokot. A Centre nagy csatornájának meg-

építésével pedig Mâconnais borai jutottak el könnyedén – immáron vízi úton – Párizsba. 

Az 1789-es forradalom nagyban átrendezte a tulajdoni viszonyokat: a nemesek és az egy-

ház birtokai polgári kézbe kerültek. A XIX. sz. már szinte a számunkra is ismert közelmúl-

tat jelenti. 

A nagy rivális, Bordeaux a középkorban – a Dordogne folyónál lévő Libourne-nal 

együtt – a folyók felsőbb folyásánál elterülő „felföldön” termett borok kereskedelmének 

központjává vált. De már 1152-től, amikor is Aliénor, Aquitania hercegnője feleségül ment 

Henrikhez, Anglia későbbi királyához, megindult az ültetvények fejlődése és a borkeres-

kedelem. A bordeaux-iak már 1214-től vám és adómentességet kaptak mind Aquitania 

hercegétől, mind pedig az angol királytól. Ez a privilégium a nagy francia forradalomig állt 

fenn, és teljesen háttérbe szorította a felföld és az egész délnyugat borainak kereskedelmét. 

Amikor 1224-ben VIII. Lajos elfoglalta La Rochelle-t, Bordeaux lett az angol terület at-

lanti kikötője, ami magával hozta a város környékének betelepítését is. Az egyháznak és az 

érseknek is több szőlőbirtoka volt, akik a termést a nagybani kereskedőknek adták el.  

A középkori birtokokból Kelemen pápáé (amelyek évszázadokon át voltak az érsek sző-

lőskertjei) és a Mission Haut-Brion maradt meg a mai napig. Ennek a felfutásnak egy csa-

pásra vége szakadt 1453-ban, amikor a francia hadsereg – több hónapos harc után – vissza-

foglalta Guyenne-t. Az újbóli felvirágzásra a XVII. századig kellett várni, amikor is a 

tömeges fogyasztók, a hollandok, az észak-európai és a balti városok és a bretonok meg 

nem jelentek a színen. De a XVIII. századtól az „amerikai szigetek” felé is megindul az 
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export. A következő évszázadokra a forradalom, a vég nélküli háborúk, az amerikai gyar-

matok elvesztése nyomta rá a bélyegét. Bár a XIX. század közepén megjelent lisztharmat 

súlyos károkat okozott, az 1855-ös osztályozási rendszer eredményeképpen ismét virágzott 

a termelés. A filoxéra aztán már nem kíméli a borvidéket: szinte nincs település, ahol ne 

végzett volna borzasztó pusztítást. Egyetlen fajta sem volt kivétel, így aztán itt is az ameri-

kai vadalany jelentett megoldást.  

 

A bor iránti érdeklődés persze nem kizárólag a franciák privilégiuma volt. A német 

nyelvterületen a szőlőművelés elterjesztése a rómaiaknak köszönhető, tehát jó 2000 esz-

tendős. Túl körülményes volt a borral teli nehéz amforákat az Alpokon átszállítani, így 

inkább a szőlővesszőket hozták magukkal a telepesek. Az itteni borok már akkor is fris-

sebbek és íz gazdagabbak voltak, mint a délen termettek. „Ordnung muss sein” (rendnek 

pedig lenni kell!): a szőlőtermesztést, a borkészítést és a borkereskedelmet már a VIII. 

században szabályozta Nagy Károly. A borkultúra központjai az apátságok voltak. Akkor 

még a bor volt az első számú ital itt is, s csak az 1500-as években kezdett csökkenni a sző-

lőterület, részben a megváltozott klimatikus viszonyok, a növekvő borimport, és az egyre 

javuló sörminőség miatt… A Rajna bal parti szőlőterületeit az egyháztól Napoléon foglalta 

el, a minőségre azonban az „új tulajdonosok” is odafigyeltek, így a rajnai és a moseli boro-

kat még Angliába, Csehországba és Oroszországba is exportálták.  

 

Az Ibériai félszigetre a rómaiakkal már megérkezett a nagybani borkészítés – a 

Kr.utánai III. században a Római Birodalom borszükségletének a felét Nyugat-Andalúzia 

(a mai Cadiz) elégítette ki. A régészek Cadiz közelében érintetlen agyagamforákat találtak 

„vinus gaditanus” (Gades volt a mai Cadiz neve) felirattal. A nyugati gótok borfogyasztási 

szokásairól keveset tudunk, de már az ő ittlétük alatt is lényegesen csökkent a rómaiak által 

kialakított ültetvények nagysága, ami fokozódott a mórok 350 éves uralma alatt. Mint 

egész Európában, itt is a kereszténység, illetve a szerzetesek lettek a motorjai a szőlőter-

mesztésnek es a borkészítésnek. Ez azonban itt egy küzdelmes időszak volt, s a területek 

sűrűn cseréltek gazdát. Először északon, az Ebro es a Duero völgyében jelentek meg az 

apátságok, s velük a gabona- es szőlőültetvények. 

A kasztíliai es leoni magas fennsíkon megtelepedtek a Burgundiából indult ciszterciek, 

akik magukkal hoztak borkészítési hagyományaikat es tudományukat. 

 

A szőlőskertek nyugati irányba terjeszkedtek es a mai Galíciát is elértek. A XI. század-

tól a „camino”, a ma is látogatott zarándokút tömegeket vonzott Santiago de 

Compostellaba. Azt pedig, hogy a ma La Manchaként ismert fennsíkra is eljutott a szőlő, a 

Calatrava es a Szent Jakab Rend lovagjainak köszönhetjük. Egy burgundi szerzetes mar 

1150 táján elültette itt az első tőkéket. Ez idő tájt kezdett emelkedni Rioja es Katalonia 

csillaga is. Ide Görögországból és Itáliából – borért cserébe – új szőlőfajták is érkeztek. A 

XIII. században X. Alfonz elfoglalta Jerezt es hűbéreseinek földet adományozott, azzal, 

hogy gabonát es szőlőt termesszenek. Az első nemzetközi sikerek itt akkor következtek be, 

amikor a XV. században I. Henrik angol király gyapjút ajánlott dél-spanyolországi borért 

cserébe. 

Ezután, a XVI. századtól eljött az ország aranykora: a nagy földrajzi felfedezések es az 

azt követő gyarmatosítás gazdagságot hozott, és új piacokat. Ekkor mar tudatosan készítet-

ték a bort: a nagy kikötővárosok közelében exportra, masutt pedig belföldi fogyasztásra. 
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Ekkoriban történt, hogy Drake kalózflottájának egyik kapitánya lecsapott Cadizra és 

Jerezre, s onnan mintegy 3 ezer hordó sherryt zsákmányolt, amit Angliában dobott piacra. 

Ezt ugyan sokan gyalázatos tettnek tartottak, de ez alapozta meg az Angliában oly sokáig 

legnépszerűbb ital karrierjét. Még Shakespeare is irt róla! A nagy felfutást azonban hábo-

rúk es válságok sora követte. Ennek ellenére nagy volt az igény egész Európában a sherry 

iránt, így a XVIII. században angolok,írek, flamandok, franciak jelentek meg, s megalakí-

tották a nagyrészt még ma is működő kereskedő házaikat. Ugyanekkor Malaga is virágko-

rát élte, Riojaban pedig igyekeztek meghonositani a modern „pince-technológiat” és 

borkészitést, megjelent a tölgyfa. Mintegy száz esztendővel később – a lisztharmat es a 

filoxera elől „menekülő” – franciak jelentek meg elsősorban Riojaban, Ribera del 

Dueroban, de Navarrában és Aragóniában is. Így az otthon mutatkozó borhiányt sikerült 

csökkenteni, cserébe pedig elhoztak a modern borkészítés tudományát. 

3.2 AZ ÚJKOR 

A felfedezések korának végével jelentős átalakuláson ment át a borfogyasztás kultúrája 

is. A márkás borok a XVIII. századtól kezdtek ismertté és keresetté válni. A fajborok egyre 

nagyobb differenciálódása viszont a jó bort luxuscikké tette. Emellett az akkor már ismert 

és elismert európai bortermő vidékek mellé lassan újak kezdtek felsorakozni. 

Dél-európai, sőt, európai mércével mérve Észak-Amerika szőlőművelési történelme 

bakfiskorban, de lehet hogy csak kisgyermek korban jár, hiszen a keleti parton a XVII., a 

nyugatin pedig a XVIII. század végétől számíthatjuk a számottevő szőlő- es bortermelést. 

Nem mintha nem lett volna szőlő az észak-amerikai kontinensen ezt megelőzően is, hiszen 

amikor a vikingek a X. században Észak-Amerikába, pontosabban Új-Fundlandra érkeztek, 

igencsak elcsodálkoztak, hogy milyen sokfajta es mennyi szőlőtőke terem vadon azon a 

vidéken. Rögtön el is nevezték „Vinlandnek”. E történeteket csak legendákból ismerhetjük, 

s Vörös Erik sagajában szó van arról, hogy gyermeke Leif eljutott erre a földre. Ez mesé-

nek szép, de hogy mennyi köze van az igazsághoz, nem tudhatjuk, mivel a szőlő Új-

Fundlandon nemigen él meg, s bár a vin bort es szőlőt is jelent, a vin (rövid i-vel) azonban 

a füves területet jelöli. Tény azonban, hogy magán a kontinensen számos vadszőlő fajta élt, 

élvezetet nyújtva fogyasztóinak és sokáig ezek jelentettek a bor egyedüli forrását. 

Az észak-amerikai szőlőművelés történetét érdemes két részre bontani. A keleti partot a 

XVII. századtól a brit, holland es francia, majd nemet, spanyol es olasz bevándorlók hul-

lámai jellemezték, akik az itt talált „őshonos” fajtákból készitettek először bort, de ez nem 

volt ínyükre. Majd próbáltak európai tőkéket telepíteni, de nem jártak sok sikerrel. A szőlő 

előbb-utóbb kipusztult, aminek okait sokáig kerestek,és neves szakértőket hívtak pl. Fran-

ciaországból is. Csak sokkal később jöttek rá, hogy az Európában ismeretlen gyökértetű es 

más betegségek pusztítják a friss telepítésű vinifera fajtákat. Új irányt jelentett a „spontán” 

hibridek megjelenése, illetve ezek felhasználása: a vitis labrusca és ismeretlen eredetű eu-

rópai fajta keresztezése életképesnek bizonyult, es bora is elfogadhatóbb volt, bar még 

távol az európaiízléstől. Elsősorban a fehér fajták bora volt iható, a vörös még mindig 

meglehetősen „rókaízű” (foxy) volt. A XIX. században váltak népszerűvé catawba, a 

delaware, az isabella es a norton fajtak. Ekkoriban kezdték kialakítani – főleg ohio-i né-

met emigránsok – az őshonos amerikai alanyokon alapuló szőlőtermesztést. 

Meg az USA-n belül is kevéssé volt ismert, hogy spanyol telepesek már a XVII. század 

elején a Rio Grande vidékén Új-Mexikóban és Texasban, a ferences misszionáriusok pedig 
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Kaliforniaban a XVIII. század utolsó harmadában sikeresen termesztettek vinifera fajtákat. 

Az első itt művelt vinifera a „mission” (talan a nev nem veletlen) volt. Ez minden bizony-

nyal spanyol eredetű kekszőlő es Mexikóból terjedt át a mai USA területére is. Sokan vélik 

úgy, hogy ugyanaz a fajta, mint ma Chileben a pais és a criolla chica Argentinaban. Jobb 

bort adó fajták is megjelentek hamarosan, ezek közül a legnagyobb jelentősege minden 

bizonnyal a zinfandelnek volt, ami ma is az egyik legnépszerűbb fajta, legalábbis Kalifor-

niában. A misszionáriusok tovább végezték áldásos tevékenységüket a területnek az USA-

hoz csatolását követően is, majd pedig az aranylázzal érkező európai bevándorlók virágoz-

tatták fel a szőlő- es bortermelést (és elsősorban a fogyasztást). 

Az egész országban jelentősen visszavetette a szőlő- es a bortermelést az alkoholtilalom 

(Prohibition) 1920-tol 1933-ig tartó időszaka. (Megjegyezzük, hogy az emberiség törté-

nelme során soha nem sikerült az alkoholfogyasztást – akárcsak a vallást – tiltással elzárni 

az emberek elől. Emlékszünk még Gorbacsov rendelkezéseire is, azok sem hozták a várt 

eredményt.) Ekkor szőlőt csak mazsolának, illetve szőlőlének termesztettek (igaz, a szőlő-

lére ráírták: ne adjon hozza élesztőt, mert erjedésnek indul!). A tilalom megszűntével 

(1934-től) újból felvirágzott a bortermelés, amit a II. Világháború – az importlehetőségek 

megszűnése miatt – még segített is. Mivel e nagy országban igen kevéssé támaszkodhattak 

a szőlőtermesztés es borkészítés hagyományaira, a kutatásnak és az egyetemi képzésnek 

kiemelt szerepe lett. Nem véletlen, hogy a University of California, Davis mára a világ 

egyik legelismertebb szőlészeti es borászati kutatóintézete és képzőhelye. 

Ma mar az USA mind az 50 államában készítenek bort, többségükben azonban a helyi-

ek es az oda látogató turisták fogyasztják a megtermelt mennyiség zömét. Az amerikai 

kereskedelmi rendszernek az alkoholtilalom eltörlése után kötelezően kialakított három 

szintjét („three-tier”) ismerve (termelő-nagykereskedő-kiskereskedő, amelyben vásárolni – 

elvben csak a kiskereskedőnel lehet) nehéz tartani a hatalmas országban. 

A promociós befektetést pedig biztosan nem érne meg. Mindazonáltal 1970-től gomba 

módra kezdtek szaporodni a boraszatok, s ez egyes bortermelő államokban még Kaliforni-

ánál is jobban volt erezhető. Nagy külföldi befektetők – angolok, japánok, spanyolok, 

franciak, svájciak és németek – jelentek meg az amerikai borszektorban. Új európai hibri-

dek, és – modern védekezési eljárásoknak köszönhetően – vinifera fajták jelentek meg az 

USA-ban.  

3.3 AZ EURÓPAI BORFOGYASZTÁSI SZOKÁSOK ALAKULÁSA NAPJAINKBAN 

Igencsak aktív korszakát éljük a bortermelésnek és fogyasztásnak. Az elmúlt 50 év alatt 

vélhetően többet fejlődött – mind területi, mind pedig technológiai értelemben –  

a borvilág, mint az ezt megelőző 3000 év alatt. 

 

A II. Világháború utáni időszak nem kedvezett a luxustermékek fogyasztásának – kivé-

ve néhány belső piac növekedését (ld. fent). Éhes ember nem lehet gourmet – szól a mon-

dás, mely tökéletesen megfelel a valóságnak. A borok minőségének jelentős fejlődése csak 

az elérhető és megszerezhető anyagi javak gyarapodásával járhatott együtt. A XIX-XX. sz. 

fordulójának, és a két háborút megelőző időszaknak jellegzetes arisztokrata és nagypolgári 

életstílusa, melyhez a komoly minőségű borok fogyasztása is hozzá tartozott – lassan el-

tűnt. A gyengébb minőségeket persze továbbra is fogyasztották, de egyértelmű hanyatlás 

következett be a XX. sz. derekán. 
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Változást csak az 1960-as 70-es évek hoztak. Ezek fő mozgató rugói a következők: 

3.3.1  

Felnőtt egy, a korábbihoz képest sokkal szabadabb értékrendet követő generáció.  

A termelési kultúra és a világ gazdasági folyamatainak következtében egyre nagyobb szá-

mú munkavállaló jelent meg, főképp a fejlettebb régiókban. Könnyebb lett használható 

tudáshoz is hozzájutni, ami a magasabban képesített szakemberek számára nagyobb anyagi 

lehetőségeket is jelentett. Ezek a tágabb anyagi lehetőségek korábban nem ismert borfo-

gyasztási szokásokat vettek fel. 

3.3.2  

A társadalmi érintkezés formái is alaposan megváltoztak az elmúlt fél évszázadban.  

A nők helyzete és szerepe egyértelműen előrelépést hozott a női borfogyasztók számában. 

(Annak megítélése, hogy ennek esetleges pozitív hatásai mellett mennyi a negatívuma, 

nem jegyzetünk tárgya…) Szinte mindennapossá vált a könnyű borok és pezsgő, habzó-

borok akár napközbeni fogyasztása is. Ez egyértelműen hatott az elmúlt évtizedek bordi-

vatjára is. 

3.3.3  

A folyamat nem választható el a technológiában, közlekedésben végbement változások-

tól. Az egyre inkább felgyorsuló életvitel az egymástól távol lévő tájakat is elérhetőkké 

tették nemcsak a kereskedők, de az érdeklődő turisták számára is. Ez a folyamat valójában 

serkentően hatott a nemzetközi kereskedelemre és a borturizmusra is. Ma soha nem látott 

számban szervezik a borutakat, bortúrákat vagy akár baráti társaságok számára is. 

3.3.4  

A gasztronómia fejlődése, az egyre inkább elérhető kulináris élvezetek szintén a bor-

fogyasztási szokások változását idézték elő. Az idősebb korosztály által még etalonként 

alkalmazott „fehér húshoz fehér bor, vörös húshoz vörös bor” elve éppúgy megdőlt, mint 

sok más, a borfogyasztással kapcsolatban tabuként kezelt alapelv. Valójában itt kettős ha-

tásról beszélhetünk: 

3.3.4.1. a különféle étkezési szokások, alapanyagok és elkészítési módok beépültek a 

mindennapi étkezésekbe épp úgy, mint a magas szintű vendéglátásba, a vezető alapelv 

étel- és bor párosításánál az, hogy az egyes fogások a lehető legnagyobb harmóniában le-

gyenek a hozzá kínált borral; 

3.3.4.2. a másik aspektus a bor szinte kötelező megjelenése az étkezés mellett, vagy an-

nak részeként; 

Mindkét hatás erősíti a borfogyasztókban azt az igényt, hogy egyre képzettebbek, felké-

szültebbek legyenek, de ugyanezt elvárják a bortermelőktől is vagyis jó borokat kívánnak 

fogyasztani. 

 

Az itt felsoroltak mellett persze még számtalan okot lehetne megvizsgálni, mely a bor-

fogyasztási szokások változását idézték és idézik elő folyamatosan. 
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Jegyzetünk kereteit feszegetné a regionalitás és biodiverzitás kérdése épp úgy, ahogy a 

bio-termesztés és organikus élelmiszerek iránti egyre nagyobb igény – a magát fejlettnek 

mondó világban.  
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4. BOR ÉS ÉLETVITEL 

4.1. A "kulturált" borfogyasztás 

Számos helyen tettünk említést a borfogyasztás "kulturált" módjáról. A kulturált jelző 

egyrészről jelentheti a mértéket. Kultúr-antropológusok és néprajztudósok egybehangzóan 

állítják, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztása (tájegységtől és történelmi kortól füg-

gően bor, sör vagy égetett szesz) a múltban elképesztően magas értékeket érhetett el.  

A társadalom valamennyi tagjára érvényes átlagot természetesen lehetetlen meghatározni, 

egyes számítások esetén a XIII-XVII. századig ez bor vagy sör esetében akár napi 1-3 liter 

is lehetett. Ebben nyilván szerepet játszott a jó ivóvíz hiánya; az elsősorban sóval és füstö-

léssel konzervált husok szomjúságot előidéző volta és nem utolsósorban az alkoholtartal-

mú italok magas energiatartalma. 

Nem volt ez másként Magyarországon sem, ahol már a XII-XIII. századtól kezdve ren-

geteg szőlő termett és bor készült, több mint Európa bármely országában.  

A borgazdaság úrnak és parasztnak egyaránt meghatározó foglalkozása volt.  

A magyarlakta terület az európai szőlőtermelő övezet északi peremén fekszik, tőlünk észa-

kabbra igazán minőségi szőlőtermés éghajlati okok miatt már nem lehetséges.  

A középkor óta Turóc, Árva, Liptó, Szepes, Sáros és Máramaros vármegyék kivételével a 

Kárpát-medencében mindenütt termeltek bort. A borvidék színbora a középkor óta az or-

szág fontos exportcikke, mind a nagybirtokoknak, mind a parasztgazdaságnak fontos bevé-

teli forrása. Az is igaz, hogy az előbbiekben említett nagy fogyasztás a bortermő vidékek 

nem minőségi, illetve másodborainak fogyasztását jelzi, vagyis a hétköznapi paraszti fo-

gyasztásban elsősorban a "könnyű" borok: csiger, lőre, kapásbor etc. játszották a főszere-

pet. Ezek legalább szőlőből készültek (még ha ma már nem is igazán elfogadott módon), 

de hova tegyük a mai "kannás" kínálatot? 

Külön elemzést igényelne Nagy-Magyarország területén a bor, sör, illetve pálinka terü-

leti alakulása. A Keleti Károly vezette 1881-83. évi táplálkozás-statisztikai adatgyűjtés 

szerint a bor országos átlagfogyasztása 27 liter körüli, a pálinkáé (35°-os formában) 23 

liter körüli. Paraszti sörfogyasztás ebben az időben egyáltalán nincs, a csak városi statiszti-

ka 23 literről tesz említést. A fogyasztás területileg jellegzetesen megoszlott, a Magyaror-

szágtól 1920-ban elszakított területek jobbára a pálinkafogyasztó zónába estek, míg a mai 

Magyarországnak megfelelő terület elsősorban borívó vidék volt. Talán innen is ered, hogy 

a magyarság egyes szimbólumait firtató 1997-es felmérés 74 %-ban a bort tartja a jellegze-

tes magyar italnak, 15 % a pálinkát és csak 8 % a sört nevezte meg. További kérdezésre 

ugyanakkor kiderül, hogy a fogyasztási szokások lényegében megegyeznek az eladást jelző 

statisztikai adatokkal: 21 % a bort, 16 % a sört, 13 % a kólaféléket tartotta kedvenc italá-

nak, érdekes, hogy egyaránt 9-9 %-ban szerepelt a víz és a gyümölcslevek.  

A pálinkára csak 1,5 % voksolt, összességében a 51:49 a nem alkoholos:alkoholos prefe-

rencia aránya. A felmérésből az is kiderült, hogy a Dunántúl gyakorlatilag egységesen 

inkább borivó terület, míg az Alföldön és Észak-Magyarországon az italválasztásnál a sör 

áll az első helyen, az egész terület vegyesen bor-sör-pálinka ivónak találtatott. (Mintha 

visszaköszönne Hamvas Béla kissé játékos eszmefuttatása az öt géniuszról.) 

Az elfogyasztott mennyiséghez, azaz a mértékhez tartozik a bor vízzel vegyítésének 

említése. A görögök vízzel, olykor tengervízzel elegyítették a bort. A symposion (görögül: 
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együttivás) a görög társasági élet egyik fontos eseménye, amely a borivás köré szervező-

dött. Férfiak vacsora után (hölgyek csak szolgaszemélyzetként lehettek jelen) eszmét cse-

réltek a világ dolgairól. Az első poharat "tisztán" itták, mintegy a Jó Démon dicséretére, és 

az Isten hatalmának bizonyságára. Aztán a választott symposiarch (kb. a symposion vezé-

re) vezetésével a 14 literes keverőedényben (kráter) már megfelelő arányban higították a 

bort a vízzel. A keverés aránya 2:3 és 1:3 között változott, ami körülbelül 3-8 %-os alko-

holtartalmú italt eredményezett. A krátert hűtötték, gazdag, fényűző házakban hóval. Jel-

lemző, hogy esténként átlagosan 15-20 résztvevő esetén három kráter fogyott el. A 

symposiarch az est további menetét is vezényelte, ő szabta a köszöntők, az éneklés és a 

játékok (virtusok) rendjét. 

Rómában is barbár szokás volt a bort hígítás nélkül inni, habár egyéni ízlés dolga, hogy 

a borokhoz (amelyek ezt elbírják) fonyódi vagy parádi vizet keverünk, vagy Márai Sándor-

ral szólva kizárólag szikvízzel készülhet a "fröccs". 

A mértéket illetően se szeri, se száma a mértékletességre és fegyelmezett borfogyasz-

tásra felszólító intelmeknek, valamint a túlkapás bűnhődéseit bizonyító dörgedelmeknek. 

Álljon itt csak példaként Pázmány Péter prédikációjából vett intelem: "amennyi bort meg-

ivott eddig a magyar a török veszedelmiért, ha mind egy mély völgyben töltötték volna s a 

török császár táborát odavinnék, ki nem tudnának jönni, ott fulladnának meg a borban...". 

Cserey Mihály is azt állítja, hogy hazánknak török rabságba jutását jórészt eleinknek mér-

téktelen borivása okozta:"Addig ivék a szegény magyar, míg a józon életű pogány török 

elborítá szegény hazánkat s megitatá velünk a magunk vérünköt s mi mégsem tudunk 

tanolni, hanem pohár mellett való köszönetekkel akarjuk a török császár hadát megverni..." 

A mértékletességre intés - nyilván saját tapasztalatok alapján - így olvasható Platontól 

(Lakoma 176c): "Annyi ugyanis, úgy vélem, számomra is világos az orvostudományból, 

hogy a részegség ártalmas az embereknek; ezért sem én nem innék jószántamból a kelleté-

nél többet, sem másnak nem tanácsolnám, különösen ha valakinek még kótyagos a feje az 

előző napról". 

1600-ban Móric, Hessen választófejedelme megalapítja a Mértékletesség Rendjét, 

melynek szabályzata szerint egy étkezéshez legfeljebb 7 úgynevezett rendi boroskehely bor 

fogyasztható, és naponta két ilyen étkezés képzelhető el, összesen tehát naponta legfeljebb 

14 boroskehely fogyasztást engedélyezett a rend tagjainak. Egy trieri (a németországi Trier 

városából származó) rendi boroskehely mintegy 3,5 dl. Ez mai szemmel nagyon nagy 

mennyiségnek tűnik, mégis ez volt a mértékletesség határa, amit az is bizonyíthat, hogy a 

szabályzatot megszegőknek legféltettebb kincsüktől, legjobb paripájuktól kellett büntetés-

ként megválni, vagy 300 tallért fizetni. 

1826-ban alakult Bostonban az Amerikai Mértékletességi Társaság (American 

Temperance Society), de figyelemreméltó, hogy tilalma csak az égetett szeszesitalokra 

vonatkozik, az erjesztettekre nem.  

Megszámlálni sem lehet a népesség italozását ostorozó prédikátorok intelmeit. Egy 

szellemes - és az italon messze túlmutató - példa a múlt század végi Írországból: "Az ital 

az átka ennek a népnek - mondta az ismeretlen ír prédikátor - Miatta vesztek össze a szom-

szédokkal. Miatta lőtök rá a földesúrra és miatta nem találjátok el". 

Az alkoholizmus tömeges megjelenése a XIX. század közepére tehető. Ennek vélhető 

oka, hogy a korábbi korokban az átlagos élettartam olyan alacsony volt, mely a nagyivók 

halálát okozta még azelőtt, hogy alkoholbetegségük kialakulhatott volna.  
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Hazánkban előbb Kölcsey (1830-ban), majd egy évtizeddel később Kossuth vélte úgy, 

hogy egy-egy közösség által korábban mind hétköznap, mind ünnepi alkalmakkor "szabá-

lyozott" fogyasztási szokások (és a túlkapások büntetései) akkor változtak meg jellemzően, 

amikor a földesúri kiváltságok javarészének megszűnésekor a megmaradó italmérési és 

kocsmáztatási jogot a birtokosok - ma úgy mondanánk - vállalkozóknak bérbe (árendába) 

adták. A jobb hozzáférhetőség, a hitelre fogyasztás, majd az állam adóbevételi mohósága 

mind-mind hozzájárulhatott a hagyományos rítusok felborulásához, mely végülis elvezetett 

például az amerikai szesztilalomhoz, vagy a mai nagyon szigorú, monopolhelyzetű finn 

kereskedelmi gyakorlathoz. Nem véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet e témával 

foglalkozó konferenciáján néhány ország szakértői felvetették az alkoholtartalmú italok 

kereskedelmének szigorítását. 

4.2. Az alkoholfogyasztásra "késztetés" 

Külön elemzést érdemel az az attitűd, amely az embert alkoholfogyasztásra serkenti.  

A hagyományos életformának alig volt olyan cselekménye, mely ne kötődött volna al-

kohol-, illetve borfogyasztáshoz. Háborúban és békében, harc előtt és harc után, győze-

lemkor és vereség esetén egyaránt ittak, menyegzőn és halotti toron, egyházi és egyéb ün-

nepeken, mezőgazdasági munkák kezdetekor és végén, vásárláskor, szerződéskötéskor, 

avatáskor, névnapkon mind-mind járta a borivás. További példákat sorolni felesleges, ma 

is ha vendégünk érkezik, szinte első szavunk "Mit parancsoltok inni?" 

Fontos lehet az alkoholtartalmú italok fogyasztásának szociális, társasági, közösség-

formáló szerepe. Csak egy példa: együtt dolgozók a napi munkavégzés után közösen kere-

sik fel a szokás szerinti törzshelyüket, ott viszonylag mérsékelt fogyasztás mellett töltik el 

hazamenésig az egy-két órát, ugyanakkor kivetik maguk közül a mértékteleneket. E "klub-

szerű" együttlét azonban több, mint társaság, inkább az egymással szolidaritást is vállaló, 

baj esetén mintegy önsegítő közösség létrejöttét mozdítja elő. 

Nem nehéz ráismerni a baráti társaságok, kocsmák és kávéházak törzsközönségének 

többé-kevésbé azonos rituáléjának eredetére, ha felidézzük a klasszikus görög 

symposionok (lásd korábban) szertartásrendjét. 

Nem hagyható figyelmen kívül az alkoholfogyasztás mint a valóság elől menekülés 

eszköze sem. Nem kíván különösebb magyarázatot a bor mint "depresszió-ellenes" szer. A 

klasszikus gyógyszertan tanai mint az egyik legjobb anxiolyticumot (szorongásoldót) emlí-

tik, hiszen közismert a kezdetben kellemes mámor gátlásokat felszabadító "gondűző" sze-

repe. Más kérdés, hogy mint egyfajta "kábítószerhez", ehhez is "hozzászokunk", azaz egy-

re nagyobb adagok szükségesek a kívánt hatás eléréséhez, ez egyre nagyobb hajtóerőt 

jelent az alkohol mindennapos előteremtéséhez és fogyasztásához, és így létrejön mind a 

szomatikus, mind a pszichés súlyos károsodás, az alkohol szindróma.  

Manapság egyre több adat lát napvilágot a szívbetegségek lehetséges pszichoszociális 

okairól. A tanulmány más helyén már említett meta-analízis segítségével a bizonyítékokon 

alapuló orvostudomány modern módszereivel szinte a teljes fellelhető szakirodalmat fel-

dolgozták, és úgy találták, hogy a szívbetegségek gyakorisága szorosan összefügg a 

- szorongással, depresszióval,  

- a kifejezett ellenségképpel rendelkező személyiségűek jobban veszélyeztetettek;  

- jóval nagyobb a megbetegedési esélyük azoknak, akik félnek munkahelyük esetleges 

elvesztésétől, és végül, de nem utolsósorban  
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- igen veszélyeztetettek azok, akik megélik a társadalom vagy közösség szociális támo-

gatásának hiányát.  

 

Hogy az alkoholtartalmú italok "jótékony" hatása szerepelhet-e e tényezők elviselésé-

ben, az több, mint kétséges, hiszen - a mindennapi tapasztalatok szerint - azok, akik egy-

szerre több ilyen pszichoszociális nyomással kell, hogy szembenézzenek, általában nem 

érik be a mérsékelt fogyasztás adagjaival, így az alkohol okozta szellemi és lelki károso-

dással is számolniuk kell. 

Messzire vezetne, ha részletesen próbálnánk elemezni azt a tényt, hogy az európai 

összhalálozás, illetve az európai szív- és érbetegség okozta halálozás az 1990-es évek első 

felében messze a legnagyobb mértékű az ún. volt szocialista országokban. A sorrend 

összhalálozás esetén férfiaknál (a halálozás csökkenének sorrendjében): Ukrajna, Oroszor-

szág, Magyarország, Lettország, Észtország, Lengyelország, Litvánia, a korábbi Csehszlo-

vákia, Románia, Bulgária, Szlovénia; a cardiovascularis halálozás férfiaknál (szintén csök-

kenő sorrendben): Ukrajna, Lettország, Észtország, Oroszország, Magyarország, 

Lengyelország, volt Csehszlovákia, Bulgária, Litvánia, Románia. A riasztó sorrendet nép-

egészségügyi szakemberek meg sem próbálják magyarázni, csupán felsorolásszerűen jel-

zik, hogy a táplálkozásbéli jellemzők, a dohányzási szokások, az esetleges örökletes kü-

lönbségek, az elhízás és a fizikai aktivitás hiánya, a környezetszennyeződés, a stressz, az 

előbb említett pszichoszociális tényezők, a szegénység, a lakosság szegény és gazdag réte-

gei közötti bántóan nagy jövedelemkülönbség mind-mind szerepet játszhatnak ebben. Az e 

tárgy iránt érdeklődőknek figyelmébe ajánljuk "a magyar lelkiállapotot" tükröző felméré-

sek eredményeit tárgyaló tanulmányokat, melyek szintén kapcsolatot próbálnak teremteni a 

sok-sok év óta tartó "rosszkedvünk tele" és az önsorsrontó szenvedélybetegségek, többek 

között az alkoholizmus között is. 

4.3. Modern ajánlások a fogyasztás "ésszerű" korlátaira 

Mint láttuk, a mindenáron absztinenciát hirdetők, illetve a cardiovascularis (szív-és ér-

rendszeri) halálozás lehetséges csökkenésében reménykedők kölcsönösen cáfolni igyekez-

nek egymás érvelését. Sajátos változás figyelhető meg pl. az Egyesült Államok ötévenként 

kiadott Étrendi Ajánlásaiban az amerikaiak számára. Az 1990-es kiadás még így fogalmaz: 

"az alkohol nem rendelkezik az egészségre egyértelműen jótékony hatással és nem aján-

lott". Az 1995-ös állásfoglalásban leszögezi, hogy "az emberi történelem során az alkohol-

tartalmú italok számos társadalomban használatosak az ételek élvezeti értékének növelésé-

re", majd később "a jelenlegi bizonyítékok azt sugallják, hogy a mérsékelt fogyasztás 

bizonyos egyéneknél együtt jár a koszorúsér-eredetű szívbetegségek kisebb kockázatával".  
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5. HAZAI FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK NAPJAINKBAN 

Mi magyarok a borra, mint tradicionális, nemzeti italra tekintünk. A Kárpát-

medencében élő népek önazonosság – tudatának részét képezi. 

5.1 MIT ISZIK A MAGYAR? 

A magyar ember a borfogyasztást egészségesnek tartja, felmérések szerint a magyar 

háztartások 52%-a számít borfogyasztónak. Ennek ellenére a borfogyasztás kultúrájára 

itthon a vegyes és a hiányos ismeretek jellemzőek. Csak az utóbbi években kezdett el ki-

alakulni egy tudatos, igényesebb borfogyasztói réteg. 

Legtöbbünk azonban nem nyitott az új ízek megismerésére, ajándékként és saját fo-

gyasztásra is a jól bevált, ismert márkákat választjuk. Bort legszívesebben Egerből, Tokaj-

ból vagy Villányból vásárolunk. 

 

A lakosság döntően a vörösborokhoz húz, amíg ezt a bortípust a lakosság  47%-a ked-

veli, addig a fehéreket csak 30%, a rosé borokat pedig 8%. 

Édes borokat szívesen választ a magyarok 25%-a, félédeseket a 21%-a, fél-szárazakat a 

12%-a, míg szárazakat a 20%-a. Tisztán 77%-unk iszik bort, de a megkérdezettek 31%-a 

jelezte, hogy fogyaszt fröccsöt és 24% volt a boros kólára szavazók száma. (Arra figyel-

jünk, hogy a fenti százalékokat egy kategórián belül ne adjuk össze, hiszen minden esetben 

több helyre is lehetett szavazni!)  

Leggyakrabban az ünnepnapok mellett akkor iszunk bort, ha vendégségbe megyünk, 

vagy ha mi fogadunk vendégeket. Ezeknél jóval kisebb arányban jelölték meg a válasz-

adók az otthon (egyedül, szűk családi körben), az étteremben, vendéglőben és az italmé-

résben opciókat. 

 

A bort megtagadók miért döntenek így: az elutasítók 43%-a nem szereti a bor ízét, 

37%-uk antialkoholistának tartja magát, 21%-uk egészségügyi okokra hivatkozik, 7%-uk 

más alkoholfajtát preferál, 3%-uk drágának találja, 1%-uk várandós vagy szoptat, és 6%-

nyi volt az egyéb választ adók aránya. 

 

5.2 A BORFOGYASZTÓK MOTIVÁCIÓ SZERINTI CSOPORTJAI: 

Nézzük kissé részletesebben az egyes borfogyasztó csoportokat: 

 

18% gourmet 

Vezető beosztású, kisvárosi értelmiségi, vállalkozó és szellemi szabad foglalkozású, 

férfi. Szaküzletben vásárol, a hipermarketeket elutasítja. Átlagéletkoruk 40-49 év. Foko-

zottan kritikusak. Hazai és külföldi tapasztalatokat egyaránt gyűjtenek.  

 

25% igényes borivó 

Átlagosnál magasabb státuszú, magasabb jövedelmű, de vannak közöttük szakmunkás-

ok is. Ebbe a csoportba egyaránt tartoznak főleg budapesti nők és férfiak. Az életkor előre 

haladtával egyre többen kerülnek ebbe a kategóriába. A szaküzletek árait a legtöbb esetben 



A BORFOGYASZTÁS KULTÚRÁJA 

30 

összehasonlítják a hipermarketekben jellemzőkkel, és ez alapján hozzák meg vásárlási 

döntéseiket. Vonzzák őket a nagy létszámú rendezvények, a borfesztiválok, és fontosnak 

tartják az alkalomhoz illő bor kiválasztását akár otthon, akár társaságban fogyasztanak 

bort. 

 

32% hétköznapi borivó 

Egy heterogén, inkább nőies csoport. Ritkán fogyasztanak bort, amikor mégis vásárol-

nak, rutinszerűen döntenek, kitartanak a már ismert, kipróbált márkáknál, boroknál. Ennek 

ellenére nagy hangsúlyt kell fektetnünk rájuk, hiszen ők vásárolják a legtöbb bort. 

 

25% fásult 

Jellemző, hogy gyakran helyettesítik a bort magasabb alkoholtartalmú italokkal.  

A felmérés eredményeit ismertető szakember szerint őket a legkevésbé érdemes megszólí-

tani. 

 

A hetente többször is bort fogyasztók logikusan a gourmet csoportból kerülnek ki. Az 

igényes és a hétköznapi borivók jellemzően kéthetente vásárolnak, míg a fásult csoportba 

tartozók ennél ritkábban isznak bort. A borfogyasztás gyakorisága az életkor előre 

haladtával emelkedik. 

 

A felmérésben nem szerepeltek külön csoportként, de lassan húsz éves oktatói tapaszta-

lattal a hátunk mögött az alábbiakkal egészíthetjük ki a fentieket:  

Az elmúlt 10-15 éven megnőtt a fiatalabb korú, igényes borfogyasztóknak a száma. Di-

vat lett bort kóstolni, bortúrákra járni, a borról, borkóstolásról tanulni. Az 1990-es évek 

elején szinte kizárólag jól szituált, 35 és 50 közötti, zömmel férfiak közül kerültek ki a 

tudásszomjjal rendelkezők. Manapság sok 18-30 év közötti fiatal férfi és nő iratkozik be a 

borismereti kurzusokra. A borral hivatásszerűen nem foglalkozók is akár csoportosan 

igénylik az oktatást, a szervezett kóstolókat. Az érdeklődés egyértelműen megnőtt ezekben 

a csoportokban. 

5.3 FIATALOK BORFOGYASZTÁSI SZOKÁSAI 

A fiatalok körében kedvelt borok is sok mindent elárulnak a szokásaikról. Rendszerint 

könnyű, illatos, könnyen felismerhető és könnyen érthető borokkal indul a borok felé nyi-

tott fiatal. Igen keresettek körükben a királyleányka, Irsai Olivér, cserszegi, sauvignon 

blanc fajták borai.  Általában ezt követi a „rozé” korszak. Ebben az időszakban minden 

jöhet, aminek a színe rózsaszín, üde, szép savú, karcsú. Mindkét kategória borát szívesen 

fogyasztják fröccsként is.  

Inkább a 25 – 30 közötti korosztály nyílik meg a testesebb vörösborok iránt, Szekszárd, 

Villány kerül előtérbe. Általában csak ezt a sort követően fedezik fel a fiatal borkedvelők a 

komolyabb száraz fehérborokat, amihez már némi tapasztalatra is szükség van. Innen álta-

lában már nincs visszaút, aki az olaszrizlingek, furmintok világát megszerette, az vörös-

borban is az elegánsabb tételeket fogja keresni.  

Az édes bor fogyasztás a bor karakterének köszönhetően más módon alakul. Az igényes 

borkedvelők és gourmet-k egyértelműen értékelik az édes kategória nagyjait is. Sokan 
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egészségi okokból utasítják vissza az édes borok fogyasztását, mások a pénztárcájuk miatt 

nem engedhetik meg maguknak ezeket a tételeket. 

 

Azok a magukat borkedvelőnek mondó fiatalok, akik kizárólag édes bort fogyasztanak, 

valójában nem tartoznak a borkedvelők közé. Csupán édességre és alkoholra vágynak egy-

szerre, de érdeklődésük nem a borok felé irányul. 

 

Örömteli az elmúlt másfél évtizedre visszatekintve a diákokat tömörítő, egyre nagyobb 

számú egyetemi, főiskolai klubok megléte. Ezek a keretek nem kizárólag arra adnak lehe-

tőséget, hogy „kulturáltan” szórakozzanak, de kifejezett igény a termelőkkel történő sze-

mélyes kapcsolattartás lehetősége is. Ennek részben anyagi okai is vannak, hiszen a terme-

lőtől közvetlenül történő vásárlás sok esetben kedvezőbb, mint az üzleti borbeszerzés. 

5.4 A BORKÓSTOLÁS/FOGYASZTÁS HELYSZÍNEI 

Kocsmák, borivók 

Borbárok 

Éttermek 

Klubok 

Zártkörű kóstoló társaságok 

Fesztiválok 

Tematikus kóstolásra szakosodott rendezvények 

Borászatok 

Boriskolák 

5.4.1  

A klasszikus „kocsma” vagy borozó valamelyest visszaszorult az elmúlt időszakban. 

Minőségi oldalról nézve a borozó és a borbár között óriási szakadék tátong mind a kínált 

borok, mind pedig a közönség megítélését illetően. Szinte kizárólag folyóbort kínálnak 

ezek a helyek, nem feltétlenül az optimális tárolási körülmények között tartva a bort. Sem 

az adózási, sem az egyéb háttérszabályok nem tudták (vagy akarták) megcélozni azt, hogy 

a borkínálat ezen – nem elhanyagolható – szintjén is tiszta víz (bor) kerüljön a pohárba. 

Sajnálatos módon sem a fővárosban, de még a borvidékeken sem lehet olyan megbízható, 

helyi termelőktől származó tiszta borokat kínáló helyet találni, ahová az is betérne, aki nem 

kizárólag az alkohol hatást keresi. Holott véleményünk szerint lenne létjogosultsága azok-

nak a borivóknak, amelyek legalább borvidéki szinten jó minőségű, de olcsó folyóbort 

kínálnának. Valójában a hazai borkultúra szégyenének is nevezhetjük, hogy Mád Fő utcá-

ján a fellehető 3 kocsma egyikében sem lehet mádi bort kapni! De még tokajit sem, ehe-

lyett sör és legfeljebb olcsó vodka vagy unicum jelenti a rendszeres kínálatot. 

5.4.2  

Az utóbbi 3-4 évben szaporodtak el főképp a fővárosban, de a nagyobb vidéki városok-

ban is a borbárok. Jelentős részük csak bort és pezsgőt, esetleg párlatot kínál. Egy kisebb 

részük hideg, esetleg meleg étkezéssel együtt kínálja a borkóstolás lehetőségét.  

A hazai borbárok nagyobb része csak hazai borokat tart, kisebb számban találhatók meg 
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olyan üzletek, ahol külföldi készlettel is lehet ismerkedni. Legtöbbjük borkínálata kifogás-

talan, a hazai élvonal borait árulják, általában elkötelezett személyes segítségével.  

5.4.3  

A vendéglátás színtere az étterem és a vendéglő. Az 1990-es évek elejétől mostanáig 

komoly fejlődést tapasztalunk – a csúcs-gasztronómia terén. A mindennapi fogyasztókö-

zönség számára többnyire megfizethetetlen budapesti és néhány vidéki étteremben a bor-

kínálat jónak mondható, bár még mindig gyakori a nem önállóan, szakember által összeál-

lított egyedi borlap. Sok, a konyhájára már igényes tulajdonos elégszik meg azzal, hogy 

borlapját egyik vagy másik nagykereskedő saját maga szabja meg, figyelmen kívül hagyva 

az étterem stílusát és elsősorban étlapját. Igényes étterem csak saját maga által kiválasztott 

borokkal dolgozik, azokból több évjáratot tart és szakképzett felszolgálóra (sommelier) 

bízza a borkészlet összeállítását, beszerzését és a kínálása folyamatát is. Ennek a – sajnos 

honi viszonyaink között elvétve fellelhető – szakembernek a feladata a borok életgörbéjé-

nek nyomon követése és ennek megfelelő kínálása épp úgy, mint az étlap folyamatos végig 

követése. Komoly étel-bor párosítás csak úgy képzelhető el, ha a chef és a sommelier fo-

lyamatosan együtt gondolkodik, kóstol és dönt. A sommelier szerepéről jegyzetünk későb-

bi fejezetében még lesz szó. 

A gond valójában nem itt van, hanem a vendéglátás mindennapi szintjén. Alapvető len-

ne minden vendéglőben legalább egy fehér és egy vörös „ház borát” tartani. Ma már nem 

kell horribilis beruházás ahhoz, hogy egy kisebb méretű úszófedeles tartályt megvásárolja-

nak, ahol a borokat folyamatosan oxigén kizárása mellett lehet tárolni. De még ekkora 

befektetésre sincs szükség akkor, ha „bag-in-box” csomagolásban piacra kerülő borokat 

választanak. Ma már itthon elterjedt, biztonságos és olcsó. Meggyőződésünk szerint, ha 

minden vendéglőben megjelennének az asztalokon a kisebb vagy nagyobb kancsók, tele 

borral – ahogy ez Itália minden szegletében megtalálható – sokkal nagyobb ösztönző hatás 

lenne a borfogyasztásra, mint esetenként több kilós csomagolásba burkolt itallapok haszná-

lata. Az alacsonyabb kategóriájú helyeken természetesen nem várható el, hogy hosszú 

borlapot tartsanak – ez nem is lenne célszerű. Az alapkategóriák – lehetőség a helyhez 

legközelebb eső borvidékről ott kellene, hogy legyenek. Mellette a ház bora tökéletesen 

elegendő lenne. 

5.4.4  

Borvidéki, helyi vagy akár oktatási intézményekhez is kapcsolódhatnak borklubok. 

Számuk örvendetesen megszaporodott az elmúlt időszakban. A rendszeres összejövetelek-

nek általában borász vendégük van, amikor saját vagy esetleg a borvidék borait kínálja. 

Minden ilyen kezdeményezés örömteli, mert ezeket sokkal inkább a kíváncsiság és tanulni 

vágyás, sem mint az alkoholhatás elérése motiválja. Nagyon jó kezdeményezés volt évek-

kel ezelőtt a Szekszárdi Bormíves Céh rendezvénysorozata, melyre szekszárdi és más bor-

vidékekről származó borászokat, más vendégeket is rendszeresen meghívtak. Egy-egy 

ilyen este alkalmával 100-120 ember is összegyűlt! De ugyanilyen jónak tűnik az újonnan 

életre keltett Tarcali Szőlészeti és Borászati Kutató kifejezetten borászoknak szánt rendsze-

res „fejtágító”ja. Minden kisebb közösség, borvidék vagy borvidéki település számára kö-

vetendő példa lenne a más országokban már bevált együtt kóstolás. Ezeken a kóstolókon 

általában az új évjáratot vagy a helyihez hasonló karakterű borokat kóstolnak a jelenlévő 
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borászok. Értékelés, összehasonlítás, együttgondolkodás a célja ezeknek az összejövete-

leknek. 

5.4.5  

Számos olyan kisebb létszámú, zártkörű csoport létezik, akik rendszeresen együtt kós-

tolnak és értékelik a borokat. Általában a témakiválasztást és a borbeszerzést közösen old-

ják meg. Gyakori, hogy drága tételek közös kóstolását szervezik meg, ami egyénileg kivi-

hetetlen volna. Egy-egy ilyen esten akár milliós nagyságrendű értékhatár is elérhető. 

Természetesen bármilyen borsor összeállhat, a tagok kívánsága szerint. 

5.4.6  

A borkóstolás és tanulás újabb kori legnépszerűbb színtere a borfesztivál. Az első hazai 

nagyobb léptékű fesztivált húsz évvel ezelőtt rendezték meg, mai mértékkel mérve csekély, 

de örömteli látogatólétszám mellett. Ez a rendezvény ma már a kezdeti belvárosi helyszín-

ről átköltözött a Budai Várba, és évente százezreket mozgat meg. Nem egyértelmű ma már 

a borászok részéről sem az esemény értékelése, de sok termelő szinte kötelezőnek tekinti, 

hogy ott legyen a Borfesztiválon. Az efféle rendezvények – ha szabadtéren rendezik – erő-

sen időjárás függők. Ha kellemes idő van, valóban sok olyan kezdő, vagy a bor iránt egyál-

talán nem érdeklődő személy is kedvet kaphat a kóstoláshoz. 

A legtöbb borvidékünk megtartja ma már saját fesztiválját. Őszi és tavaszi rendezvé-

nyek, művészeti eseményekkel együtt vagy önállóan kínálják magukat. A villányi Ördög-

katlan Fesztivál, az Egri Bikavér Fesztivál, a Tokaji Ősz rendezvényei kiemelkednek a 

hosszú sorból. Ezek a jó példák, de sajnos sok helyen még mindig hengerpohárból történik 

a kóstoltatás, a fokhagyás- és hagymás ételek ott főnek a borok mellett – a kóstolás ilyen 

körülmények között legfeljebb illúzió. 

5.4.7  

A tematikus kóstolók külföldön már régóta színterei a komoly borismeret megszerzé-

sének. Jelen sorok írója az 1990-es évek elején hasonló rendezvényeken próbálta elmélyí-

teni ismereteit és kóstolási tapasztalatait. Európa kiemelkedő eseményei a Londonban ren-

dezendő Sunday Times Wine Club évi rendes kóstolója, Bécs is remek lehetőségeket kínál 

a VieVinum keretei között és az egyedülálló Palais Coburg kóstolóin. Kevéssé ismert a 

Bad Ragazban (Svájc) kétévente megrendezett Welt Wein Festival. Ezeken az eseménye-

ken nem kizárólag tematikus kóstolók, de egy-egy borvidék boraira felépített menüsorok, 

komoly árverések is a program részét képezik. Az Európán kívüli rendezvények sorában 

talán a legismertebb a Wine Spectator folyóirat égisze alatt évente sorra kerülő Wine 

Experience  Top 100 kóstoló.  

A külföldi példák mellett ma már itthon is számos komoly rendezvény szolgálja a bor-

kóstolás élményének kiteljesítését. Harmadszor kerül megrendezésre 2013 márciusában a 

VINCE Budapest 3 napos kóstoló-folyama. Ezekre az alkalmakra komoly szaktekintélyek, 

Master of Wine-ok és termelők, kereskedők is érkeznek. Ültetett, szakszerű előadások 

keretében lehet ismerkedni a borral, és legtöbbször készítőjével is. De legalább ilyen nép-

szerű ma már a Vinoport internetes bormagazin (Tóth Adrienne) által szervezett „Furmint 

Február”, a Terra Hungarica (természetű borok kóstolója) vagy egy-egy borvidék fővárosi, 

vagy road-show szerű országjáró bemutatója. 
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5.4.8  

A bortermelők, pincészetek a legkézenfekvőbb színterei a borfogyasztásnak. Orszá-

gonként eltérőek lehetnek azok a szokások, ami szerint fogadják – vagy éppen nem fogad-

ják a látogatókat. A nagyobb és tehetősebb pincészetek teljes körű „szolgáltatást” nyújta-

nak a borkedvelőknek, speciális programokkal, látványosságokkal – és természetesen 

kóstolóval. Katalóniában a vásárlók kegyeiért versengő Cava termelők egymást túllicitálva 

építik egyre hosszabbra- és hosszabbra érlelő pincéikben a látogatókat hordozó kisvasút 

pályáját. Ennél jóval visszafogottabb keretek között, de Itáliában talán a legfigyelemremél-

tóbb módon várják a kóstolni vágyókat. Az olasz borvidékek mindegyikén jellemző, hogy 

a borok mellett házi készítésű sajtot, húsfélét és természetesen tésztát is lehet kapni, nem 

beszélve az egyéb helyi nyalánkságokról (méz, oliva olaj, mogyoró, marinált gomba stb.). 

Ezek a kitűnő élelmiszerek helyben készülnek, a szemünk láttára, java részét ott helyben 

meg is lehet kóstolni. Az árukapcsolás legtökéletesebb formája, annak ellenére, hogy ősi, 

egyszerű és bárki számára elérhető. 

Hazai pincészeteink is jelentős számban kínálják már programjaikat, kisebb-nagyobb 

csoportoknak. Itt nem árt azért óvatosnak lenni: az a pincészet, ahol a borkóstoló előtt kö-

rözöttel, csípős kolbásszal kínálják a vendéget, nagy valószínűséggel nem a szakszerű kós-

tolásról fog szólni. 

5.4.9  

Utolsónak hagytuk házunk táját, azaz a boriskolákat. Mára szépen megszaporodtak 

ezek is, kérdés, hogy minőségben melyik mit tud nyújtani. Ezek az iskolák arra szakosod-

tak, hogy megtanítsák a borok kóstolására és értékelésére mindazokat, akik ezt akár szak-

mai, akár kedvtelésből adódó motiváltság miatt meg szeretnék tanulni. Ezek a kurzusok és 

iskolák kizárólag akkor kezdenek foglalkozni a borral, amikor az már palackba került. A 

borász szakmai az 1990-es évek elején szárnyait bontogató első hazai iskolát nem nézte 

igazán jó szemmel. Ennek az lehetett az oka, hogy nem mérték fel: ezek az iskolák nem azt 

szeretnék a hallgatóság számára megtanítani, hogy kell jó bort készítni vagy szőlőt művel-

ni. Kizárólag arról van szó, hogyan kell a kész borral bánni. Hogyan kell azt kóstolni és 

értékelni. Mennyit ér egyik vagy másik termőhely, szőlőfajta, termelő stb. bora. 

A hazai első iskola a Rohály Gábor nevével fémjelzett Borkollégium volt, amely 2005-

ben nemzetközi akkreditációt szerzett. A Londoni székhelyű Wine and Spirit Education 

Trust egyik oktatóhelye lett Budapesten. Oktatói között egyetemi tanárok, komoly oktatói 

háttérrel rendelkező szakemberek vannak. Ma már Budapesten 5 WSET akkreditált iskola 

működik, több-kevesebb sikerrel. A WSET összesen 280 iskolával rendelkezik az öt konti-

nensen. Sikerük titka abban a kóstolási rendszerben rejlik, amit legegyszerűbben az egyen-

súly centrikus kóstolással lehet leírni. Ez az oktatási szisztéma az alapja az Institute of 

Masters of Wine képzésének is. Ez az intézmény ma a legnagyobb presztízzsel rendelkező 

oktatási intézmény a bor világában. Jelenleg 5 magyar hallgató vesz részt a képzésben. 

Borkereskedelem, aukciók, vendéglátás egyaránt az itt tanultakból táplálkozik. 
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Ajánlott tanmenet alapszintű borismereti tanfolyamra 

 

 

1. A kóstolás, mint a bor és más élvezeti cikkek megismerésének lehetősége. 

A borleírás és változatai. A kóstolás módszertana. A borleírás célja: bemutatási és 

minősítési képesség. Az érzékszervi megismerés módszertana. Érzékszervek ana-

tómiája és élettana. Ezek működéséből származó szabályok. A bor egyensúlya, 

mint legfőbb értékmérő. A bor ízbeli váza és ornamentikája. 

 

2.  

A termőhely (terroir) szerepe. 

A termőhely, mint a bor ízvilágának elsődleges meghatározója. A klíma szerepe. A 

talaj szerepe (geológia). A kettő együtthatásának komplex értelmezése. A termőhe-

lyen végzendő munkák. (a szőlőtermesztés vázlata) 

 

3. A bor kémiája, borkészítés. Borhibák. 

Az alkoholos erjedés és az azt befolyásoló tényezők. A tejsavas erjedés, mint bio-

lógiai savbontás. Műveletek a borpincében. A borhiányosságok, borhibák és bor-

betegségek. 

Az érlelés. A hordó és újhordó jelentősége. A palackozás technológiája. Kiszerelé-

si, palackzárási formák. 

 

4. Szőlőfajták. 

Hazai fajtáink fehér és kékszőlőben. Nemzetközi fajták fehér és kékszőlőben. 

 

5. Hazánk borvidékei. 

A Kárpát medence borföldrajzi helyzete. Vezető borvidékek: Eger, Szekszárd, Vil-

lány, Somló, Sopron. Egyéb borvidékek. 

 

6. Tokaj. Jelenőségénél fogva ezt a borvidéket érdemes kiemelten kezelni. 

Tokaj primátusa, a tokaji aszú. Borkészítési technológiák Tokajban. 

 

7. Borok és ételek 
Étel-ital harmónia alapjai. Az alapvető étel-ízkategóriák és találkozásuk a fő bor-íz 

irányokkal. 

 

A tananyag és tematika tetszés szerint bővíthető, de az itt felsorolt 7 előadás képes 

olyan alapot nyújtani a bor kedvelőknek épp úgy, mint a bort szakmai alapokkal 

kóstolóknak, amivel bátran lehet folytatni akár az önképzést is. 
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6. A BOR MINT ORVOSSÁG: RÉGI HIEDELMEK 

6.1 A "MAGYAR KÚRA" 

Magyarország és a bor kapcsolata egészen különleges. A honfoglaló magyar törzsek a 

VIII-IX-X. században már fejlett borkultúrát és szőlészeti-borászati ismereteket hoztak 

magukkal, erre utal török eredetű jövevényszavunk a bor megnevezésére utaló (bor = kb. 

szürkés-fehér) szavunk is. 

Ehhez hozzájárul a római birodalom i.e. 2. évszázad óta ismert Pannonia és Hunnia-beli 

fejlett szőlő- és borkultúrája, melyet könnyen magáénak ismert el és befogadott a magyar 

társadalom. 

A "világborok" korszakában a rendkívül sokszínű hagyományos és számos, a világon 

máshol nem vagy alig ismert szőlőfajta és borválaszték bőséges tárháza a borok "speciális" 

gyógyászati alkalmazásának. 

Persze igen nehéz annak megállapítása, hogy valódi, népi gyógyászati megfigyelésekről 

vagy pedig a tudós orvosok javaslatainak "folklorizálásáról" van-e szó, hiszen egészen a 

XVIII-XIX. századig a bor mint oldószer,  főzet, kivonat etc. formájában számos, vízben 

nem oldódó növényi gyógyanyag hordozója volt, így a két megfigyelés "átfedése" elkerül-

hetetlen. 

Se szeri se száma azoknak a hiedelmeknek, melyek az egyes borfajták különböző be-

tegségekre gyakorolt hatását taglalják.  

Gvadányi József (1725-1801) a költő az alábbi szavakat mondatja el a maga korában 

igen népszerű hősével, a Pestre felránduló Peleskei nótáriussal:  

"A doktor gyógyitott spanyol chinával, 

Nem állitott helyre mégis sok porával. 

De jól lettem élvén én magyar kurával, 

Szőlőmnek tizenöt esztendős borával..." 

6.2 MÓRI BOROK 

Erősen javallták az édes, erős móri bort szülő nők számára, vélhetően a bódító hatás ki-

váltásában és a fájdalomérzés csökkenésére. XVIII-XIX. századi orvosi kézikönyvek szer-

zői szerint a szülő nő borfogyasztása megkönnyíti a szülés lefolyását is. Az első magyar 

nyelvű egyetemi élettan tankönyv szerzője, Rácz Sámuel 1794-ben javasolja a bábáknak, 

hogy ha szüléshez hívják őket, a szokásos felszerelés mellett gondoskodjanak meleg borról 

is. A XIX. században ezt már tiltották, sőt a bábaoktatás lényeges részét képezte az alkohol 

veszedelmes hatásainak felsorolása, mégis a néphitben sokáig tartotta magát az alkohol és 

így a bor jótékony hatása. 

6.3 EGRI BOROK 

1757-ben Simon Schulz porosz orvos az emésztési bántalmak ellen leginkább az egri 

vörösbort ajánlja. Az egri vörösbor "erősíti és felmelegíti a gyomrot, tompítja a fájdalma-

kat és fokozatosan rendbe hozza a beleket". 

Mai szemmel logikus, hogy a nehéz vörösborok magas tannin tartalma szerepet játszhat 

a bélhurut kezelésében.  
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Különös az egri bikavér hatása, és itt is tetten érhető egy hiedelem. A kedélyállapot ja-

vítására, szorongás, depresszió és letargia esetén a tettvágy (szakmai szóval úgy monda-

nánk, hogy a motiváció) serkentésére javallották. Lehet, hogy e megfigyelés összefüggés-

ben van a többféle vörösbor keverékeként előállított bikavér elnevezés eredetével. 1552-

ben a török seregek hosszú hetekig ostromolták a maroknyi védő által hősiesen megmen-

tett Eger várát. A hosszú és fárasztó ostrom alatt a vár kapitánya, Dobó István megnyittatta 

a vörösboros pincéket, és az asszonyok hordták a falakra a vitézeknek az italt. Páni félelem 

keletkezett a törökök között, hiszen a vörös szín megfestette a magyarok bajuszát, szakál-

lát, mellvértjét, és így terjedt el a hit: azt beszélték földöntúli erejük származott a bortól, 

hiszen bikavért ittak. 

6.4 TOKAJ 

Említettük már, hogy súlyos betegség után lábadozók számára általános erősítő, roborá-

ló szerként még egy-két évtizeddel ezelőtt a hivatalos gyógyszerkönyvben is szerepelt. 

Szirmay Antal említi Zemplénvár megyéről (szűkebb hazájáról) szóló írásában, hogy a 

tokaji bor meggyógyítja a negyednapos hideglelést, enyhíti a fejfájást, talpra állítja a félig-

meddig haldoklót és "különösen estve bevéve sokat használ a szaporaságra". Ez utóbbi 

megállapítás nyilvánvalóan a tokaji bor afrodiziákumszerű hatására utal. A köztudottan 

beteges testalkatú Thököly Imre (sokszor kapott hideglelést) is vélhetően ezt használta 

állapotának javítására, de így tett Nagy Frigyes porosz király is (egy levelében "un baume 

pour la sante"-nek, egészséget szolgáló balzsamnak nevezi. I. Pius pápa - orvosai tanácsára 

- rendszeresen tokaji borral kúrálta magát ellenálló képességének fokozására, súlyos műté-

te után pedig V. György angol király is.  

A tokaji borok különleges tulajdonságai még Paracelsus fantáziáját is megmozgatták, 

aki európai barangolása során Tokajba is eljutott elsősorban azért, hogy a tokaji borban - 

az akkori hiedelem szerint benne található - az aranyat megkeresse és kimutassa. Paracel-

sus így vélekedik a tokaji borról: "ha a növénybirodalomban a borok királyával beszélhe-

tünk, akkor ez a bor ezt a címet kétszeresen is megérdemli". Évszázadokig tartotta magát a 

hit, hogy nemcsak a tokaji aszúnak, hanem a Tokaji hegyről származó földnek is különle-

ges gyógyító ereje van. 

6.5 VÁCI VÖRÖSBOR 

1735-ben felavatási orvosi disszertációt írtak a váci vörösbor vesekőoldó hatásáról, igaz 

ugyan, hogy mindössze egyetlen esetre hivatkozva: a jelölt egy magyar plébánostól hallot-

ta ezt, kinek kő okozta fájdalmai azonnal kiújultak, ha másféle bort ivott, ezért ha valahova 

vendégségbe hívták, magával vitte az ő váci borát és azt fogyasztotta. 

6.6 SZEKSZÁRDI BORVIDÉK 

Történelmi tény, hogy a borvidéken kapta egy testes, erős vörösbor a "bikavér" nevet 

(egy 1061-ből származó királyi alapítólevél említi először a "Bika" nevű szőlőterületet), 

bár ezt Eger a mai napig vitatja. A vörösbor csak a török hódoltság idején, a XVI. század 

táján jelent meg a vidéken. Liszt Ferenc, a világhírű zeneszerző nagy tisztelője volt a szek-

szárdi bornak, külön kiemelvén annak szellemi tevékenységét és alkotókedvet fokozó hatá-
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sát. Közvetítésével jutott el a szekszárdi IX. Pius pápához, aki ezt nyilatkozta a borról: "Ép 

kedélyemet, egészségemet egyedül ez tartja fönn". 

6.7 BADACSONY 

A badacsonyi kéknyelű és szürkebarát sok hívet szerzett magának azzal, hogy magas 

alkohol-glicerin arányszámát egy időben vérkeringési gyengeségek kezelésére látták hasz-

nosnak.  

6.8 SOMLÓ 

Somló bora jóval a tokaji világhírre jutása előtt már ismert volt, "meghosszabbítja az 

életet", állították róla. A néhány évig érlelt "óbor" természetes gyógybor, elősegíti az 

emésztést, fokozza az étvágyat, ugyanakkor harmonikus mivolta nem ingerli a gyomor 

nyálkahártyát. A somlói bor gyógyító hatásával kapcsolatos és a régi gyógyszerkönyvek-

ben sokszor idézett mondások tanúskodnak erről: 

Vinum Somlaianum Omni Tempore Sanum ("A somlai bor minden időben (mindenkor) 

gyógyszer"). 

Vinum Somlaianum lac senum, pueris venum ("A somlai bor tej az öregeknek, méreg a 

gyerekeknek"). 

 

Antall József orvos történész, a somlói táj szülöttje, a magyarországi demokratikus 

rendszerváltás első miniszterelnöke e borok jótékony hatását a következőkben foglalja 

össze: 

1. A somlait kis adagokban, de rendszeresen kell fogyasztani, hogy az emberi szerveze-

tet (étvágy, kiegyensúlyozott idegállapot, bélműködés) karban tartsa. 

2. Aranyér és székrekedés ellen hatásos. 

3. Borzongás és meghülés ellen (forralva is) ajánlatos. 

4. Idős korban általános erősítő, vérképző, de hasonlóan erősíti a legyengült, beteg em-

bert is. 

5. A savhiányban szenvedőknek, gyomorbántalmakra panaszkodóknak, a sok sav ellen 

pedig a somlai aszút, vagy ó-bort ajánlanak. 

6. Férfiúi potenciál növelésére, a "fiúnemzés" elősegítésére. 

7. Étkezésnél az emésztés érdekében gyermekeknek is adtak, de bármilyen rossz közér-

zet alkalmával itattak somlait. 

8. Sebek kimosására is használták a szőlőhegyen. 

A Habsburg-házban évszázados hagyomány írta elő valamennyi házasulandó király, fő-

herceg, herceg számára nászéjszakájuk előtt egy-egy pohár somlói felhörpintését, hogy fiú 

utódaik szülessenek. Lehet, hogy a Habsburg-ház hosszú története igazolja a bor e hatását, 

mindenesetre alig akad valamirevaló, a borászat történetével foglalkozó leírás, amely nem 

említené, hogy a Somló-hegy vidékén ma is az országos átlagnál több fiúgyermek születik. 

(?) 
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7. BOR ÉS EGÉSZSÉG 

7.1 A MOTIVÁCIÓ 

A borfogyasztó, legyen alkalmi vagy rendszeres ivó elsősorban a társa, illetve a társa-

sága által motivált személy. Nem is gondolnánk, milyen sokan vannak, akik nem isznak 

bort (szeszes italt) ha nincs kivel. 

Motivációs tényező lehet még a bor minősége, azaz amikor a „szomjas” éppen azt fo-

gyaszthatja, amit kíván, ami legjobban esik – a szóba jöhető borokból.  

Érdemes a bevezetőben leszögezni: van pozitív befolyásolás is, azaz valaki egészségét 

őrzendő fogyaszt bort – ilyenkor biztos, hogy mértékletesen. Ilyen eset az idősebb (nők) 

emésztőnedv termelésének kóros csökkenése, mely könnyű száraz borokkal jól befolyásol-

ható. 

Az egészségét a legtöbb ember inkább félti a bortól, mintsem úgy vélné: ezzel védheti 

is. Elterjedtek azok a vélekedések, amelyek egyenlőségi jelet tesznek a válogatás nélküli 

szeszesital fogyasztás és a mérsékelt borivás közé. A Hamvas Béla által  emlegetett puritá-

nok, dogmatikusok, ateisták, absztinensek logikus, de árnyalt megkülönböztetésekre képte-

len, elfogult értelme számukra gát a bor helyes értékelése ügyében. Csak az alkohol rabja-

ként sínylődő embert ismerik… 

Ezzel szemben még az a kérdés is felmerülhet, hogy a sok cukorral, színezékkel, isme-

retlen adalékkal készült „üdítők” ártalmasabbak-e egy fiatal szervezetre, mint a felnőtt 

társaságban étkezéshez elfogyasztott, vízzel erősen higított, könnyű bor. 

7.2 MIKOR NEM ÁRTUNK MAGUNKNAK A BORFOGYASZTÁSSAL? 

Az egészségmegőrző borfogyasztás elismerendő, feltételei alább megtalálhatók. A gyó-

gyító borfogyasztás mellett kiállni bátorság és felelőtlenség kérdése. Bátorság, mert a min-

denkor, mindenkire kiterjesztett absztinencia megkövetelésével szembeszállni nagy el-

szántságot igényel. Felelőtlenség annyiban, hogy az  emberek nagyobbik része nem tud 

differenciálni és ingadozó jellemének kisebb vagy súlyosabb botlásaira itt kereshet felmen-

tést. Ha egy angyal (ufo stb.) megkérdezné: kivegyük-e az emberiség történetéből és jövő-

jéből az alkoholt, nehéz volna egyértelmű választ adni. Mi volt több a szeszesitalok fo-

gyasztásának? A kára vagy a haszna? A valóság az, hogy az emberiség 6000 éve biztosan 

fogyasztja az erjesztett italokat, most miért hagyná abba. Az amerikai prohibíciótól a gor-

bacsovi vodkatilalomig hány próbálkozás volt már? A szesztilalomra vonatkozó vallási 

előírások mennyire hatásosak?  

Együtt élünk az alkohollal s csak az lehet reális cél, hogy a visszaéléseket redukáljuk. A 

faszobrász metszőkését, az orvos szikéjét, anyánk kenyér szeletelőjét nem lehet eldobni, 

mert késsel gyilkolni is lehet. 

Az egyetlen út: az embereket igényességre tanítani, arra, hogy a bornak illata, változa-

tos, gyönyörű ízei is vannak. Ezeket kell elsősorban keresni és az alkohol hatást mint elő-

nyökkel is járó ráadást pedig elfogadni. Vele jár, de nem cél. 

Hogy ez utópisztikusan hangzik - lehet, de tessék jobbat mondani. 

A sokat emlegetett francia paradoxont emberek tízezreinek hosszú időn keresztül tör-

tént precíz megfigyelése és az adatok megbízható tudományos feldolgozása teszi elfogad-

hatóvá: igen, igyunk a főétkezésekhez egy-két deci vörösbort. A kékszőlő borában levő 
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rezveratrol gyökfogó, a sejtburjánzás, a rettegett daganatok ellenszere, az erek karbantartó-

ja. De ennél többre becsülhető az a lélektani –szociológiai hatás, amely a moderált fo-

gyasztók körében nap mint nap tapasztalható. Vajon milyen folyadékot kellene volumen-

pótlásként magunkhoz vennünk szebb alkalmi étkezéseknél, ha igaz lenne, hogy a 

Bibliában (az elrettentő példákat figyelmen kívül hagyva) csak édes gyümölcsleveket emlí-

tettek és a kánai menyegzőn Jézus első csodája is a víz musttá változtatása volt? 

7.3 A MÉRSÉKELT ALKOHOL-, ILL. BORFOGYASZTÁS CSÖKKENTI A 

SZÍVEREDETŰ HALÁLOZÁST 

Az összefüggés 

- a koronáriabetegségek tekintetében és az össz-halálozásban a görbe U-, vagy J-alakú 

- más halálokoknál (máj, rosszindulatú daganatok) pozitív lineáris. 

A "mérsékelt" fogyasztás napi 1-4 "egység" (1 egység = 8 g alkohol, azaz kb. 200 ml 

sör, 0,8 dl bor vagy 25 cl égetett szesz). 

A mérsékelt adagot fogyasztók megbetegedési esélye átlagban 50 %-kal (20-80 %) ki-

sebb az absztinenseknél. 

A jótékony hatásban az alkohol és a flavonoid típusú antioxidánsok szerepe valószínű, 

de étrendi, ill. pszichológiai hatások sem zárhatók ki. 

7.4 A FRANCIA-PARADOXON 

Lényege, hogy az ischaemiás szívbetegség okozta halálozás jóval kisebb Franciaor-

szágban, mint a hasonló fejlettségű nyugati országokban (1. ábra), jóllehet a kockázati 

tényezők gyakorisága vagy ugyanolyan, vagy még nagyobb mértékű is, mint az összeha-

sonlításul szolgáló országokban (2. ábra). Különös, hogy a jelenség egyfelől a nagy telített 

zsírsav bevitel, az igen elterjedt dohányzás és a kevéssé "divatos" aktív, testedzést folytató 

életmód dacára észlelhető. A Francia-paradoxon francia leírói szerint az egyetlen eltérés a 

Franciaországban mérhető nagy alkohol- és ezen belül a nagy vörösborfogyasztásban mu-

tatkozik. (3. ábra) Az ábrából kitűnik nemcsak Franciaország, hanem a mediterrán terüle-

tek "előnyös" helyzete is. 

A kockázati tényezők 

Az ischaemiás szívbetegség oka nem ismert, ugyanakkor kialakulásában fontos szerepet 

tulajdonítanak az ún. kockázati tényezőknek: a vér magas zsiradékszintje, hypertonia (ma-

gas vérnyomásbetegség), dohányzás stb., melyek külön-külön is tetemesen, együttesen 

azonban hatványozódva fokozzák a betegség gyakoriságát.  

A "francia paradoxon" 

- Az ischaemiás szívbetegségek okozta halálozás jóval kisebb Franciaországban, jólle-

het a kockázati tényezők lényegében ugyanolyanok, mint más fejlett országban. 

- Az egyetlen eltérés az egy főre eső nagy alkohol- és borfogyasztásban mutatkozik. 

- A vörösbor alkotói közül a polifenol (flavonoid) típusú antioxidánsokat tartják jóté-

kony hatás hordozóinak. 
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Először 1979-ben mutatták ki, hogy fordított összefüggés van néhány európai ország 

alkohol (vörösbor) fogyasztása és az ischaemiás szívbetegség gyakorisága között.  

A "francia paradoxon" kifejezés először 1987-ben egy csak szűk körben ismertté vált 

francia nyelvű közleményben jelenik meg, "világhírre" akkor tett szert, amikor 1991-ben, 

egy nagy amerikai televíziós hálózat fő műsoridejében sugárzott 60 Minutes (Hatvan perc) 

című műsorban került ismertetésre a nagy zsiradékbevitel dacára alacsony francia szívhalá-

lozás és a vörösbor kapcsolata. Ezután 1992-ben a meghatározó angol orvosi hetilapban, a 

Lancetben került közlésre most már tudományos igényű érveléssel. Az azóta eltelt majd-

nem tíz esztendőben meglehetősen nagy hullámokat verő vitát kavart, melynek néhány 

elemét röviden ismertetjük. A szenzációhajhász híradást a médiumok szerte a világon 

azonmód nagydobra verték, és a bor-lobby is azonnal "mozdult", 1993-ban a Gallo Borház 

Californiában már piacra dobta a Hearty Burgundy borfajtát (a burgundi generikus név, 

tehát viszonylag kevés köze van a valódi burgundihoz, az elnevezés pedig a szívre jóté-

kony burgundit jelenti). A kilencvenes évek közepén a kaliforniai Napa-völgyi borvidéken 

a vásárolt vörösbor mellé a legtöbb helyen egy-egy különlenyomatot is adtak, amely vala-

mely kardiológus orvosszakértő jónevű szakmai lapban megjelent, a vörösbor jótékony 

hatását ecsetelő közleményét tartalmazta.  

A kezdeti időszakban természetesen már megjelentek a kritizáló, illetve ellenvéleményt 

nyilvánító nézetek is, előbb azonban lássuk, hogy mivel próbálják magyarázni a vörösbor 

jótékony hatását. Úgy tartják, hogy részint az alkohol, részint csupán a vörösborban jelen-

tősebb mennyiségben jelenlévő polifenol típusú antioxidáns komponensek lennének a jóté-

kony hatásokért felelősek (flavonoidok és resveratrol). 

7.5 A FLAVONOIDOK HATÁSA 

A polifenol származékok közé tartoznak a flavonoidok. Jóllehet más természetes for-

rásból (tea, fokhagyma, hagyma, alma) is hozzájutunk flanovoid típusú antioxidánsokhoz, 

úgy tartják, hogy a borral felvett flavonoidok emészthetősége és felszívódása nagyságren-

dekkel jobb a más természetes forrásból származókhoz képest.  

A nyers élelmiszerekkel felvett polifenol flavonoidok általában polimér formában vagy 

cukortermészetű részekkel glikozidként kerülnek a tápcsatornába, ott korlázott mind az 

emészthetőségük, mind a felszívódásuk. A vörösbor erjedése során e termékek monomér 

formává alakulnak, és a 10 % körüli alkoholos oldat a szabaddá vált gyűrűs vegyületeket 

stabilizálja, így azok emészthetősége és felszívódása lényegesen javul. A flavonoidok 

mennyisége mintegy hússzor nagyobb a vörösborban a fehérhez viszonyítva. Ennek oka 

az, hogy ezen vegyületek jobbára a szőlő héjában, magjában találhatók, és a vörösborkészí-

tés sajátos technológiája során (héjon erjesztés) jóval nagyobb koncentrációban kerülnek át 

a mustba és a borba, mint a fehérbornál. A flavonoidok érfalra gyakorolt jótékony hatását 

Rusznyák és Szentgyörgyi már 1937-ben leírta, manapság pedig sok közlemény olvasható 

a flavonoidok antioxidáns hatásáról, melyeket mind in vitro, mind in vivo sikerült kimutat-

ni. 

Az érelmeszesedés pathomechanizmusában döntő szerepet tulajdonítanak az atherogén, 

ún. módosult lipoproteineknek. E módosult lipoproteinek jellemző képviselői az oxidált 

(oxidatíve módosult) lipoproteinek, melyek - ha nagy mennyiségben, folyamatosan kelet-

keznek - felvételre kerülnek a szervezet eltakarító, vagy "faló" sejtjeibe. A sejtekbe jutott 

koleszterin gyűrűjének lebontására az emlős szervezet nem képes. A sejtek tehát felhal-
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mozzák a koleszterint, majd lerakódva az érfalban létrehozzák az atherosclerotikus plaque-

ot. Sok adat szól amellett, hogy antioxidánsok képesek gátolni a módosult lipoproteinek 

létrejöttét, és így késleltethetik a klinikai tüneteket okozó plaque és érlumenszűkület kiala-

kulását. 

A flavonoidok jellemzői és ma bizonyítottnak vélt jótékony hatásai 

- Mennyiségük (kb. 0,5-3 g/l) 20-szor nagyobb a vörösborban (a fehérborhoz képest). 

- Képviselői: quercetin, catechin, epicatechin, rutin etc.  

- A boreredetűek emésztése és felszívódása nagyságrendekkel jobb más természetes 

forrásokból származókhoz képest. 

Gátolják: 

- a lipoproteinek oxidációját, 

- a lipidek májbeli szintézisét, 

- a véralvadást. 

Csökkentik: 

- az érfal érszűkítő anyagainak szintézisét. 

Fokozzák: 

- az endothelium értágító hatású anyagainak termelését. 

7.6 A RESVERATROL 

A flavonoidok mellett valószínűleg szerepet játszik egy trihidroxistilbén származék, a 

resveratrol is. A resveratrolt gyakorlatilag csak a vörösbor tartalmazza. A resveratrol egy 

1976-ban felfedezett phytoalexin, növeli a szőlő ellenállóképességét a szürkepenésszel 

szemben. A resveratrol a japán népi gyógyászat (kojo-kon, Polygonum cuspidatum) egy 

jellemző képviselője, amely többszáz éve ismert, és használatos az anyagcsere-, a gyulla-

dásos és szívbetegségek ellen egyaránt. Tisztított vagy szintetikus formájában valóban 

csökkenti a lipidek szintézisét, csökkenti véralvadás sebességét, gátolja az allergiás válasz-

reakciót, és hatásos antioxidáns (bár a flavonoidokhoz képest antioxidáns hatása cseké-

lyebb). Újabban daganatnövekedést gátló hatását is kimutatták. 

7.7 AZ ALKOHOL KÓRÉLETTANI HATÁSAI 

Az Európai Unió országaiban a 15 évnél idősebb lakosság 85%-a (a férfiak 90%-a) fo-

gyaszt rendszeresen alkoholt. Magyarországon az alkoholfogyasztás az 1980-as években 

meghaladta a 11/liter/fő/év abszolút alkohol értéket. (1950-ben ez a szám 4.9 liter/fő/év 

volt.) Ezzel a világ legtöbb alkoholt fogyasztó országa közül a 6. helyre kerültünk. Franci-

aország, Spanyolország, Olaszország esetében a bor az összes bevitt alkohol 70-80%-át, az 

égetett szeszes ital pedig 10-20%-át teszi ki, míg Magyarországon az összes alkoholfo-

gyasztás 42%-a égetett szeszes ital. Hazánkban 1998-ban a máj-cirrhosisban elhunytak 

száma alapján több mint nyolcszázezerre becsülték az alkoholisták számát. 

Az alkoholisták várható életkora 8-12 évvel rövidebb, mint az össznépességé. Az alko-

holisták között a halálozás gyakoriságának oki, illetve szervrendszer károsodás szerinti 

sorrendje: 

a) szív- és keringési eredetű betegségek 30-50% 

b) baleset, öngyilkosság, erőszakos halál 20% 
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c) egyéb, pl. akut hasnyálmirigygyulladás (pancreatitis acuta), daganatok 15-25% 

d) máj-cirrhosis 5-15% 

 

- mérsékelt bevitel esetén az alkohol "jótékony" hatásai felülmúlják az alkohol egyéb-

ként már kimutatható káros hatásait, míg nagyobb dózis esetén egyértelmű a minden szerv-

rendszerre kimutatható kártékony hatás. 

- a borfogyasztás kisméretű előnye két okból fakadhat, egyrészt a borivók kevesebb 

sört, illetve égetett szeszt fogyasztanak, másrészt a borban jelenlévő flavonoidok lehetnek 

jótékony hatásúak.  

A borfogyasztás előnyeit az a feltételezés is erősíti, mely szerint nem a , hanem a "bor-

ivó" a lényeg. A borivás mintha önmagában viszonylag "szerencsésebb" alkatot jelezne, 

azaz a borivók szocioökonomikus helyzete jobb, életvitelük egészségesebb, egészségükre 

jobban odafigyelnek, eszerint tehát nem a  mint hatóanyag az elsődleges, hanem a borivás 

inkább csak jelzője egy másfajta, az egészségre kevésbé kártékony életstílusnak, életvitel-

nek. A vita messze nem lezárt. 

7.8 A BORIVÓ MINT "SZEMÉLYISÉG" 

Egy egyre hangsúlyosabb elképzelés úgy tartja, hogy a jótékony hatásban elsősorban 

nem is a  mint gyógyanyag fontos, hanem a borivó mint jelleme, természete  személyisége. 

Fura módon Samuel Black ír orvos már 1819-ben leírta, hogy az érelmeszesedésen alapuló 

koszorúérszűkület (az angina pectoris) jóval ritkább Franciaországban, mint Írországban. A 

különbséget "a francia alkattal"  életmóddal, életstílussal, a klimatikus különbségekkel,  az 

érzelmi élet különbözőségeivel magyarázta ("savoir vivre" = azaz az "élni tudás"!). Ez az 

első ismert megfogalmazása a francia paradoxonnak,  átvitt értelemben mutathatja a medi-

terrán, illetve a kontinentális életmód közötti különbséget is. Tízezer emberen folytatott 

kaliforniai, illetve egy majdnem ötvenezres lélekszámú dán vizsgálat szerzői azt állítják, 

hogy az italválasztás már önmagában az élethez való viszony jelzője, vagyis a borivók 

jobb képzettségűek, kevésbé dohányoznak, italozási szokásaik jóval mérsékeltebbek, mint 

az elsődlegesen sört vagy égetett szeszt kedvelők. Borivók étrendje sokkal inkább közelít 

(Dániában!) a mediterrán típushoz, hiszen jóval nagyobb a zöldség, gyümölcs, hús, saláta  

olivaolaj fogyasztásuk. E tekintetben e nagylétszámú közösségen végzett vizsgálat nem 

tesz különbséget a fehér-  a vörösbor között, így újabb kérdőjelek sorakozhatnak a kizáró-

lag flavonoid hatás, mint magyarázat mellett. 

Számos kitűnő, népegészségügyben járatos szakember ellenérzésének legfőbb oka ket-

tős: egyrészt nem látnak elég tudományos bizonyítékot arra, hogy az amúgyis túlreklámo-

zott vörösbor jótékony hatásait hangsúlyozva egészségvédő okból vegyék rá az embereket 

az alkoholfogyasztásra, hiszen az alkoholfogyasztás kártékony hatása minden dózisban 

nagyobb, mint a bizonytalan védő tulajdonság. Másrészt nem látnak biztosítékot a túlzott 

fogyasztás elkerülésére, féltik az emberiséget az alkohol amúgyis nagy tömegeket romlás-

ba döntő következményeitől. Az Egészségügyi Világszervezet 1994-ben felhívást tett köz-

zé, melyben harcot hirdet a vörösbor "jótékony" hatását hamisan tolmácsoló nézetek ellen. 

Amerikai tudósok egy csoportja úgy véli, hogy nem volna baj a kulturált borfogyasztás 

ajánlásával, ha léteznének olyan népességek, ahol mindenki "kulturáltan" fogyaszt alkohol-

tartalmú italt, csakhogy ilyen népességek azonban nem léteznek.  
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7.9 AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS EGÉSZSÉGÜNKRE GYAKOROLT HATÁSÁT 

MUTATJA BE A TÁBLÁZAT.  

 

 

MÉRTÉKLETES BORFOGYASZTÁS 

 

ERŐS ALKOHOLFOGYASZTÁS 

 

Csökkenti az artériákban a plakk képződést 

(atherosclerosis). 

Növeli a szívizom betegségek kialakulásá-

nak esélyét (cardiomyopathia). 

Védelmet nyújt a vérnyomásproblémákból 

adódó szívbetegségek ellen (infarktus és 

stroke). 

Növeli a szívritmus zavar kockázatát 

(arrhythmia). 

Promotion of blood clot dissolution 

(protects against heart attack and stroke). 

Növeli a magas vérnyomás kialakulásának 

veszélyét. 
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8.  FELELŐSSÉGTUDATOS BORFOGYASZTÁS 

Szociológiai és egészségügyi szempontból egyaránt érdekünk lenne a bort mint élelmi-

szert, folyadékbevitel jelleggel étkezéshez elfogyasztani. Pedig szerte a világon egyre na-

gyobb problémát jelent az alkoholizmus. Ami a legveszélyesebb: itt Európában is egyre 

alacsonyabb az az életkor, amivel már számolnunk kell, mint a túlzott alkoholfogyasztással 

érintett fiatalok életkora. 

 

A felelősség tudatos borfogyasztás az egészséges emberek mértékletes fogyasztásából 

indul ki.  Nagy hiba itt mennyiségi paraméterek alapján kategorizálni.  

Az egyedek nagy eltérései (testsúlytól a toleranciáig) nem teszik lehetővé merev szabá-

lyok alkalmazását. Nem lehet általánosságban kimondani, hogy egy (kettő, három…) deci-

liter bor elfogyasztása teljesen ártalmatlan. Ennek ellenére számos országban léteznek un. 

„ajánlott napi egységek”, alkoholtartalomtól függően maghatározva. Ezek többnyire a nők 

számára napi ½ - 1 dl, férfiak számára ennek a mennyiségnek a dupláját kitevő bor fo-

gyasztását nem tartják ártalmasnak. 

 

A kérdés a függőség: tud-e valaki hosszabb ideig, napokig-hetekig (elvonási tünetek 

nélkül) élni, ha nem fogyaszt alkoholos italt. 

Amíg a bor közvetlenséget, közlékenységet indukál, minden rendben. Ha agressziót vált 

ki, ott már baj van (majom, oroszlán, disznó példázata). 

Pince szlogen: „Igyál annyit, amennyi jólesik - de CSAK annyit.” 

 

A növekvő alkoholfogyasztás káros hatásai miatt a legtöbb országban szabályozzák az 

alkoholfogyasztást. A szabályozás 4 területre terjed ki: 

- a minimális törvényes életkor alkohol fogyasztás és vásárlás tekintetében (LDA) 

- a maximum véralkoholszint (BAC) vezetők és veszélyes gépek működtetői számára, - 

útmutatók a felelősségteljes fogyasztáshoz 

- alkoholtartalmú italok marketingtevékenységére és csomagolására, valamint értékesí-

tésére vonatkozó szabályozások  

 Annak ellenére, hogy a téma valójában mindenkit érint, nincs összehangolt szabályozás 

– még az európai államokban sem – ezen a téren.  

8.1 A MEGENGEDETT ÉLETKOR, AMELY ALKOHOLFOGYASZTÁST ÉS 

VÁSÁRLÁST TESZ LEHETŐVÉ (LEGAL DRINKING AGE). 

A legtöbb országban ez a két életkor összefonódik, aki fogyaszthat, az vásárolhat is al-

koholos italokat. A kötelező minimális életkor meghatározása olyan jogi eszköz, mely 

megpróbálja megakadályozni a megjelölt korosztály alattiak alkoholfogyasztását. Az alko-

holfogyasztás korhatára különbözhet attól a kortól, amikor már vásárolható is az alkohol. 

A legtöbb erre vonatkozó szabályozás nem vonatkozik az otthoni szülői engedéllyel és 

felügyelettel történő alkoholfogyasztásra. Ez például Angliában 5 éves kortól megengedett, 

amíg számos USA-beli államban, ha valaki jogszerűen fogyaszt alkoholt, privát lakások-

ban, éppúgy megszegi a törvényt, mintha köztéren vagy közintézményben tenné ezt. Az 

alkohol fogyasztására és vásárlására megengedett kor a legtöbb országban 18 év.  
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Csekély azoknak az államoknak a száma, amelyekben egyáltalán nem szabályozzák ezt 

a kérdést. 

 

Magyarországon a maximális véralkoholszintre vonatkozó adat 0,0 mg/ml azaz zéró to-

lerancia. Évek óta vita tárgyát képezi az, hogy minimális (étkezésekhez 1 pohár bor vagy 

sör) elfogyasztása után miért nem lehet autóba ülni. A jogszabályalkotók oldaláról a válasz 

mindig ugyanaz: a jelenlegi szabályozás mellett is túlságosan sok, súlyos kimenetelű bale-

set történik az országban. Ha engedélyeznék minimális véralkohol-szint mellett a vezetést, 

ez a szám még nagyobb lenne, ami megengedhetetlen. A hazai alkoholfogyasztási szoká-

sok sajnos még túlságosan is kötődnek a párlat (égetett szeszes ital) fogyasztáshoz, az ét-

kezésen kívüli alkoholizáláshoz, sok esetben alkoholbetegséggel társulva. Ezek ellen a 

tények ellen nehéz vitába szállni, még ha tudjuk is, ma már jelentős fogyasztói rétegről 

mondható el, hogy tudatosan és mérsékelten fogyaszt alkoholt, legtöbbször az étkezés ré-

szeként. Minden borfogyasztó, aki rendszeresen vezet gépkocsit tudja, hogy egy pohár bor 

elfogyasztását követően biztonsággal vezethet autót. A veszélyt valójában azok a gépko-

csivezetők jelentik, akik a határt sem megengedés, sem tiltás mellett nem veszik figyelem-

be. (Persze újabb kérdéskört vethet fel a tudatmódosító szerek használata is, de ez nem 

jegyzetünk témája.) 

Azokban az országokban, ahol a mindennapi borfogyasztás sokkal inkább része az ét-

kezéseknek, sokkal megengedőbb a szabályozás. Itáliában vagy Franciaországban meg 

sem próbálják a nulla tolerancia elvét működtetni, hiszen ezekben az államokban népgaz-

dasági jelentősége van a rendszeres borfogyasztásnak. 

8.2 VÉRALKOHOL SZINT ÉRTÉKEK (BAC) 

A BAC (Blood Alcohol Content) meghatározása: 

Az ember véralkoholszintjének mértéke, a vér alkohol tartalma milligrammokban kife-

jezve (mg/etanol/vér 1 ml-je). 

A világ legtöbb országában van jogi szabályozás a véralkoholszintre vonatkozóan, ami-

nek a mértéke 0,0 mg/ml-0,8mg/ml-ig terjed. Eltérő a szabályozás abban a tekintetben, 

hogy csak baleset okozása esetén büntetendő-e a megengedettet túllépő véralkohol szint, 

vagy csupán a közlekedésben való részvétel esetén.   

Bizonyos országokban a fiatalkorúakra alacsonyabb megengedett szintek vonatkoznak, 

akár a kevésbé gyakorlott vezetőkre vagy veszélyes gépek vezetőire gondolunk. 

 

A véralkoholszintre hatással van az, hogy milyen mértékű volt az alkoholfogyasztás, 

milyen gyorsan történt és mennyi idő telt el azóta. A testsúlykilogramm, nem, egészségi 

állapot és a korábban fogyasztott ételek mind befolyásolják az alkohol metabolizmusát és a 

felszívódást, ami csupán annak becslését teszi lehetővé, hogy mennyire biztonságos vagy 

veszélyes alkoholfogyasztást követően a vezetés. 

 

Annak az esélye, hogy alkoholfogyasztást követően balesetet okozhat valaki azért nő 

meg, mert a reakció idő rövidül. 11x nagyobb az esélye halálos kimenetelű baleset okozá-

sának akkor, ha a vezető véralkoholszintje 0,5 és 0,9 mg/ml között van, azokkal szemben 

akik nem fogyasztottak alkoholt. Annak ellenére gyakoriak ezek az esetlek, hogy az aján-
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lások mindig arra vonatkoznak, hogy a hazafelé úton olyan nem ivók vezessenek, akik 

kockázat nélkül tudnak hazavezetni. 

 

Nemzetenként eltérő speciális helyi szabályozás lehet érvényben pl. a nemzetközi áru-

fuvarozásban résztvevő kereskedelmi járművezetőkre, buszsofőrökre és pilótákra, teherau-

tó és taxisofőrökre épp úgy mint például a hajó kapitányokra, biciklisek, motoros szánokat 

vezetőkre, kisrepülőgépek és csónakok vezetőire. 

 

A legtöbb országban ez a határ 0,5 mg/ml. 

Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Dánia, Fin-

nország, Franciaország, Németország, Görögország, Izland, Izrael, Olaszország, Macedó-

nia, Hollandia, Portugália, Szlovénia, Dél-Afrika, Spanyolország, Svájc, Thaiföld, Törö-

kország.  

 

Más országokban a határ 0,8 mg/ml. 

Kanada, Írország, Luxemburg, Málta, Mexikó, Új-Zéland, Egyesült Királyság, USA 

(Szövetségi jogszabályok alapján bizonyos államokban alacsonyabb a megengedett érték, 

különös tekintettel a 21 év alatti sofőrökre).  

 

Néhány országban a határérték 0 mg/Ml 

Örményország. Azerbajdzsán, Horvátország, Csehország, Magyarország, Románia, 

Szlovákia 

 

8.3 A MÉRSÉKELT ALKOHOLFOGYASZTÁSRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓK 

Számos országban ismertek azok az ajánlások, amelyek szerint a mérsékelt alkoholfo-

gyasztás minimális veszélyekkel jár. Ezeket az útmutatókat általában kormányzati hivata-

lok, egészségügyi testületek orvos egészségügyi szervezetek vagy nem kormányzati szer-

vezetek  mint pl. WHO adja ki. 

 

A kormányok és hivatalos egészségügyi szervezetek által kiadott hivatalos alkoholfo-

gyasztási útmutatók arra vonatkoznak, hogy milyen mennyiségű elfogyasztott alkohol te-

kinthető biztonságosnak, felelősségteljesnek vagy veszélytelennek. Nem ajánlják azonban 

ezeket a mennyiségeket sem elfogyasztani a felnőtté válás előtt vagy az áldott állapotban 

lévő nőknek. Azoknál a személyeknél, akik valamilyen betegségben szenvednek vagy 

egészségügyi problémájuk van, célszerű saját orvosukhoz tanácsért fordulni.  

Néhány útmutató azt ajánlja, hogy hetente 1-2 alkoholmentes napot célszerű tartani.  

Általánosan elfogadott – a legtöbb ajánlásban szereplő - alacsony rizikófaktorú alkohol-

szinteket határoznak meg külön a nőkre és a férfiakra, gyakran egységekbe (unit) foglalva. 

A különféle néptípusokra vonatkozó rizikófaktorokat is feltüntetik, amelyek országonként 

különbözőek lehetnek.  
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8.4 MODERN AJÁNLÁSOK A FOGYASZTÁS "ÉSSZERŰ" KORLÁTAIRA 

Mint láttuk, a mindenáron absztinenciát hirdetők, illetve a cardiovascularis halálozás 

lehetséges csökkenésében reménykedők kölcsönösen cáfolni igyekeznek egymás érvelését. 

Sajátos változás figyelhető meg pl. az Egyesült Államok ötévenként kiadott Étrendi Aján-

lásaiban az amerikaiak számára. Az 1990-es kiadás még így fogalmaz: "az alkohol nem 

rendelkezik az egészségre egyértelműen jótékony hatással és nem ajánlott". Az 1995-ös 

állásfoglalásban leszögezi, hogy "az emberi történelem során az alkoholtartalmú italok 

számos társadalomban használatosak az ételek élvezeti értékének növelésére", majd ké-

sőbb "a jelenlegi bizonyítékok azt sugallják, hogy a mérsékelt ivás bizonyos egyéneknél 

együttjár a koszorúsér-eredetű szívbetegségek kisebb kockázatával".  

 

Az USA étrendi útmutatója (1995) szerint: 

"A cardiovascularis betegségekre gyakorolt "jótékony" hatás a népesség bizonyos cso-

portjaiban, vagyis 

- a nagy kockázattal rendelkezőknél 

- 40 év feletti férfiaknál, 50 év feletti nőknél 

- az alkohollal összefüggő kórképek mérsékelt kockázata esetén 

nagyobb lehet az alkoholfogyasztás okozta lehetséges szövődmények okozta "kárnál". 

Ugyanakkor 

"Az egész népességre vonatkozó ajánlás nem javasolt, mert 

- a "mérsékelt" fogyasztás nem garantálható népességszinten 

- hiányzik a meggyőző erejű klinikai prospektív vizsgálat (eredménye egyébként is két-

séges a biztosan kialakuló mellékhatások miatt) 

- egészségvédő céllal inni egészségtelen ok, 

- de felnőtteknek, akik élnek az enyhe-közepes alkoholfogyasztás élvezetével, megha-

gyandók az ehhez való jogaik". 

Bizonyos csoportokra teljes tilalom érvényes, így  

"- 21 évesnél fiatalabb életkor esetén 

- akiknek családjában alkoholprobléma előfordul 

- bizonyos gyógyszerekkel kezelés alatt állók 

- autót vezetni szándékozók vagy más, nagy koncentrációt és "tiszta fejet" igénylő tevé-

kenységet végzők; 

- terhes anyák vagy gyermekre vágyók" 

 

A 2000-es ajánlás szerint: 

”A mérsékelt ivás csökkentheti a koszorúsér-eredetű szívbetegségek kockázatát, főknt 

férfiaknál 45, nőknél 55 éves életkor után. Ugyanakkor más tényezők is csökkentik a szív-

betegség kockázatát, így az "egészséges" étrend, a sport és szabadidős fizikai aktivitás, a 

dohányzás mellőzése és a testsúly normális szinten tartása”. 

”A mégoly mérsékelt fogyasztás csekély vagy semmilyen jótékony hatással sincs fiatal 

korban. Az alkoholhoz történő hozzászokás esélye nagyobb, ha a rendszeres fogyasztás 

fiatal korban kezdődik. Néhány tanulmány azt sugallja, hogy idős emberek az öregedés 

során fogékonyabbá válnak az alkohol nem kívánatos hatásai iránt”. 

 

Néhány embercsoport egyáltalán nem ihat: 
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- gyerekek és serdülőkorúak 

- olyan egyének, akik nem tudják visszafogni alkoholfogyasztásukat a kulturált, mérsé-

kelt szinten 

- terhes nők vagy gyermekáldást kívánók 

- olyan egyének, akik járművet vezetnek, nagy koncentrációt, koordinációt, ügyességet 

és gyakorlatot igénylő műveleteket végeznek 

- az alkohollal kölcsönhatásba lépő vagy annak veszélyeit fokozó gyógyszereket szedők 

Mai tanácsok 

- Ha alkoholtartalmú italt kíván fogyasztani, tegye azt okosan és tartson mértéket. 

- Korlátozza a fogyasztást férfiaknál napi két, nőknél napi egy egységre, étkezéshez tör-

ténő "kulturált" formában. 

- Tartózkodjon az ivástól, ha járművet vezet, vagy ha azzal bármilyen módon saját ma-

gát vagy másokat veszélyeztethet. 

 

Nagy-Britanniában is megszólalt a Királyi Orvosi Egyesület, a Királyi Pszichiátriai 

Egyesület és a Királyi Gyakorló Orvosok Egyesülete: "A Királyi Kollégiumok közösen 

leszögezik, hogy az alacsony-mérsékelt alkoholfogyasztás véd a koszorúér eredetű szívbe-

tegségek ellen, de megerősítik, hogy férfiaknál a heti 21, nőknél 14 egység (1 egység itt = 

8 g alkohol) határérték továbbra is fenntartandó, annak emelése több kárral jár, mint ha-

szonnal." Ez lényegében annyit tesz, hogy a tudós testület megerősíti az Egészségügyi 

Világszervezet által az alkoholizmus visszaszorítását célzó felső fogyasztási korlátokat, 

másrészt a jelentéshez fűzött kommentárban kifejti, hogy  

"A mérsékelt alkoholfogyasztás (napi 3-4 egység) és a különböző halálokok között más 

és más jellegű versengés észlelhető a kockázat és a jótékony hatás között. 

- A fentieknél nagyobb fogyasztásnál a kár minden vonatkozásban felülmúlja a jóté-

kony hatást. 

- A mérsékelt fogyasztás 

- akár több mint 50 %-kal csökkentheti a koszorúér betegség és valószínűleg mérsékeli 

az ischaemiás stroke (agyi történés) mortalitásának kockázatát. 

- növeli a májcirrhosis, a balesetek, az agyvérzés és valószínűleg a mell- és vastagbél-

rák gyakoriságát." 

 

S végül leszögezi, hogy 

"- a heti 21, illetve 14 egység csak a középkorú vagy idősebb, fejlett nyugati népességre 

érvényes felső határ, továbbá a "tivornya" veszélye miatt jobb a napi limit megadása. 

- Hangsúlyozandó, hogy 40 év alatt nincs bizonyíték semmiféle biztosan nem káros ha-

tárértékre. 

- Új, egyértelmű ajánlások kidolgozása szükséges a kockázat és haszon pontosan meg-

adott kifejtésével. 

- Az alkohol globális egészségvédő hatása az epidemiológiai adatok túlzott egyszerűsí-

téséből fakadó félreértelmezésén alapul és eloszlatandó." 

 

Az alkohol (a borfogyasztás) koszorúsér betegségekre gyakorolt jótékony hatása első-

sorban epidemiológiai vizsgálatokra alapozva került előtérbe. Világos azonban, hogy szá-

mos más, az életmódra, életstílusra vonatkozó tény is szorosan összefügghet e betegség 
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gyakoriságával. Így köztudott és meggyőzően bizonyított a dohányzás, zsírfogyasztás ká-

ros, a zöldség-gyümölcsfogyasztás, E-vitamin bevitel, fizikai aktivitás jótékony hatása. 

Sajátos ellentmondás, hogy míg az alkohol (és/vagy a bor alkotórészeinek) "jótékony" 

hatása sokszor csak feltevéseken és nem kellő mélységű elemzéseken vagy kísérleteken 

alapulnak, addig az alkohol káros hatásai sokszosoran bizonyítottak, így nehéz helyzetbe 

kerül az orvoslás résztvevője, ha tanácsadás vagy véleményalkotás a feladata. Manapság, a 

bizonyítékokon alapuló orvoslás idején jól megszervezett, ellenőrzött, hosszú távú kísérle-

tes klinikai vizsgálatok szükségesek valamennyi gyógyeljárás vagy gyógyszer jótékony 

hatásának igazolásához és így a bevezetés engedélyezéséhez. Ez különösen így van, ha a 

szer súlyos vagy akárcsak potenciális mellékhatással rendelkezik, ez pedig különösen igaz 

az alkoholra, ha "gyógyhatású anyagként" aposztrofáljuk. 

Ilyetén vizsgálatok eredménye nélkül homályos, hogy adhat-e bátorítást az orvos a mé-

goly mérsékelt fogyasztásra. Nyilván hasznos a doktor és a páciens között a káros és "jóté-

kony" hatások versengésének latolgatása, az adott egyénre szabott tanácsok kialakítása, 

ennél azonban sokkal fontosabb és egyértelműbb a fogyasztás csökkentésének javallata a 

bizonytalanul meghatározható (az önbevallások mindig megtévesztőek!) "mérsékelt" tar-

tomány táján és különösen affelett. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a fenti adatok alapján hiba volna alkoholfogyasztást ajánlani 

eredendően absztinenseknek egy bizonytalan "megelőzés" céljából, hiszen - még egyszer 

hangsúlyozzuk - a jótékony hatás érvei meglehetősen bizonytalanok, míg a káros szerep jól 

bizonyított és általánosan elfogadott. Morálisan sem tartható, ha egy betegség ellen - orvo-

si tanácsra - egy másik betegség kialakulásának veszélyeit növeljük, és nyilvánvalóan ez 

orvosilag sem előnyös, főleg akkor, ha az egyébként jól bizonyított, más, megelőzést célzó 

beavatkozások vagy változások (dohányzás abbahagyása, a koleszterinszint csökkentése, a 

fizikai aktivitás növelése, a vérnyomás normális szinten tartása stb.) terén sincs minden 

rendben.  

Az alkoholfogyasztás mint a megelőzés hatásos eszközének túlhangsúlyozása éppen 

azért veszélyes, mert azt a hamis benyomást kelti, hogy ezen "kellemes" védekezés mente-

sít a más kockázati tényezők elleni (és egyébként nem mindig "kellemes") küzdelem alól. 

Különösen paradox, hogy pl. a dohányzás elhagyásának vagy a vérnyomás kezelésének 

messze nincs annyi "rossz mellékhatása", mint az alkoholnak. 

Ha az alkohol ma egy újonnan bevezetendő "gyógyszer" lenne, aligha hihető, hogy 

nagy gyógyszergyárak szorgalmaznák és elérnék a "hivatalos" bevezetését. 

Az orvosi hivatás, az orvosi eskü által kényszerített morális tartás sem engedi meg, 

hogy - általános javallatként - megcélozzuk egy betegség esélyének 25-50 %-os csökkenté-

sét olyan áron, hogy ezekkel növeljük a balesetek, májbetegségek, rákbetegségek etc. halá-

lozásának számát. 

Elvileg persze elképzelhető olyan bizonyító erejű klinikai vizsgálat, melynek során 

cardiovascularis betegségben már szenvedők véletlenül kiválasztott két csoportját mai 

tudásunk szerint kezeljük, ám az egyik csoport nem, a másik fogyaszt "mérsékelt" mennyi-

ségben alkohol tartalmú italt. Ilyen esetben "tűrhető" lehet az alkoholfogyasztás kockázata. 

A hosszútávú vizsgálat eredményeként juthatnánk olyan adatokhoz, melyek bizonyíthat-

nák, hogy az alkohol használható-e kiegészítő terápiás eljárásként, vagy a megelőzés egyik 

eszközeként. Ekkor és csak ekkor válhat az orvosi terápia bevett eszközévé. 

Az egymásnak feszülő érvek sokaságából világos, hogy a kérdés messze nem lezárt, az 

egyértelmű válaszhoz - mint Hamvas Béla szerint a jó borszőlő termeléséhez szükséges 
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tájhoz is - valószínűleg kellő távlat szükséges. A magyarországi életvitelt, táplálkozási 

szokásokat és szenvedélyeket figyelembe véve azonban az is üdvös lehet, ha az alkoholfo-

gyasztás mérséklése annak szerkezeti átrendeződésével járna együtt. A mérsékelt mennyi-

ségben, kulturált módon, étkezéshez kapcsolódó minőségi borok fogyasztása kellően civi-

lizált, "míves" körülmények között mindenképpen kívánatosabb, mint a mai "mennyiségi" 

gyakorlat, azaz a tisztázatlan eredetű, ellenőrizetlen minőségű, bornak még jóindulattal 

sem nevezhető "erjesztmények" vagy a házilagosan előállított pálinkafélék minél gyorsabb 

bódulatot okozó fogyasztási gyakorlata. 

Összefoglalóan leszűrhető, hogy a mérsékelt borfogyasztás egyfelől biztosan nem te-

kinthető a globális megelőzés mindenható elemének, másfelől azonban nem tekinthető 

minden esetben szükségszerűen és egyoldalúan "egészségtelen" magatartásnak. Az orvosi 

tanácsadás során a leírtakat figyelembe vevő, a kockázat-haszon mérlegelése után kialaku-

ló tiltó vagy "tűrő" attitűd egyéni mérlegelésén kell, hogy alapuljon, és így része lehet az 

elsődleges-másodlagos megelőző tevékenység mindennapos gyakorlatának, ugyanakkor 

kénytelen-kelletlen tudomásul kell vennünk, hogy - mint a megelőzés-gondozás kívánta 

tanácsadás minden más területén - itt is a végső döntést maga a "fogyasztó" hozza meg. E 

döntéshez kívánt segítséget és eligazítást nyújtani e tanulmány - ha mégoly Janus arcú 

kétféle megközelítésben - mintegy igazolom azt, hogy a történelemből ismert klasszikus 

kételyek és homályok változatlanul jelen vannak minden modern tudományunk ellenére. 

8.5 SZABVÁNYOK 

A hivatalos „szeszesital” vagy „egység” általában 8-14 g tiszta etanolt tartalmaz, annak 

ellenére, hogy az mérték országonként változó lehet – nincs nemzetközi megegyezés átla-

gos, szabványos mennyiségű alkoholszintről vagy egységről. 

Számos országban az alkoholos italokat általában jól definiált mennyiségegységekben 

kínálják az éttermekben és bárokban. A kereskedelmi oldalát tekintve ez lehetővé teszi a 

kereskedők és vendéglátásban dolgozók számára, hogy nyomonkövessék az alkoholtartal-

mú italok fogyását, és nagyjából azonos mennyiségek szétosztását. 

Az egységek meghatározása szintén fontos az engedélyeket kiadó hatóságok számára. 

Az egyes helyi szokások és kultúra nagy mértékben befolyásolja a fogyasztás mértékét. 

A különféle alkoholos italok fogyasztásának eltérő mértéke jelentős lehet, ezért a szabvá-

nyok használata uniformitáshoz vezethet. Az alkoholtartalomra vonatkozóan a szabvány 

alkoholos ital egység ugyan azt fogja tartalmazni- függetlenül attól, hogy az sörből, párlat-

ból, borból vagy ezek bármelyikének keverékéből származik-e. 
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8.6 A FELELŐSSÉGTUDATOS ALKOHOLFOGYASZTÁST TÁMOGATÓ 

PROGRAMOK 

Az utóbbi évek szinte agresszívnak nevezhető alkoholfogyasztási szokásai váltották ki 

azt az igényt, hogy – kiváltképp a fiatalok körében – tudatos borfogyasztással próbáljanak 

ennek a trendnek megálljt parancsolni. Kiváltképp Nagy-Britannia, de mellette a többi 

európai ország is egyre nagyobb számban kell hogy megküzdjön a fiatalkorú alkoholfo-

gyasztókkal. 

Pontosan ezt a célt szolgálja a Moderate Drinking (mérsékelt alkoholfogyasztás) nevet 

viselő szervezet is. 

Azok számára nyújt segítséget, akik meg szeretnék változtatni rossz alkoholfogyasztási 

szokásaikat, vagy éppen szeretnék magukat megtartóztatni. Nem ajánlja egyértelműen 

mindenkinek a mérsékelt alkoholfogyasztást, sokkal inkább az egyéni eltéréseket, szemé-

lyiségjegyeket próbálja az alkoholfogyasztással kapcsolatba hozni. Megpróbál mintát adni 

arra, hogy miként válhat az ember tudatos és mérsékletes fogyasztó. 

 

Dr.Reid Hester (USA) fejlesztette ki azt a weboldalt, amely kutatási eredményei alapján 

olyan számítógépes programot fejlesztett ki, aminek a segítségével alkohol és kábítószer-

függő egyéneket lehet újra mérsékelt fogyasztókká tenni. 

Valójában ez a program egy "viselkedési önkontroll képzés." Behavioral self-control 

training has been around since the early 1970's.Önbizalom erősítő és az önkontroll fejlődé-

sét segítő on-line úton is elérhető program azok számára, akik változtatni szeretnének al-

koholfogyasztási szokásaikon. www.moderatedrinking.com. 

Megpróbálják a mérsékelt alkoholfogyasztás mértékét is megadni. Ez nem több, mint 3-

4 standard ital alkalmanként, de semmiképpen nem több, mint 9 ital hetente.  

A standard drink is equal toA standard ital (unit) mértéke  

http://www.moderatedrinking.com/
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 a 12 oz (355 ml.) beer with 5% alcohol (average for most US beers). 355 ml sör 

5%-os alkohollal  

 A 5 oz. 150 ml 1 pohár bor (12,5% alkohol)  

 1.5 oz. 45 ml párlat (40%-os alkohol).  

8.7 A KULTURÁLT BORFOGYASZTÁS – FELELŐSSÉGTUDATOS BORKÓSTOLÁS 

VÉGSŐ CÉLJA NEM LEHET MÁS, MINT 

 

 Igényes, 

 környezettudatos, 

 helyes értékrendet követő, 

 tudatos borfogyasztó felnőttek felnevelése és  

 az alkoholizmus elkerülése.  

 

Véleményünk szerint ennek alapjait már kisiskolás korban célszerű lerakni. Igé-

nyességre neveléssel és nem tiltással. Meggyőződésünk szerint itt a Kárpát-

medencében a középiskolai oktatásban kötelezően meg kellene jelennie a tudatos 

borválasztásra nevelő programoknak, a borkóstolás alapjainak. 
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9. A BORKÓSTOLÁS MEGTANULHATÓ 

 

Bort kóstolni jó. Még akkor is, ha valaki egy maratoni kóstoló harmadik napján úgy ér-

zi, most legalább egy hétig nem akar bort látni. A kíváncsiság furcsa dolog, folyton ott 

bujkál az emberben, bármennyire berzenkedünk is néha a kóstolástól. Aztán mégis kósto-

lunk.. 

Egy verseny indulóinak listáját  vagy ismerjük, vagy nem, nem tudjuk ki maradt távol, 

kinek a borait nem értékeltük elég jónak stb. A fogyasztói kultúrának mégis része a megmé-

retés. Minden hibájával, tévedési lehetőségével együtt szükséges, mert milyen lehetőség 

van még tájékozódási pontok felvételére, a megméretésre? 

9.1 SOKSZOR ÚGY TŰNIK, MINTHA A KÓSTOLÁS AZ OKTATÁSBAN TÚLSÁGOSAN 

FONTOS, NETÁN KÖZPONTI TÉMA LENNE.  

“Hiszen a bort isszák, nem kóstolják” - merül fel sokakban az ellenvetés. Igaz, a bor 

tulnyomó részét élelmiszerként vagy mámort keresve fogyasztják el. Viszont egyetlen úton 

csökkenthető a káros szenvedélyektől való függés - ha egyre többen jönnek rá, mi minden 

van a borban a kábító alkoholon kívül.  

Miért érdemes fogyasztani a bort? E kérdés megválaszolásához kellenek a kóstolási is-

meretek. Hogy válogassunk, hogy igényeink legyenek. Hogy megismerjük a bort.  

Fontos előrebocsátani. A hibás borról itt, mostnem beszélünk. Csak a technológiai hi-

báktól mentes bor értékelhető. A hiba megállapítás is szerepel könyvünkben, egy más feje-

zetben. Az a kémiához és mikrobiológiához kötődő feladat, bár az út itt is érzékszervi. 

A kóstolás alapkérdéseit tisztázandó, le kell szögezni, mi a célja a kóstolásnak. Ez a mi-

nősítés és a bor jellemzése. A minősítésben elegendő lenne pontszámmal rögzíteni a bor 

“helyét”, meghatározni a legjobbakat és az éppen ihatókat. Feltétlen szükséges rögziteni az 

alapelveket, az értékrendet? Igen, s még egy lényeges megjegyzés: A jellemzés nem vé-

gezhető el a “harmonikus - tüzes – fajtajelleges - tartalmas”, sablonos szókészlettel. 

 

A manapság indokolatlan gyakorisággal emlegetett borkultúra legbiztosabb jele, ha az 

ember - mint minden kultúra központi szereplője - nemcsak kiválasztja a jó (még jobb) 

bort, de választását indokolni is tudja. Ez abban konkretizálódik, hogy a bor tulajdonságait 

oly módon írja le, hogy a leírás (jellemzés) csak arra az egy borra érvényes, amit éppen 

kóstol. 

Elengedhetetlen, hogy a kóstolás során használt kifejezések mindenki számára ugyanazt 

jelentsék; s lehetséges, hogy a használt szavakat a köznyelvi értelmüktől eltérő jelentéssel 

is alkalmazzuk. 

 

Eltekintve egy laza, baráti beszélgetéstől, a borról egyvalaki szokott beszélni - többek-

nek. Ez például egy borbemutató, ahol a házigazda beszél néhány jó barátnak, vagy egy 

nagy nyilvános borismertetés akár száz hallgatónak is. Bemutatásra leggyakrabban a fel-

szolgáló, netán pohárnok munkája során kerül sor. 
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Mi az, ami feltétlen beletartozik a legegyszerűbb ismertetésbe, mi az alapinformáció?  

A kérdésre azt válaszolhatnánk - némi korrekcióval -: az ami a címkén feltüntetésre került. 

A borkínálás persze nem kezdődhet azzal, hogy  

“Kérem olvassák el ami a címkére van írva”. - Ezt részben értelmezni kell, részben a 

stílus és a hangulat is megkívánja, hogy azt a házigazda vagy pohárnok mondja el. Egy 

példával: Ha azt mondjuk, ez a bor egy Zeusz, a név hallatán csak a szakmába tartozók 

gondolnak a badacsonyi Szt.Orbán pince borára. (Bár a fajta másutt is előfordul, ismertté 

és minőséggé itt vált). Tehát el kell mondani, hogy a borunk……(Vili papa, az Aranyhárs, 

a Kopár, a Montenuovo, az Etyeki Borbála…) egy SZÁRAZ (…félszáraz, félédes, édes) 

fehér (..rozé,vörös) bor, az 1997-es ….. stb. ÉVJÁRAT-ból.  

A bor a cabernet és merlot (értelemszerüen helyettesitendő) szőlőfajtá(k)ból készült. 

Érlelése acéltartályban (vagy fahordóban, kis újhordóban) történt a NAGY-(TÓTH - 

KOVÁCS) pincészetben (a borvidéket is tegyük hozzá). 

Megemlíthető még az alkohol tartalom is. 

Ezzel megadtuk az alap információkat, azaz megtörtént a BORLEÍRÁS. A művelet jel-

lemzője hogy abszolút objektiv, azaz bárki mutatja be a bort - csak ezt mondhatja róla. A 

legtöbb (éttermi) vendégnek ez elegendő is. Ennyit viszont el is várnak.  

Sajnos e helyett az szokott elhangzani, hogy “ezt a bort egyik legjobb borvidékünk nap-

sütötte lankáin érett szőlőből, különös gonddal készítették és nagyon jól illik az Ön által 

rendelt ételhez (ez pincénk büszkesége…stb.) egyik utolsó palackunk. Bársonyos, zamatos, 

fajtajelleges, simogató, tüzes, harmonikus….” 

Ha vendégünk nagyobb érdeklődést mutat, kérdésére elmondhatjuk a termőtáj, az érle-

lési mód, az évjárat, a fajtaösszetétel (amennyiben a bor házasítás) ismérveit. Ebben óha-

tatlanul belekerül már egyéni véleményünk is és már nem leírást, hanem  

BORÉRTÉKELÉST adunk. Ennek határait csak a vendég és a bemutatást végző szak-

mai ismeretei, esetleg az idő szabja meg. Nagyon óvatosnak kell lennünk az értékelés vé-

gén közölt következtetésekkel. A bor minősítése ugyanis nem feltétlen tartozik a bemuta-

táshoz, mely sem reklámízü, sem hitelrontó nem lehet.  

9.2 MIT VIZSGÁLUNK A BORKÓSTOLÁS SORÁN ÉS AZ ÉSZLELTEKET 

(TAPASZTALTAKAT) HOGYAN ÉRTÉKELJÜK? 

A bor értékrendjét felállítandó csak abból a tényből lehet kiindulni, hogy melyek a bor 

alapvető alkotórészei, melyek minden borban megtalálhatók. Csak ezeknek minősítése 

után érdemes az esetlegesen (fakultatív) jelenlevő alkotórészeket (anyagokat vizsgálni és 

minősíteni. 

Mi az ami minden borban megvan? Ez két, nagyon fontos anyag: a savak és az alkohol.  

Különböző borokban előfordul a cukor és tannin is - de ezek már nem feltétlenül szük-

ségesek, hogy borról beszélhessünk. 

A bor ízvilágát alapvetően, egyszersmind érdekes és szerencsés módon a két elsőként 

említett anyag, illetve azok egymáshoz való viszonya határozza meg. Ezek egyensúlya 

esetén a bor kedvező minősítést kap. A borok túlnyomó többségében megtalálható a cukor 

vagy a tannin - ezek a szájban a vezér komponensek érzetét erősítik, velük (nagyjából) 

azonos irányban hatnak. A ki nem erjedt cukor és az alkohol kerekítik a bor ízét, míg a 

savak és a tannin markánssá teszi a bort, illetve lendületet ad neki… 
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Az egyensúly vizsgálat első lépéseként a bor savait kell tanulmányozni. Egyes savak 

kedvezően (pl. borkősav, citromsav) mások kedvezőtlenül (pl. almasav, tejsav) befolyásol-

ják a bor ízképét. Teljesen kizárni csak az illósavakkal lehet (ecetsav, hangyasav, vajsav). 

Az általunk negatív előjellel emlegetett savak csekély mennyiségben minden borban benne 

vannak. Ízrontó hatásuk a megengedhető felső értékhatár átlépése esetén jelentkezik. A 

kellemes savak mindegyike mindig és jelentős mennyiségben van jelen a borban, s el-

mondható, beleillenek az ízképbe. (Erről részletesen és rendszeresen a kémiai fejezetben 

olvashatunk). 

Az összes sav (titrálható savak) mennyiségét jelző adat számunkra csak tájékoztató jel-

legű. Nekünk fontos a savérzet, amelyben a savak mennyisége és minősége (fajtái) egya-

ránt szerepet játszanak. 

A bor savainak belső aránya az ami az íz szempontjából döntő.  

Hogy könnyen és biztonságosan bánjunk az egyensúly fogalmával - célszerü felállítani 

egy gondolatbeli mérleget, amelynek baloldali tányérjában a sav (és ha van a tannin, vala-

mint a mineralitás) vannak - jobb oldalán pedig az alkohol és ha van a borban, akkor a 

cukor és a glicerin. 

 

A jobb megértéshez segítségül hívhatjuk az emberi test hasonlatát is. Ami testünk nagy-

ságát és más fő jellegzetességét megszabja az a csontváz (borban: a sav). Mérete, alakja 

lényegében nem befolyásolható. A rajta lévő izomzat (alkohol) a megjelenést nagymérték-

ben meghatározza és tulajdonsága hogy alakítható, fejleszthető. A kötőszövet (cukor) és 

zsirpárna adja az emberi alaknak a végleges formát. Ami pedig látható is, az a bőrünk. Ez 

legyen hasonlatunkban a bor színe amely döntően az antocianinok, tannin jelenlétén múlik.  

Ami ezen kívül a borban található, az járulékos és esetleges alkotórész, csak annyiban 

érdemel figyelmet, mint az ember ruházata. Fő tulajdonsága hogy könnyen változó illetve 

a legkönnyebben változtatható. (gyümölcsösség és más ízjegyek).  

 

 

Talán tekinthetjük megalapozott tudományos igénynek is azt az itt megfogalmazott  ve-

zérelvet, amely a borkóstolás alapjait szigorúan tényekhez köti. Csak tárgyilagos , korrekt 

megfigyelések és ebből származó vitathatatlan megállapítások, valamint az ezekből szár-

mazó következtetések, azoknak bármikor reprodukálható eredményei képezhetik egy álta-

lános érvényű alapelv kimondását. Erre épülhet a szubjektivitástól mentes borbírálat elvi 

alapja. Az elvi alapon túl a szubjektivitás érvényesülése nagy mértékben befolyásolhatja a 

kóstolások eredményeit. Az így létrejövő, egyes borokra vonatkozó  eltérések és bírálati 

szórások azonban jelentősen csökkenthetők, ha ismeretelméleti alapokból kiindulva rögzí-

tünk bizonyos fontos tényeket. 

9.3 MI A BOR?   

A bor nemzetközileg elfogadott definíciója alapján (a szőlő cukrának enzimatikus er-

jesztéséből származó alkohol tartalmú ital)  a bor egyik alkotó eleme az etilalkohol. E nél-

kül a konvencióknak megfelelő bor nem készíthető. A különféle  technológiák segítségével 

alkoholmentesített bor a szakirodalomban csak említés szintjén előforduló kémiai produk-

tum, nem  kultúrjavaink egyike, a világörökség része. 

Az alkohol mellett, minden bornak tekintett italban találunk szőlőből származó savakat.  
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E két vegyület (csoport) definiálása mellett rögzítendő, hogy azok megjelenési formája: 

vizes oldat. A bor elsődleges használati értéke az élvezeti cikként történő elfogyasztásban 

valósul meg. (A narkotikumtól a tezaurálásig terjedő ember-bor kapcsolat egyes elemei az 

alaptézist lényegileg nem érintik.) 

9.4 MIT TARTALMAZ A BOR? 

A két nem opcionálisan jelenlevő alkotóelem együttesen, vizes oldatban sem, még nem 

tekinthető bornak. Ehhez az élvezeti cikk funkcióját betöltendő, a bornak még rendelkezni 

kell olyan vegyületekkel, melyek a gusztatórikus érzékszervek útján kellemes, észleléskor 

jelentkező érzeteket keltenek. Ezeknek az anyagoknak, amelyeket a szaknyelv, a bor díszí-

tésétől az aromatikáig sokféle jelzővel (gyűjtőnévvel) illet, igen nagy a száma. Ezekből 

mennyiségileg nehezen meghatározható rész jelen kell hogy legyen a borban, hogy a bor 

organoleptikai (érzékszervi) örömöt szerezhessen. Az ismert, díszítő szerepet betöltő ve-

gyületeknek egyedileg egyike sem kötelező eleme a boroknak.  

Szándékosan nem tárgyaljuk az alkohol tudatmódosító hatását. Ennek érzékelhető je-

lenléte a fogyasztónál nem feltétele a bor értékelésének, sőt gyakran negatív hatása is van. 

Az alkohol hatás aspektusai döntően pszichés és szociológiai vetülettel bírnak. A borelem-

ző viszont az érzékszervi és az értelmi megismerés szférájában dolgozik.  

 

Az ismeretelmélet határterületein végzett vizsgálódás általánosan érvényes megállapítá-

sai kimondják: a bor vizsgálatában a minden borban szükségszerűen jelenlevő komponen-

seknek kell döntő szerepet betölteni. A feltétlen jelen levő alkotóelemek minőségi jegyei és 

főleg egymáshoz való viszonyuk alapvetően meghatározzák a bor értékét.  

Az elemzésben része van mind a bor alkotó, mind pedig díszítő komponenseinek. Ezek 

együttes megfigyelése után kaphatunk csak elfogadható eredményt. 

Szigorú tárgyilagosság kötelez nyomatékkal hangsúlyozni azt a tényt, hogy a bor kémi-

ai vegyületei (vegyületcsoportjai) közül a legstabilabbak éppen az esszenciális alkotók, 

azaz a savak és az alkohol. Az illat és íz forrásokat jelentő szerves vegyületek többsége 

kémiai vonatkozásban labilis. Az idő függvényében bekövetkező változások nagyobb része 

sajnos negatív előjelű. Tehát a labilitásnak az illat és íz vesztés gyakoribb következménye, 

mint az "előnyére változás", azaz a tercier aromáknak érlelés alatt bekövetkező gazdagodá-

sa. 

Tartozzon bármely kémiai vegyület-csoportba egy aroma komponens,  az oxigénnek, a 

mozgatásnak, a fénynek, a hőmérséklet változásoknak hatására bekövetkező reakciók so-

rán az átlagos minőségű  bor többet veszít érzékszervi értékeiből, mint amit az érlelés által 

nyer. Az említett kémiai átalakulások negatív organoleptikai eredménnyel zárulnak. 

 

Ha primőr borok értékelése a feladat, az aromák stabilitása számottevő szerepet nem 

kap. Ezen túl a borok értékelésekor az időfaktor, nevezhetjük érlelési potenciálnak is - 

komoly szerepet játszik. 

 

A fentebb jelzett esetekben a borok stabilitása (idővel, hőmérséklettel, mozgatással s fő-

leg oxigénnel szemben) jelentős értéknövelő tényező. 
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9.5  

Ez volna tehát a borbírálat elvi háttere. Nem rossz beidegzések, elavult szokások men-

tén kellene végezni fontos, szükséges és felelőség teljes munkánkat. Annál inkább érdemes 

lenne megnézni, hogyan bírál egy elismert szakértő, netán MW valahol Európában, aki egy 

személyben felel azokért a tízmillió palacknyi beszerzésekért - például Dél Afrikából, egy 

nagy európai áruházlánc számára...  

 

Amennyiben a bírálatok ideje alatt az asztalokon még valahol gyertyák égnének, sajt és 

pogácsa lenne kitéve, hogy ízesebb legyen (!) a bor, akkor gondoljuk végig, hol tart a vi-

lág. 

A negatív példák felsorolásától illik tartózkodni, értelmetlen. Senki nem veszi magára, 

ugye? De nem lehet szemet hunyni azok felett a naponta elkövetett hibák felett, amelyek-

nek oly sok irreális verseny eredmény a következménye. 

 

A zsűri tagok igénybevételét csökkentendő nem célszerű száraz fehér, vörös és édes bo-

rokat  egyaránt bíráltatni ugyanazokkal a szakértőkkel. A stílusok közötti átmenet nagyon 

nehéz, sok pontatlanság forrása. Egyáltalán hány mintát szabad bíráltatni egy napon? Ahol 

még ma is száraz köpő edényeket lehet a versenyek végén találni, ott e fenti gyakorlat ag-

gályos. Mennyi idő kell, hogy rendelkezésre álljon egy minta bírálatához? Minden borfaj-

tát azonos hőmérsékleten tudunk bírálni vagy bíráltatni? 

 

E néhány felsorolt, napjainkban is élő probléma megoldására tekintsük át a borok tulaj-

donságait a bírálók szempontjából, ami gyakorlatilag egyenlő a borok szempontjaival. 

 

Milyen értéket jelent a fajtajelleg? 

Lehet elvárni a fajtajelleg megállapítását az egyre több cuvéet, szebben mondva házasí-

tást kínáló borkereskedelem korában? Ha nálunk engedélyezett 15 %-ban más fajta, évjárat 

vagy termőhely borának házasítása a címkén való feltüntetés nélkül, akkor mi a teendő? 

 

Időálló tapasztalat, hogy egy közepesen markáns termőhely is felülírja a fajtajelleget. 

Mivel a fajtajelleg a primer aromákon alapul, bizonyos érlelési idő után az  igen meg-

gyengül, átadja helyét a tercier aromáknak. Ily módon is korlátozódik a fajtajelleg értéke. 

Régebbi szerzőink, akik borleírással rendszeresen foglalkoztak (Nagyváthy, Szirmay, Entz 

Ferenc, Gyürky  et soc.) terminológiai  ingadozások miatt a fenti tényt nem is tárgyalták, 

de ráutaló megjegyzésekkel többször is megerősítették. 

Napjainkban meglepően szép vörösborok születnek sok évtizeden át kizárólag fehér bor 

termesztéséről ismert borvidékeken (Csopak, Balatonfüred, Somló, Mátra). Mennyivel 

inkább a borok származása szabja meg értékeiket, mint érzékszervi jellemzőik! 

 

9.6 MI SZÁM UNKRA A BOR? 

Ez után álljunk meg jelenünkben.  Kérdezzük meg magunkat: mi számunkra a bor? 

Különbözik-e az alkoholos italoktól?  

Mindennapos szerepén túl mit adhat még az embernek – annak, aki alkalmassá teszi 

magát a bor mélyebb megismerésére és megértésére? 
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Ma már közhelyként hangzik, hogy a bor kultúrjavaink egyike. Nincs rá olyan jó sza-

vunk, mint a német nyelvnek, amely elterjedten „Kulturgut”-nak nevezi a bort. Érdekes 

lenne nyelvészeti értelmezéseket vizsgálni, hogy mit mondanak különböző népek és kul-

túrkörök, ha tisztelettel szólnak a borról.  

 

Talán nem felesleges, ha itt is elhangzik a borfogyasztásnak csak hátrányait illetve ve-

szélyeit ismerő állásfoglalások kritikája. Vajon eldobjuk-e a kést, amivel fára képeket ro-

vunk, amivel kenyeret szelünk vagy éppen gyógyítunk, csak azért, mert vele sebezni is 

lehet? Hány ilyen dolog vesz körül minket? A bornál most az érme két oldala egészen mást 

és mást mutat, szépségben és értékben egyaránt.  

 

9.7 GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 

A borkóstolás menete  

I. megjelenés  

A poharat fehér felület fölött kb. 45 fokos szögben megdöntjük, úgy nézünk keresztül a 

poháron és a boron; 

- látással történő vizsgálattal megállapítjuk a bor színének 

 - intenzitását (mélységét) és 

 - árnyalatát 

 - megvizsgáljuk tisztaságát 

 - és az esetleges egyéb észleléseket: CO2 jelenlét (gyöngyözés a bor felszínén 

vagy a pohár falán); már érésben lévő borok esetén a széli elszíneződést és a magot 

 

II. Illat  

A szaglással történő vizsgálatnál célszerű betartani az alábbiakat: 

- kitöltést követően azonnal szagoljuk meg a bort, 

- először ne mozgassuk a poharat, hajoljunk fölé és úgy szagoljuk meg; 

- ha az álló poharat megszagoltuk, utána vegyük kézbe a poharat és óvatosan forgassuk 

meg a bort a pohárban, és akkor szagoljunk bele 

- figyeljük meg a bor illatának tisztaságát, intenzitását és a bor karakterére; 

- a leglényegesebb illatjegyeket jegyezzük föl, próbáljuk megtalálni a vezető illatjegye-

ket; 

- ha módunkban áll, némi levegőztetést követően újra szagoljuk meg a bort a pohárban.. 

 

III. Érzékelés és értékelés a szájban (kóstolás) 

a) ízek és érzetek 

 

Először egy kis kortyot vegyünk a szánkba, azzal öblítsük ki. Az első korty borral te-

remtsük meg a megfelelő ízkörnyezetet a szánkban, majd köpjük ki.  

− Ezt követően vegyünk a szánkba egy nagyobb kortyot, ezt is forgassuk meg száj-

üregünkben úgy, hogy minden zugába a szájüregnek eljusson a bor; 

− Ebből a második kortyból vonjuk le a megfelelő következtetéseket a 
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 cukortartalom (szárazság/édesség foka) 

 savak 

 alkoholtartalom 

 tannin/cserzőanyag (ha van), valamint az egyes érzetek, úgy mint 

 hőmérséklet 

 textúra 

 struktúra 

 hosszúság 

 koncentráció 

 komplexitásra vonatkozóan. 

 

b) ízleléskor felszabaduló illatok – figyeljük meg, hogy amikor a bort már a szánkba 

vettük, és ott egy melegebb hőmérsékleten találkozunk vele, mint a pohárban, már karak-

tert fog mutatni az illata – próbáljuk felismerni és lejegyezni a különbségeket, különös 

tekintettel a hosszabb idő elteltével felszabaduló illatjegyekre; 

c) retrográd illatok – a bor lenyelését követően a garaton keresztül felszabaduló illato-

kat/szagokat az orrunkon keresztül vett nagy lélegzettel próbáljuk felismerni és memori-

zálni – általában csak a legkoncentráltabb borokból szabadulnak fel ezzel a módszerrel 

további, az „egyszerű” kóstolás során nem észlelhető jegyek; 

 

IV. Lecsengés és utóíz 

− ebben a szakaszban újra koncentráljunk azokra az illatokra, ízekre és érzetekre, 

melyek szétterülnek a szájüregben; 

− hasonlítsuk össze ezeket az észleléseket azokkal, amelyeket a kóstolás első szaka-

szában detektáltunk; 

− jegyezzük föl a karakterüket és hogy milyen hosszú ideig éreztük azokat; 

 

V. visszakóstolás 

− ha módunk van rá, legalább még egyszer ismételjük meg a kóstolás leglényege-

sebb fázisait, hasonlítsuk össze az észleléseket és vonjuk le a következtetéseket. 

 

Ha a bor kóstolásával végeztünk, az egyes fázisokban észlelt jellemzőket írjuk le és ké-

szítsük el a bor értékelését. Ennek tartalmaznia kell a bor színére, illatára és ízére vonatko-

zó jellemzőket épp úgy, mint a bor egyensúlyára, hosszára, intenzitására, komplexitására 

és koncentrációjára vonatkozó megjegyzéseinket. A bor komplex leírása és értékelése csak 

valamennyi észlelés egybevetését követően adhat a valóságot megközelítő eredményt. 

 

A borok értékelés során a borok alapvető alkotórészeit (cukor- és alkoholtartalom, sa-

vak - és tannintartalom) értékelnünk kell az egyensúly szempontjából, mennyiségére és 

minőségére vonatkozóan is kell észleléseket feljegyeznünk. 



BORKOLLÉGIUM 

61 

10. BORFOGYASZTÁS ÉS GASZTRONÓMIA 

10.1 MIELŐTT A RÉSZLETEK TAGLALÁSÁBA KEZDENÉNK, NÉZZÜNK NÉHÁNY 

ELMÉLETI ALAPVETÉST. 

1. Valójában bármennyire is csűrjük-csavarjuk a dolgokat, az igazság az, hogy bármi-

lyen étel mellett bármilyen bort el lehet fogyasztani. Hogy a hatás nem lesz min-

den esetben elragadó, az bizonyos. 

2. Nem tudunk – és más sem tudott eddig senki – 100%-ig biztos recepteket adni, hi-

szen a legnagyobb változó általában maga a kóstoló személye, saját szubjektumá-

val. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy akár az egyes népcsoportok átlagos íz-

lelőbimbóinak számában is extrém eltérések mutatkoznak. Az egyes étel-bor 

párosítások megítélése pedig nagymértékben függ a kóstoló egyedi ízlelőbimbó-

számától. 

3. A kóstolók között fiziológiai oldaláról is szintén nagy eltérések mutatkoznak. Ne-

vezetesen a rendszeres borkóstolók kb. ¼-e sokkal érzékenyebb bizonyos erőteljes 

hatásokra, pl. cserzőanyagra. Nagyjából másik ¼-ed rész épp ellenkezőleg, sokkal 

nagyobb toleranciát mutat az erősebb hatások iránt, legyen szó akár tannin tarta-

lomról, erősebb fa-jelenlétről vagy éppen savakról. (Általában ezek azok az embe-

rek, akik a zenét is hangosabban szeretik hallgatni…) 

4. Hajlamosak vagyunk arra, hogy ki-ki a saját kedvelt boraihoz, stílusához próbálja 

igazítani a megoldást. Ha például valaki nem kedveli az erősen tanninos borokat, 

nagy valószínűséggel ezeket a tételeket ajánlásai során is el fogja kerülni függetle-

nül a valós végeredménytől és fordítva, ha számára „nemszeretem” bor kerül a po-

hárba, nagy valószínűséggel nem fogja elfogadni az adott párosítást. 

5. Az egyes étel-bor párosítások megítélését nagymértékben befolyásolja az is, mi-

lyen természeti és kulturális környezethez tartoznak az egyes egyedek. Más égtá-

jakon, más- és más klimatikus adottságok mellet élő emberek más- és más ered-

ményt fognak produkálni. 

6. Az egyén egyedi élettapasztalatai és korábbi kóstolási eredményei szintén hatással 

vannak újabb felfedezések elutasítására vagy éppen elfogadására. 

 

10.2 MOST LÁSSUK A GYAKORLATOT 

Melyik bort melyik ételhez  -  vagy netán borhoz az ételt?   

Az alcímben szereplő kérdésnek napjainkban egyre nagyobb a létjogosultsága.  Ma már 

Magyarországon is számos olyan szép bor kerül palackba, amelyek igenis megérdemlik a 

különleges bánásmódot, hogy az egyes borokhoz, netán borsorokhoz egész menüket, étel-

sorokat rendeljünk. Magyarul, ha a bora helyezzük a hangsúlyt, akkor ne ételekhez válasz-

szuk a borokat, hanem a borokhoz alkossunk esetenként önálló ételeket, vagy a felszolgál-

ni kívánt borokhoz állítsuk össze a menüt.  
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Mi a célja annak, hogy egy bizonyos ételhez egy megfelelő bort, vagy éppen egy adott 

borhoz az ahhoz legjobban illő ételt kiválasszuk? Célunk csak az lehet, hogy a jó választás 

segítségével mindenképpen többet, nagyobb élvezetet kapjunk annál, mint amit az éte-

lünkhöz ötletszerűen elfogyasztott bor jelenthet. Jó étel-bor párosítással sokkal többet kap-

hatunk akár a tányérunkon lévő ételtől, akár a poharunkba töltött bortól. A harmónia – ami 

nem más, mint az egyes alkotóelemek összhangja, pozitív együttélése, többet nyújt az azt 

élvezőnek, mint az egyes elemek külön-külön. Ezért elengedhetetlen, hogy ismerjük a kí-

nált ételt, és a bort is. Nemcsak ízében, összetevőiben, de egymásra gyakorolt hatásával és 

ízérzeteivel együtt is. 

 

Ebben a témában - mely oly közel áll sokunkhoz - nagyon elterjedt útmutatók állnak 

rendelkezésünkre. Az útmutatók persze leginkább arra valók, hogy tudjuk: mi az, amitől 

eltértünk. Ilyenek azok a közismert tények, hogy egy borsor felállításakor a fehérbor előz-

ze meg a vörösbort, és a desszertborokat. Az egyszerű bor mindig előbb kerüljön az asztal-

ra, mint a komplexebb, összetettebb, elegánsabb. A fiatal bort mindig előbb kínáljuk, mint 

az idősebbet. Ugyanez vonatkozik az alkoholtartalomra is. Kivételek természetesen itt is 

mindig akadnak. Nemcsak azért, mert két egyforma íz hatású ételt ugyanazokból az össze-

tevőkből is nagyon nehéz elkészíteni, de amint könyvünk egyéb fejezetéből már megtud-

tuk, a bor igenis élő anyag, a palackban is élete van, fejlődik, netán hanyatlik.   

 

Ki ne hallott volna olyan étel-bor ”házasságokról” melyek valóban az égben köttettek. 

Ezek  az ízek egymástól elválaszthatatlanok, mint pl. a libamáj és a desszertborok, pené-

szes kéksajtok és a nehezebb, magas alkoholtartalmú édes borok. A muscadet francia Loire 

menti jellegzetes ízű és savú fehér bor osztrigafélékhez, a füstölt lazac újhordós érlelésű 

chardonnay-hoz,  a rostonsült bárány  egy szép medoci vörösborhoz. A hazai kínálatot se 

felejtsük el, egy igazán finom dunántúli töltött káposztához egy érlelt, de még savai teljé-

ben lévő somlói juhfark tökéletes párosítást nyújthat. Ezek mind olyan választások, melyek 

már bizonyítottak.  

 

Ezeken a valóban sokat kipróbált párosításokon túlmenően azonban igen csak ingová-

nyos talajra érkezik az, aki az optimumot próbálja megtalálni étel és borok harmóniája 

tekintetében. Gondoljunk csak arra, hogy abban az időben, amikor az előbb említett un. 

alapvetések, útjelzők kialakultak, sokkal egyöntetűbb, és sokkal egyszerűbb volt meghatá-

rozni az egymásnak teremtett ételeket és borokat. A manapság általánossá vált nagy válto-

zatosság nehezebb helyzetbe hozza a fogyasztót, hiszen szinte megszámlálhatatlan válasz-

tási lehetőség áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy mégis viszonylag jó döntést hozzunk, 

feltétlen az alapokhoz kell nyúlnunk. Gondoljuk csak végig, mi az, ami egy párosítást el-

fogadhatóvá, vagy akár kifejezetten széppé tesz? Nem az, hogy a lazac húsa szépen har-

monizál egy hagymahéj színű rozé borral, hanem az, hogy egy magas zsírtartalmú halétel 

üde savakat és feltétlen száraz bort kíván, míg a sós ízek meghálálják az édes kiegészítést. 

Ugyanilyen fontos alapelv, hogy a savas étel csak a még savasabb borral képes felvenni a 

versenyt.  

 

Rossz úton járunk, ha az egyes ételekhez történő borválasztáskor szőlőfajtákban gon-

dolkodunk. A mai magyar választék lehetővé teszi, hogy a bor stílusa, alapvető karaktere 

alapozza meg ítéletünket. Egyszerű és bárki meggyőződhet róla, hogy a desszertünkhöz 
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kínált bornak mindig valamivel édesebbnek kell lennie, mint magának az édességnek. 

Ugyanúgy jelentősége van a vörösborok sav- , illetve tannintartalmának, ugyanis egy vö-

rösbor jellegét nem az dönti el, hogy ibolya vagy feketeszeder illata van-e, hanem a borban 

lévő sav-tannin arány, és ezen komponensek érettsége, gazdagsága, érlelési foka. A sav-

hangsúlyos vörösborok az étel-bor harmónia szempontjából sokkal jobban „hasznosítha-

tók”, mint a tanninhangsúlyosak, ugyanis, az utóbbiak nagyon sok étel után a kiszáradás 

érzetét keltik a szájban, tannintartalmuk szinte zavaróan uralkodóvá válik. A magas tannin-

tartalmú, érlelt, nemes vörösborok önmagukban tudják a legtöbb szépséget megmutatni. 

Legfeljebb egy jó minőségű kemény sajt az, amivel érdemes nagyságát összemérni. Ha 

valóban ételkísérőként keresünk vörösbort, ne ezek közül válasszunk. 

Bármilyen ételről és bármilyen borról legyen is tehát szó, a személyes előkóstolásról 

soha ne mondjunk le. Nem lehet ugyanis kizárni, hogy egy általában száraznak ismert sajt-

féle sokkal zsírosabb a megszokottnál, így egyáltalán nem harmonizál a kiválasztott borral. 

De ugyanígy elképzelhető ez egy általunk ismert pincészet bármely okból a szokásostól 

eltérő évjáratból származó borával is. Azonos analitikai adatokat mutató borok egészen 

más savérzetet keltenek magasabb maradékcukor, vagy magasabb alkoholtartalom mellett. 

Ami tehát az elsődlegesen eldöntendő kérdés: a kiválasztott bor lágynak, vagy kifejezetten 

savszegénynek tekinthető-e, savhangsúlyos, netán erős új kishordó jelleget viselő bor-e, 

van-e maradék cukor benne, és ha igen mennyi. Ha vörös borról van szó, akkor tudnom 

kell, hogy a bor sav- vagy tanninhangsúlyos-e. Ha ezeket a jellemzőket tudom, már csak az 

ételemet kell hasonlóképpen „feltérképezni”. A lényeges íz összetevőket ismerve kell el-

döntenem, hogy az étel alapvetően sós, zsíros, édeskés, savas vagy netán fanyar ízeket, 

éppen sima vagy érdes érzeteket ad-e. 

 

Húsételek esetén a hús színénél sokkal fontosabb az, hogy milyen a hús fűszerezése és 

milyen módon készítem azt el. Értelemszerűen a sütés, pochírozás stb. egészen másképp 

hat a hús rostjaira, más- és más lesz a zsír- és szárazanyag  tartalma stb. A netán édeskés, 

gyümölcsös körettel kínált húsételek esetén más való egy roston sült őzgerinchez, mint egy 

édeskés áfonyamártáshoz. Húsételeknél idehaza is gyakori a gyümölcsköret, vagy gyü-

mölcsből készült, édeskés ízű mártások kínálása. Ha tányérunkon az édes íz bármilyen 

formában megjelenik, ezt a bor kiválasztásánál sem hagyhatjuk figyelmen kívül.  

A harmónia megteremtése érdekében tehát olyan alkotórészt kell keresnem a borban, 

amely ha nem is cukor formájában, de édes érzetet kelt. Ez a maradékcukor mellett szár-

mazhat magasabb alkohol-, glicerin-tartalomból, magas extrakt tartalomból vagy lehet 

hosszan tartó fahordós érlelés eredménye. Vörösboroknál ezért csak nagyon érett bort kí-

náljunk, a még fanyar, érdes tanninú borokat hagyjuk erdei gombához, esetleg az étkezés 

után egy szép szivarhoz. Többek között ez is igazolja a gasztronómia azon irányzatának 

létjogosultságát, mely száműzte - vagy fel sem vette - étlapjára a nálunk még sajnos gyako-

ri „vegyes köretek”-et. Ezekre az esetekre a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy egy 

kissé erősebb só és fűszer használat, valamint egy kevés savas íz (pl. balzsamecet) sokkal 

krémesebbé, finomabbá varázsolja a tannint a borokban. 

Tim Hanni MW éveket töltött az itt vázolt téma kutatásával. Számos helyen publikált 

eredményei nem váltottak ki egyértelmű fogadtatást a szakmából. A magunk részéről min-

tegy 20 éve próbáljuk gyakorlati úton mindazt kikövetkeztetni, amit Hanni saját eredmé-

nyeiként publikált. Az ő és saját eredményeinket összevetve álljon itt néhány valóban 

használható támpont: 
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1. a savas ízeknek szüksége van a borban is a savakra, ellenkező esetben az ételhez 

kóstolt bor szinte édessé válik, üressé és élvezhetetlenné; 

2. ugyanez érvényes az édes ízekre is: nevezetesen ha édes ételt fogyasztunk, a hozzá 

kóstolt bornak legalább annyira édesnek, vagy kissé még édesebbnek kell lennie, 

hogy a bor ne üresedjen ki; 

3. a kifejezetten sós ízek legömbölyödnek egy édes bor társaságában (ezzel akár elsó-

zott ételünkön is segíthetünk…); 

4. az erősen tanninos borokhoz kínáljunk az átlagosnál fűszeresebb, sósabb ételt, 

esetleg külön sózzuk meg, esetleg savanyítsuk – s fogás karakterének megfelelően; 

az erőteljes szerkezetű húsok szintén szeliditik az érdes cserzőanyagot; 

5. a frissen őrölt feketebors élénkíti a szolidabb karakterű borokat; 

6. a zsíros ízek mellett nagy szükség van a savtartalomra; 

7. szinte bármilyen bort kínálhatunk bármilyen étellel, ha előtte kevés sóval-

citrommal vagy más savanyításra alkalmas ízesítővel fűszerezem; 

8. az összetett ízű fogások (pl. kínai kantonok konyhája, thai, mexikói, indiai stb.) 

ahol szinte minden alap ízt megtalálunk, keresi az édes borok társaságát. 

 

Ami viszont talán a legfontosabb és a leginkább megszívlelendő: mindig csak alap 

ízekben és borkarakterekben gondolkodjunk, ne pedig szőlőfajtákban, termőhelyekben, 

évjáratokban. Mindezeket összességében kell vizsgálnunk ahhoz, hogy igazán jó párosítást 

tudjunk alkotni. És elhihetjük azt is: az igazán jó sommelier valóban sokat kell, hogy tud-

jon borokról, alapanyagokról, ételekről. Komoly feladat ez, melyet igazán csak a finom 

hangolásokra érzékeny ínyek tudnak maradéktalanul megtenni! 

 

A következő táblázat használatával könnyebben eligazodhatunk az ételek és bo-

rok közös és szép világában, a leglényegesebb tudnivalókat foglalja össze. A táblá-

zatban látható párosítások csak útmutatóként szolgálnak, nem kőbevésett, megfel-

lebbezhetetlen igazság. 
 

  alapízek 

 savas sós édes zsíros csokoládé 

b
o

rs
tí

lu
so

k
 

lágy, sav-

szegény 

fehér bor    

nem jó, a 

borban lévő 

kevés savat 

még jobban 

elnyomja, még 

laposabb lesz 

neutrális - neutrális - neutrális + neutrális - 

fiatal, 

üde,savas 

fehér bor 

kiegyenlítik 

egymást, jó 

harmónia 

kellemetlen 

ízhatás alakul 

ki a szájban 

neutrális - jó savakkal a 

zsír szép 

harmóniát ad 

kellemetlen 

ízhatás alakul 

ki a szájban 

száraz 

pezsgő 

(CO2) 

kiegyenlítik 

egymást, jó 

harmónia 

kellemetlen 

lehet, de jobb 

mint a savas 

bor 

ha nincs édes-

ség az italban, 

kellemetlenül 

szárazzá válik 

az étel 

 

kellemes, jó 

ízhatás jön 

létre, de túl 

nehéz ételhez 

pezsgőt ne 

válasszunk 

kellemetlen 

ízhatás alakul 

ki a szájban 

új-kishordós a fából eredő neutrális - neutrális - ha a bor elég a bor savai 
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érlelésű 

fehér bor 

cserzőanyagot 

nem tűri a sok 

sav, a már 

legömbölyö-

dött savakból 

még többet 

vesz el, a bor 

tompa lesz 

tartalmas, 

akkor szép 

harmónia 

alakulhat ki 

általában nem 

harmonizálnak 

a csokoládé 

édes fanyarsá-

gával 

édes bor kellemetlen 

ízhatás jön 

létre a szájban 

jól kiegészítik 

egymást 

alapvetően jó 

párosítás, de a 

bornak lega-

lább olyan 

édesnek kell 

lennie, mint az 

ételnek, mert 

különben 

elveszi a bor 

édességét 

a zsír a cukrot 

nem viseli el, 

kellemetlen íz 

alakul ki 

nem kellemet-

len, de nem 

minden eset-

ben ajánlható - 

ha kifejezetten 

a csokoládé 

fanyar nemes 

ízei az uralko-

dók, inkább 

válasszunk 

érett tanninú 

vörösbort 

savhangsú-

lyos vörös-

bor 

kellemetlen, 

üres ízhatás 

jön létre a 

szájban 

nem megfele-

lő, kivéve, ha 

a só mellett 

jelentős csí-

pősség is 

felfedezhető 

a savak nem 

kedvelik az 

édes 

alapízeket, de: 

keleti konyha! 

a zsír a testet 

kiveheti a 

borból, elő-

fordul, hogy 

csak a savak 

maradnak 

uralkodók, de 

alapvetően 

kellemes lehet 

kellemetlen 

ízhatás jön 

létre 

tanninhang-

súlyos vörös 

bor 

a savas 

alapízek 

gyengítik a 

bor savérzetét, 

így a tannin-

dominanciától 

szinte kiszárad 

a csípősség és 

a túlzott sós-

ság a tannint 

kissé legöm-

bölyíti, még 

ha az érdesebb 

cserzőanyag is 

extrakt édes-

ség hiányában 

nem harmoni-

zál 

szépen kiegé-

szítik egy-

mást, a zsír 

kéri a tannint, 

különösen 

szép az érett 

cserzőanyag – 

erdei gomba 

párosítás 

ha a bor elég 

érett és jelen-

tős extrakt 

édessége van, 

a legjobb jó a 

párosítás 

1. táblázat: A borstílusok és az alapízek kapcsolata: mihez mit fogyasszunk? 

10.3  

Magyarország gasztronómiája – dacára annak, hogy az ország Európában a közepes 

méretű országok közé tartozik – meglehetősen gazdag és változatos. A XX. század első 

felében kialakult, és némiképp tévesen még ma is „a” magyar konyha alapjának tartott 

paprikás ízesítésű fogások viszonylag későn, a XIX-XX. sz. fordulóján kaptak csak helyet 

a hazai konyha ízei között. Ezt megelőzően gasztronómiánk alapvetően az erdélyi nemesi 

konyha ízeire és készítési praktikáira épült. A Kárpát-medence végtelenül gazdag hal- és 

vad állománya egészen a XX. sz. első feléig ontotta az alapanyagokat. Hal- és rákfélékben 

éppúgy jó kínálatunk volt, mint a ház körül tartott baromfi félékből és nagytestű házi ha-

szonállatokból. A hazai mangalica, szürke marha, rackajuh mellett az erdő kínálata is ren-
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delkezésre állt. Kisebb-nagyobb madarak, fácán, fogoly, galamb gyakran kerültek az asz-

talra.  

Bőséges volt zöldség választékunk is. A mai mesterszakácsoknak tehát van honnan me-

ríteniük, ha a hagyományos magyar ízeket a mai kor embere számára álmodják asztalra. A 

Kárpát-medence gyümölcs és zöldség terén irigylésre méltó helyzetben van, hiszen számos 

környező ország chefjei járnak hozzánk egy-egy nagyobb paradicsom vagy éppen ősziba-

rack szállítmány kedvéért. 

S hogy mindez hogy kerül a bor mellé? Gazdag íz világ, komplex borok és ételek. Az 

összekötő kapocs ezek között nem más, mint az azonos súly. Nagyon leegyszerűsítve azt is 

mondhatnánk: ételeink zöme íz gazdag, fűszeres, sok friss zöldségből és nehezebb húsok-

ból áll össze. Ezekhez a fogásokhoz szükségünk van komoly savgerincre, jó tartású, telt 

borokra. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy egy vulkáni talajról származó szép száraz 

fehérbor, legyen az badacsonyi, somlói vagy akár tokaji – gazdagsága, szép savai és 

egyensúlya révén, a legtöbb fűszeres, komolyabb húsételhez kínálható. 

Ha kifejezetten erősen fűszeres, netán csípősebb fogással van dolgunk, ne habozzunk 

félszáraz, félédes tokaji bort választani. A libamáj-kacsamáj fogások legkitűnőbb kísérője 

a tokaji édes borok közül kerül ki. De ezek a borok desszertek mellett is megállják a he-

lyüket. Az üdébb, gyümölcsös finomságokhoz kínáljunk fiatalabb házasításokat, késői 

szüretből származó édes borokat, a nehezebbekhez – pl. tejszínhabos, karamellás – adhat-

juk az érleltebb, komolyabb cukorkoncentrációjú nagy aszú borokat. 

Persze azért a paprikáról sem feledkezünk meg teljesen. Bármilyen húsból készülő fo-

gás, melynek fűszerezése a jó minőségű hazai paprikára épül, szinte kiköveteli magának a 

könnyű kadarkák, kékfrankosok egy példányát Szekszárd vagy a Duna Borrégió környéké-

ről.  

A komoly vadak, roston sült, rusztikusabb húsételek mellett nagy szerepet kapnak a vil-

lányi, tanninosabb vörösborok is. Egri, szekszárdi bikavér - vadpörköltek, paprikás ragout 

félék kitűnő társa. 
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11. BORFOGYASZTÁS A VENDÉGLÁTÁSBAN 

 

Bort kínálni felelősség, épp úgy, mint maga a vendéglátás. Nem mindegy, milyen he-

lyen, milyen alkalomból, összeállításban stb. kínálunk borokat. Egészen más a megfelelő 

sorrend kialakítása egy tematikus borkóstolón, mint egy baráti összejövetelen és egészen 

más alapelvek szerint alakítható ki egy profi kóstoló, netán verseny borsora. 

 

11.1 NÉHÁNY ALAPVETŐ SZABÁLYT AZ ELTÉRÉSEK ELLENÉRE CÉLSZERŰ 

BETARTANI: 

− mindig fehérborral kezdjük a kóstolást és szárazzal; 

− a magasabb cukor- és/vagy alkoholtartalmú borok a sorban később következnek 

épp úgy, mint az idősebb tételek; 

− általában a legfiatalabb borok felől haladunk előre időben, de ezt a szabályt időn-

ként át kell, hogy hágjuk! Pl. a nagyon koncentrált, érlelt borok palackjait akkor is 

célszerűbb hátrébb sorolni, ha netán évjáratban vannak idősebbek is a sorban; 

− túl hosszú sorokat nem célszerű összeállítani, ha borkóstoláshoz nem szokott társa-

ságot kínálunk, a borok száma ne haladja meg a 10 mintát; 

− ha megoldható, állítsunk össze 3-4 mintából álló rövidebb sorokat (flight) a visz-

szakóstolhatóság és összehasonlíthatóság kedvéért – ha kifejezetten tanulási célzat-

tal kóstolunk, ez szinte elengedhetetlen; 

− íz és szénsavmentes víz, kiöntőkancsó, köpőcsésze mindig legyen az asztalon – de! 

a gyertya egyáltalán nem kívánatos, több gond van vele, mint amennyi hasznot 

hajt; 

− elengedhetetlen viszont a tiszta levegő és a fény. 

11.2 MIT, MIÉRT ÉS HOGYAN VÉGZI MUNKÁJÁT A SOMMELIER? 

Az éttermek borokkal, pezsgőkkel, digestivekkel és szivarokkal foglalkozó szakemberei 

a sommelier-k. Hivatásuk régi, a háború előtt Magyarországon is dolgoztak ebben a mun-

kakörben, majd pedig a magyar sommelier képzés beindulása után, 1992-től számítható 

ennek a foglalkozásnak a reneszánsza. 

Sokak számára a sommelier munkája misztikus, pedig igazából talán a bártender után ő 

az, aki a legtöbb időt tudja a vendégnél tölteni, a legtöbbet tud a vendéggel beszélgetni, a 

legtöbb információt tudja adni. Szerepe egy kicsit így küldetésszerű is, hiszen a borászok 

és a borok felkent nagyköveteként tud felvilágosítást adni a borvidékekről, a szőlőfajtákról, 

a borkészítés technológiájáról, a borászról és az adott ételhez leginkább illő borról. 

A ma szakemberének komoly tapasztalattal és tudással kell rendelkeznie ahhoz, hogy 

az egyre felkészültebb és igényesebb vendég számára is tudjon hasznos információkkal 

szolgálni. Szolgálni, és nem kioktatni. Bármennyire nehéz is esetenként egy-egy tudálékos 

vendéget kezelni, a sommelier soha nem lehet fölényes, lekezelő vagy pökhendi. Lényegre 

törő, tömör, de a vendég kíváncsiságát felkeltőnek kell lennie annak a néhány mondatnak, 
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amit az asztalnál elmond. Legjobb tudása – és a pince aktuális tartalma – szerint kell bort 

ajánlania, és eladnia.  

 

Bármennyire is nehezünkre esik, ki kell mondanunk, hogy a hazai vendéglátás terén jó-

kora a lemaradás, akár legközelebbi szomszédainkhoz képest is. Sok igyekvő és érdeklődő 

fiatal próbálkozik ugyan a szakmában, de a rendszeres kóstolási tapasztalat és komoly 

nyelvtudás, szakirodalom olvasása nélkül nehéz felvenni a kesztyűt a külföldiekkel szem-

ben. Tényként kell viszont elfogadni azt, hogy ma már nagyon sok igényes és tapasztalt 

borfogyasztó keresi fel éttermeinket, akik nagyon ritkán kapnak kielégítő választ a szak-

emberektől. Sajnálatos módon elharapózott egy olyan attitüd, ami egyáltalán nem kívána-

tos, és semmiképpen nem a profizmust támasztja alá. Kissé fellengzős modorban, a borok-

ról nagy hangon, lendületesen, de nem lényegre törőn beszélnek. Ez sokakban 

visszatetszést kelthet kiváltképp akkor ha kiderül, a „szöveg” mögött kevés a tartalom… 

 

Pezsgő felszolgálása 

A rendelés felvétele után tálcáról a vendégek terítékéhez visszük a pezsgőspoharakat 

A vendég asztala melletti kisegítő asztalra tesszük a pezsgőt a jéggel, sóval és vízzel 

töltött pezsgősvödörben, a kóstolós-poharat és egy csészealjat. 

A palackot kiemeljük a vödörből, megtöröljük és a címkével a vendég felé tartva, be-

mutatjuk a megrendelőnek. Ha addig nem került szóba, el is mondjuk a nevét, termőhelyét 

és ha van, évjáratát. 

A palack nyakán lévő fóliát a fólia füle vagy kése segítségével körbetépjük / vágjuk, 

majd leemeljük. A fólia helye a sommelier kötényének vagy nadrágjának zsebében van, és 

nem a pezsgősvödörben vagy a kisegítő asztalon! Meglazítjuk a drótkengyelt és levesszük, 

vagy a dugóval együtt távolítjuk el. Közben bal hüvelykujjunkkal végig leszorítva tartjuk a 

dugót. A dugó eltávolításához logikusan nem a dugót, hanem a palackot csavarjuk mindig 

az óramutató járásával megegyező irányban, 45 fokos szögben tartva azt. 

A dugót a teljes kicsúszás előtt lefelé feszítjük, hogy a dugó és az üveg nyaka között ke-

letkező résen a felesleges széndioxid halk szisszenéssel eltávozhasson, anélkül, hogy puk-

kanjon. A pukkanás, hacsak a vendég és az alkalom nem követeli meg, kifejezett szakmai 

hiba. (A dugó kirepülése pedig veszélyes is.) 

A dugót ellenőrizzük, ha nem találunk hibát, a csészealjra tesszük. A pezsgőspalack 

száját meg kell törölnünk a felszolgáló kendővel. 

A pezsgőből kóstolónyi mennyiséget töltünk a kóstolós pohárba, először a pezsgőt 

megszagoljuk, majd meg is kóstoljuk. (A kóstolás nem kötelező, hiszen az illat sok min-

dent elárul arról, nem volt-e hibás a dugó. Ha igen komoly értéket képviselő tételről van 

szó, különösen aggályos lehet a kóstolás, inkább ne kockáztassunk.)  

A dugót a csészealjon a megrendelő elé tesszük. 

A pezsgőből kóstolónyi mennyiséget töltünk a megrendelő poharába és megkóstoltat-

juk. 

A megrendelő beleegyezése után a megfelelő sorrendben töltünk, legvégén a megrende-

lőnek. A pezsgőt úgy kell tölteni, hogy az ne fusson ki a pohárból, és a pohár maximum 

2/3 részéig legyen töltve. 

Ha maradt még a palackban pezsgő, azt visszatesszük a hűtővödörbe, a csésze aljat  a 

dugóval pedig a kisegítő asztalra. Az eszközöket az asztalhoz és az asztaltól csak tálcán 

szabad vinni! 
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(Sommelier versenyre készülők számára ajánlatos a pezsgőtöltés gyakorlása, komoly 

pontokat érhet ugyanis, ha egy adott palacknyi mennyiséget pontosan egyenlő arányban 

kell szétosztani mondjuk 8 vagy 14 vendég között…) 

11.3 NÉHÁNY SZÓ A DEKANTÁLÁSRÓL 

A sommelier munkájának legelegánsabb, és a bor szempontjából legfontosabb mozza-

nata, amikor a vörösbort levegőztetés vagy az üledékről letöltés miatt dekantálja, azaz óva-

tosan egy üveg karafba áttölti. 

Sajnos ma még kevés olyan vendéglátóhely van Magyarországon, ahol esetleg előző 

napi bejelentkezés alapján az esti vacsorához időben dekantálják a borokat. Komoly vö-

rösboroknál általában az 1-2 órás levegőztetés nem elegendő, de ugyanez érvényes ásvá-

nyos talajról származó (pl. Somló, Tokaj, Burgundia, Loire) hordóban érlelt fehérborokra 

is. 

Sokan tévedésben vannak a dekantálás idejét illetően. Nem feltétlenül a legöregebb té-

teleknek van szükségük levegőztetésre, sőt. Bizonyos érettség fölött – és ezt általában nem 

kizárólag a bor kora, vagy évjárata, hanem az a tény határozza meg, hogy a bor maga 

mennyit érintkezhetett levegővel – a levegő inkább árt, semmint használna. Ha a palack 

bontásakor azt érezzük, hogy a borunk teljesen jó állapotban van, nem kíván levegőt, akkor 

abban az esetben se öntsük át más edénybe, ha a kora egyébként azt indokolná. Az egyes 

palackok között lényeges eltérés mutatkozhat akár a tárolás függvényében is! 

Nagy tanningyűjtő fajták esetében (cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, 

nebbiolo, sangiovese, tannat, syrah, malbec stb.) a termőhelytől függően akár 18-20 óra 

levegőztetést is adhatunk a bornak. 

 

A dekantálás menete 

A dekantálandó bort borkosárban hozzuk az asztalhoz, ugyanezen a tálcán hozzuk a 

karafot, gyertyát gyertyatartóban, kóstoló-poharat, csészealjat. 

A bort a kosárban bemutatjuk a megrendelőnek, a bort nagyon óvatosan mozgatva, kü-

lönösen ha idősebb, várhatóan sok üledéket tartalmazó borról van szó. A bort szóban is 

bemutatjuk, közöljük a termőhelyet, a szőlőfajtát, a borászat vagy a borász nevét és az 

évjáratot. 

A gyertyát gyufával meggyújtjuk  – öngyújtó használata szakmai hiba – a gyufa lángját 

pedig a vendégtől elfordulva gyors mozdulattal oltjuk el. 

A borosüveg kapszuláját a gallér alatt késsel körbe vágjuk, vagy teljesen eltávolítjuk, 

eközben nem szabad a palackot forgatni. Az egészben levett kapszulát dekantálás után 

elegánsan vissza lehet helyezni az üveg szájára. 

Felszolgáló kendővel megtöröljük a palack száját és a dugó tetejét. 

A dugót kihúzzuk, eközben sem szabad a palackot forgatni.  A dugót sérülésmenetesen, 

egyben kell eltávolítani. 

  

A kihúzott dugót ellenőrizzük, nincs-e hibája, zavaró illata, illetve meggyőződünk arról, 

hogy a dugó állapota a bor korának megfelelő-e és árulkodik-e a megfelelő tárolásról. 

A dugót csészealjon a megrendelő elé tesszük. 

A palack száját belülről és kívülről is megtöröljük. 
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A kosárban lévő borból kóstolónyi mennyiséget töltünk a kóstoló-pohárba, ezt a 

karafba öntjük és a karafot kiöblítjük. A bort visszaöntjük a kóstoló-pohárba, és 

megkóstoljuk.  

A bort óvatosan kivesszük a kosárból, abban a helyzetben tartva, ahogyan a kosárban 

volt és lassan, de határozottan és cseppmentesen töltjük át a karaffba, a palack nyakát a 

gyertya áteső fényénél tartva, hogy azonnal észrevegyük, amikor az üledék is megindulna. 

A karafból a megrendelőnek kóstolónyi mennyiséget töltünk. A megrendelő beleegye-

zése után a megfelelő sorrendben töltünk, a legvégén a megrendelőnek. A poharakat mére-

tüktől függően csak 1/5 – 1/3 részig töltjük, mindenkinek azonos mennyiséget.  

A gyertyát eloltjuk (de nem fújjuk), legjobb, ha a gyufával a kanócot egy pillanatra a 

megolvadt viaszba nyomjuk, majd a kanócot ismét egyenesre igazítjuk. 

A vendég elől a dugót elvesszük, a kisegítő asztalt letakarítjuk, ha van erre a célra szol-

gáló kis lánccal összefogott két tűnk, ezeket a dugó két végébe szúrjuk, és a láncnál fogva 

a palack nyakára akasztjuk. 

Az eszközöket az asztalhoz és az asztaltól csak tálcán vihetjük. 

 

 

11.4 BORTÁROLÁS ÉS SZERVIZ 

Ha a borokat nem megfelelő módon tároljuk, előfordulhat, hogy érzékszervi értelemben 

sérülni fog, rosszabb esetben hibássá is válhat. Éppen ezért a tárolás során a következő 

szempontokat kell követnünk: 

Hosszú távú tárolás esetében a legfontosabb a viszonylagos állandó, alacsony hőmér-

séklet, leginkább 10 és 15°C között, ugyanis az extrém hideg és meleg egyaránt a bor rom-

lását idézheti elő. Hosszú távú tárolásra az egyik legrosszabb hely a konyha, a nagymérté-

kű hőingadozás miatt.  A hosszabb távú hűtőszekrényben történő tárolás a dugó 

megkeményedését okozhatja, amitől az elveszíti rugalmasságát, és végső soron a zárás 

tökéletlensége a bor fáradását okozhatja. A pezsgő elveszíti gyöngyözését. 

Ha a palackot fektetve tároljuk, ez folyamatosan lehetővé teszi a dugó és a bor kapcso-

latát. Ha a dugó kiszárad, a bort elérheti a levegő, ami oxidációhoz vezet. 
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Erős fénytől is óvni kell palackjainkat. A természetes és mesterséges fény egyaránt me-

legíti és öregíti borainkat.  A túlzott mennyiségű mesterséges fény nem kívánatos ízérzetet 

kelthet a borokban. 

Tartsuk a borokat vibrációmentes helyen, hogy zavartalan legyen tárolásuk. 

11.5 TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLETEK 

Borfajta Példa az adott borra Szervírozási hőfok 

Közepes/telt, hordóban ér-

lelt fehérborok 

Tokaj, Somló, egri hordós 

érlelésű borok, vulkáni tala-

jon termett, erősen ásványos 

borok 

Enyhén hűtve: 12 °C 

Könnyű, közepes testű fehér 

borok 

Reduktív eljárással készült, 

könnyebb fehérborok a 

Kárpát-medence magasabb 

mésztartalmú tájairól, a 

Balatontól délre eső terüle-

tekről 

Behűtve: 10°C 

Édes borok Könnyebb természetes édes 

borok, alacsonyabb savtarta-

lommal 

Jól behűtve: 6-8 °C 

Tokaji édes borok A cukortartalom függvé-

nyében, nagyobb űrtartalmú 

pohárban, jobban behűtve 

Enyhén behűtve: 10 – 12 °C 

Pezsgők és habzóborok champagne, pezsgők, hab-

zóborok 

Jól behűtve  6-8°C 

Könnyű vörös borok Északi borvidékekről, ma-

gasabb mésztartalmú termő-

helyekről (Sopron, Pannon-

halma, Ászár-Neszmély, 

Etyek, Mátra, Eger) 

Enyhén behűtve: 12°C 

Közepes/testes vörösborok Szekszárd, Villány, Eger, 

Dél-Balaton érlelhetőbb 

borai 

Szobahőmérsékleten:  

17–18°C 

 

Vegyük figyelembe, hogy a túlhűtés elfedheti a fehér borok ízét.  

Gondoljunk arra is, hogy az átlagos szobahőmérséklet az évszakok változásával, a fű-

téssel vagy légkondicionálással együtt szintén változik. Ha a vörös borokat túlhűtjük, vé-

konynak és nyersnek fognak tűnni. A melegítésnek legkíméletesebb módja, ha a pohár 

kelyhét alulról tartva a tenyerünkben langyosítjuk. 

Ha magasabb alkoholtartalmú bort szolgálunk fel, erősebb hűtéssel kellemesebbé tehet-

jük a bor egyensúly-érzetét. 
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11.6 POHARAK 

Rengeteg különféle formájú és méretű pohár áll rendelkezésre ahhoz, hogy a különféle 

borok tulajdonságait kiemelve tudjuk a borokat kínálni. A megfelelő pohár használata fo-

kozza a borélvezetet.  

 

A vörösbort legjobb, ha nagyobb méretű pohárban kínáljuk. Ez lehetővé teszi, hogy a 

bor nagy felszínen érintkezzen a levegővel, ami az aromák és ízek kibontakozását eredmé-

nyezi (illatgyűjtő zóna). 

A fehér- és rozéborok közepes méretű poharak után kiáltanak, mert ezekben összegyűl-

nek a friss és gyümölcsös karaktert adó illatok és felemelkednek a pohár felső részéhez. 

A pezsgők legjobb szervírozási módja az ún. pezsgős flőte (keskeny, hosszúkás pohár). 

Ez a forma elősegíti a gyöngyözés kifejlődését (ennek következtében az aromákét is), így 

azok nagyobb tömegű boron hatolnak keresztül, mielőtt a pohár tetejénél a felszínre törné-

nek. Ez az oka annak, hogy a régi, csészealj alakú poharak tökéletesen alkalmatlanok a 

pezsgő élvezetes fogyasztására, ugyanis a buborékok túl gyorsan elillannak. 

Édes borok: a tokaji édes borokat nem szabad kicsi pohárból kóstolni (ezt a méretet és 

formát legfeljebb erősített borokhoz használjuk), ugyanis ezeknek a boroknak a koncentrá-

ciója nem érvényesül, ha nem kapnak elég levegőt. A cukortartalomtól függően nyugodtan 

adjunk ezekhez a borokhoz legalább 0,5 l űrtartalmú kelyheket. Az esetleges hordós érle-

lésből származó zavaró aromákat kellemesebbé tehetjük, hogy a burgundi formájú kelyhet 

használjuk. 

 

A poharak tisztaságának fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, ugyanis a legcse-

kélyebb szennyeződés is tönkre teheti a bor ízét. A mosogatógépből kivett tiszta poharakat 

is ellenőrizni kell, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem maradt mosogatószer- vagy só 

maradvány a pohárban. Pezsgők esetében ilyenkor a gyöngyözést sokkal hamarabb elve-

szíthetjük. A poharak törölgetését sajnos nem lehet megúszni. 

 

 A leguniverzálisabb pohárforma 

az un. bordeaux-i típusú, befelé hajló pohár. Ez valójában bármilyen borhoz használhatjuk. 
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Minél testesebb és koncentráltabb a borunk, annál nagyobb űrtartalmú poharat válasszunk. 

Édes borok kóstolása esetén is érdemesebb a nagyobb kelyheket választani, ugyanis m inél 

nagyobb az illatgyűjtő zóna, annál több aroma szabadul fel a borból. Mini poharakban nem 

szabad tokaji borokat kóstolni! 

 A klasszikus champagne (pezsgős) flőte. Előnye, 

hogy csak igen kis mennyiség tölthető bele (elkerülendő a pezsgő felmelegedését), így az 

ital folyamatosan hűvös maradhat – feltéve, ha újratöltik poharunkat.  A forma klasszikus 

ugyan, de van hátránya is. Elveszítjük ugyanis az illatot. Mivel nagyon kicsi az űrtartalom, 

itt többet kell tölteni a pohárba, mint csendes borok esetében, ami viszont elveszi az illat-

gyűjtő zónát.  Ma már hivatalos versenyeken is a bordeaux-i pohárformát használják in-

kább. Igaz, hogy a gyöngyözés látványa elvész, de megnyerjük az illatot.  

A legkomolyabb évjáratos champagne-okat akár 1000 m
3
 űrtartalmú grand cru poha-

rakból kínálják. 

 

 A burgundi típusú poharak nem kizárólag vörös-

borokhoz, de hordóban érlelt nagytestű, koncentrált fehérborokhoz is ajánlott. Fiatal kor-

ban különösen élénk lehet még a hordó hatása a boron, így ezt segít csökkenteni, az idő-

sebb tételeknél viszont nagysága és formája elősegíti a borok aromatikájának feltáródását. 
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 A nagyobb savú rizlingekhez szánt po-

hár kifelé hajló pereme szinte spoilerként gurítja hátra szánkban a bort. Célja az, hogy a 

nyelvnek azt a zónáját, ahol a legerősebben érezzük a savakat, kissé kiiktassa, ne közvetle-

nül a korty kezdetén érezzük azokat. Természetesen más, kissé a savak felé billent egyen-

súlyú bort is kínálhatunk ebből a pohárból. 
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12. TEZAURÁLÁS - BORÁRVERÉSEK  

A kávé dicsérete nemcsak a Bach kantátájában nyert parnasszusi helyet. Ha a teaszer-

tartás Európán kívüli civilizációkban igen jól kialakult és ünnepélyes (szigorú?) rend sze-

rint folyik, összehasonlítva is meg lehet különböztetni annak méltóságát az ünnepélyesség-

től. Ebben is a bor van magasabb pozícióban. A bor méltóságának elbírálásában annak 

pénzben kifejezett értékét is figyelembe vehetjük. A több száz éves palackok euróban hatje-

gyű számmal leirt ára nem egyetlen árverésen jelent meg.  

12.1 AZ ÁRVERÉSEKRŐL ÁLTALÁBAN 

Sokan azt hiszik, hogy csak gyűjtőknek rendeznek borárveréseket, többnyire múlt szá-

zadi palackokat küldve kalapács alá. Tény, hogy az aukciók jelentős hányada ilyen jellegű, 

vannak azonban az utolsó évjárat termését meghirdető árverések is.  A Cote d’Or (Burgun-

dia) legszebb borai minden év decemberének első vasárnapján így találnak gazdára 

Beaune-ban. Igen keresettek a 10 -15 éves borok, amelyek csak korlátozott mennyiségben 

állnak rendelkezésre. Ezek szintén ezen az úton kerülnek a fogyasztókhoz.  

Tagadhatatlan, hogy a legizgalmasabb egy befalazott pinceág kincseiből rendezett árve-

rés, ahol az árak nem becsülhetők előre.  

A világ ismert aukciós házai (Sotheby’s, Christie’s, Karpf stb.) önálló osztályt működ-

tetnek a borok (szeszes italok) számára. Az itt egyszer már elkelt palackok hitelességét 

ritkán vonják kétségbe, áraik pedig a nemzetközi borpiac etalonjainak tekinthetők.  

12.2 MI ALAPOZZA MEG EGY-EGY BOR ÁRVEREZHETŐSÉGÉT? 

Logikusnak látszik, hogy minél öregebb egy bor, annál értékesebb. Ez azonban még a 

saját kategórián belül sem érvényes mindig, hiszen ha egy jó évjárat keveset hozott, értéke 

rövidesen felszökik, mert előtérbe kerül minden gyűjtő egyik fő szempontja: a ritkaság. 

Másrészt egy palack tokaji a múlt század közepéről eleve értékesebb, mint egy sherry, 

vagy portói. Az utóbbiakból ugyanis jóval többet palackoztak évről évre. Jogos kérdés: 

hogyan állapítják meg egy palack tartalmának korát. Mikroanalitika, radioaktivitás-mérés, 

vagy milyen más módszer teszi csalhatatlanná a kormeghatározást? Ezekhez is lehet fo-

lyamodni, de több más tényező is segít.     

1. Az összehasonlítás jól ismert korú „leletekkel”. A tartalom színe, állaga, üledéke 

stb. jelentik a meghatározó adatokat. 

2. A származást igazoló iratok sem ritkaságok (például fejedelmek ajándékozó leve-

lei), és pontos utalást adhatnak a bor korára.  

3. A tárolás körülményei is sokat elárulhatnak a bor születési évéről.  

4. A palack sajátságai is segíthetnek, így típusa vagy az üvegfúvás sajátosságai is 

támpontot adhatnak a palackozás idejére.  

5. Jellemző lehet az is, hogy milyen „társaságban” került először kereskedelmi (auk-

ciós) forgalomba egy bor. Magányos ajánlattevő egyetlen palackja lehet igen érde-

kes, de óvatosságra intő is. Az árverezett boroknak átlagosan 60%-a bordói, 30%-a 

más francia bor, a maradék 10%-on osztoznak a sherry, portói, maderia és tokaji 

borok, de újabban nagy olasz vörösborok, német rizlingek, Trockenbeerenauslesék 
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is. Más borok csak elvétve fordulnak elő aukciókon, könnyen lehet, hogy az azo-

nosítási nehézségek is közrejátszanak ebben. Meddig lehet követelmény a bor él-

vezhetősége? Általában 25 évig garantálható a nagy borok esetében. De nem sza-

bad elfelejteni, hogy vannak százévesnél idősebb, élvezhető borok! Némi 

betekintést nyerhetünk az árakból is: hatven-hetvenezer forint értékű valutával már 

van esélyünk egy szép palack megszerzésére (Chateau Margaux, 1962, Grands 

Echezeaux 1960; portói Quinta de Noval, 1927) de több tízezer dollárért is kelt el 

már bor. E két határ között minden lehetséges. A filoxéravész előtti borok eszmei 

értéke és ára külön kategóriát képez. A különleges üvegméretek (magnum, 

jeroboam, mathusalem, stb.) önmagukban is érdekesek. Az ilyen típusú megtöltött 

palckok száma évjáratonként csekély, ezért értékük sokszorosa a hagyományos pa-

lackokénak. Az árakat befolyásolja a folyadékszint magassága (töltési nívó) a pa-

lack nyakában, a címke állapota, és különösen az, ha egy tételt ketten is meg akar-

nak szerezni! 

 

Az árverésre kerülő tételek között különleges helyet foglalnak el a „nem mindennapi” 

űrtartalommal palackozott borok. Tény, hogy nagyobb mennyiség sokkal kiegyenlítetteb-

ben érik egy-egy üvegpalackban, így egyes gyűjtők kizárólag a normál (0,75 l) mértéktől 

eltérő palackokat keresi. Már akár egy magnum (1,5 l) palack esetén is érezhetjük az érés-

ben megmutatkozó különbséget. 

 

12.3 HAZAI VISZONYAINK 

A utóbbi húsz évben lezajlott hazai borárverésekről túl sok pozitívumot sajnos nem tu-

dunk elmondani. Rendeznek ugyan évről-évre borárveréseket, de ezek egy része jótékony-

sági árverés, másik része pedig jócskán hagy kívánnivalót. A jótékonysági árverések nem 

is igen sorolhatók a klasszikus borárverések közé, hiszen itt az elért árnak többnyire semmi 

köze nincs a kalapács alá kerülő tételek valódi értékéhez. A cél a jótékonykodáson van, és 

így is van ez jól.  
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A nagyobb problémát a szakmainak mondott árverések sokszor bosszantóan szakszerűt-

len szervezése jelenti. Valójában nincsenek, vagy csak elvétve találhatók olyan tételek, 

amelyek valóban felkelthetik egy-egy gyűjtő érdeklődését. Az 1990-es évek előtti borok 

között jórészt csak egyéni érdeklődésen alapuló évjáratokra kihegyezett igényekkel lehet 

találkozni (pl. a családtagok születési éveinek összegyűjtése). Megbízhatóan tárolt és do-

kumentált magyar borokból kevés maradt, a tokaji borok nem nyomon követhető volta 

szintén problémás. Az 1990-es évek közepén egy olyan megbízható „lelet” került elő, 

amely valóban hiteles körülmények között került feltárásra, nevezetesen Villányban 

Gyimóthy Jákó borkereskedő egyik lefalazott pinceágának tartalma. Az innen előkerült 

430 körüli palackot egyenként megvizsgálták és jegyzőkönyvezték. A borok között számos 

vörös- és édes tétel akkor kifejezetten jó állapotban volt. Ezt leszámítva igen ritka a nem-

zetközi mércével is jó állapotú, igazolható eredettel bíró árverezhető hazai tétel.  

A sokáig használt „muzeális” megjelölés egyes palackokon valójában nem felelt meg 

semmilyen nemzetközi szabványnak vagy előírásnak. Önkényesen „ragasztották” egy-egy 

jobb tétel palackjaira ezt a megkülönböztető jelzőt. Évekig nem hozták forgalomba, majd 

hirtelen tűnt fel egyik másik borból nagyobb tétel. 

Az 1990-es évektől mát lehet beszélni hazai kínálatunkban is olyan borokról, melyek 

akár évtizedekre is eltehetők. Az 1990 és 1999 közötti időszak borai közül elsősorban a 

tokaji édes borokat ajánlatos eltenni, a száraz fehér és vörös kategóriából ilyen tételeket 

még nem tudunk felmutatni. Az 1999 és 2012. közötti időszakban már születtek szép 

számmal olyan tételek, melyek nagy valószínűséggel igen hosszú életűek lesznek. 1999, 

2000, 2002, 2006, 2008 és 2009 biztosan ilyen évek, száraz és édes borok egyaránt szép 

formát mutatnak. 

Tudni kell azonban azt is, hogy egyáltalán nem alkalmas bármelyik borvidék bora teza-

urálásra. Nyilvánvaló, hogy van egyfajta keresleti igény is, de célszerű ezeket óvatosan 

kezelni. Az előrelátó borgyűjtő csak a kitűnő évjáratok borait vásárolja, ugyanis ezek fej-

lődése valamelyest előre megrajzolható. A borok karakterét vizsgálva egyértelmű, hogy 

csak olyan borokat célszerű ilyen szempontból hosszabb időre eltenni, amelyeknek ki-

egyensúlyozott savtartalma van, függetlenül a bor stílusától. Magyarán ez vonatkozik a 

száraz fehér, a vörös és az édes borokra is. Minél kiegyensúlyozottabb érési periódus állt a 

szőlő rendelkezésére, annál jobb lesz a termés. A nagyon meleg, forszírozott érést adó 

évjáratok (2003, 2007) borai vélhetően nem lesznek nagyon tartósak, mert a savszerkezet 

ezt nem támasztja alá. Különösen érdemes az évjáratokat alaposan tanulmányozni, mielőtt 

külföldi borok vásárlásába kezdenénk. 

Terjedelmes bekezdést érdemelne a született és pénzarisztokrácia igencsak terjedő szokása, 

hogy tekintélyük stabilizálására/növelésére saját szőlőbirtokot tartanak fenn, saját termésű 

presztízsbort kínálnak. Jó tudni, hogy bortermelőként az 1300-as évek óta regisztrált 

Antinori család palotája Firenzében az Antinori tér 1 szám alatt található…  

És még egy adalék a bor különleges szerepéhez, mely méltóságának kifejeződéséhez is 

csatolható. Nagyon sok termelő állítja elő szőlőjét anyagi haszon nélkül, gazdaságának 

más ágából fedezve a szőlészet deficitjét. Alto Adige-ben, Rheingauban, a Mosel borvidé-

kén, a Duoro völgyében látni kőfalak által támogatott több méter magas teraszokat, ahol 

csak egyetlen, esetleg két szőlősor fér el. Mégis művelik az ilyen területeket és az onnan 

származó bort megkülönböztetett tisztelettel fogyasztják. Az ember és bor kapcsolatában 

itt is döntő szerepet kap az örök téma: a minőség. 
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13. BOR A PROTOKOLLBAN, BOR A DIPLOMÁCIÁBAN –  

„Vendéget látni annyit tesz, mint felelősséget vállalni 

a vendég jó közérzetéért, amíg nálunk van.” 

13.1 BORT KÍNÁLNI FELELŐSSÉG, ÉPP ÚGY MINT AZ EGÉSZ VENDÉGLÁTÁS  

Házi koncertek, irodalmi szalonok sem nélkülözhetik a szellemi élményeket emlékeze-

tessé tevő gasztronómiai záróakkordokat. A kínálás során a bor, s egyáltalán az italok sze-

repét nem lehet túlértékelni. Van, hogy a kínált italokat csak falatkák kísérik. Itt a fősze-

replő az ital. Ha viszont a hangsúly az étkezésen van, az ital ekkor alárendelt szerepben, de 

itt is elengedhetetlen.  

 

Hisszük, a magyaroktól különösen elvárják a borkínálást. Egy kissé egzotikus ország 

vagyunk, (reméljük egyre kevésbé az…) borainak híre talán messzebb terjed, mint a pesti 

Duna panorámáé vagy tudósainké, művészeinké. Fontos tudnunk, hogy a tájékozatlanság e 

téren is igen nagy. Megdöbbenés kíséri, ha arról esik szó, hogy Tokaj-hegyalján száraz bor 

is van. Száraz fehérborainkat pedig csak mostanában kezdik tudomásul venni. Hát a Duna 

táján nem csak édeskés borokat kedvelnek? 

 

Még bevezetőben néhány gondolat arról, hogyan fogyaszt a nyugat európai és hogyan a 

közép-keleten élő ember. Az utóbbi, mint a bor földrajzi-történelmi bölcsőjének közelében 

élő csoport, különösen figyelemre méltó. A Kaukázus környéki országokban a vendégsé-

gek egyik főszereplője a tamada. Hosszú köszöntőik, legalább hallomás alapján, nagyon 

sokaknak ismerősek. Ide is utalhat, ami országunkra ma is jellemző, azaz amit Eötvös Ká-

roly a XIX. században leírt a gyulakeszi emberről (Balatonfelvidék). 

 

A keleti kultúrát hordozó egyszerű falusi magyar a szőlőhegyen levő pincéje előtt elsé-

táló városi urakat, finom erőszakkal behívja pincéjébe. Igaz, csak egyetlen pohara van, de 

azt tisztességgel kiöblíti borral. Amikor töltött, vendégei meglepetésére nem nyújtja át a 

poharat, hanem köszöntőt mond. Ennek vezérmotívuma a következő: nem tudom kik az 

urak, honnan jönnek, hová mennek. De ha már a pincém előtt járnak, nem tehetik meg, 

hogy be ne térjenek. Csak annyit kívánok, járjanak szerencsével és ha hazatértek, találják 

szeretteiket jó egészségben. A köszöntő egyszerű szavaiban sajátos eleganciát találunk. 

Nem bizalmaskodik a vendéggel, nem kérdezősködik, távolságtartó. Jelzi segítőkészségét, 

ajándékozó kedvét. Miután elmondta köszöntőjét, iszik (az előkóstoló felelőssége!), borral 

kiöblíti poharát, s abba tölt vendégeinek. Súlyosan keveri a nemes és primitív gesztusokat. 

A lényege egyértelmű, a köszöntő.  

13.2  

Számunkra a borkínálás az információk nyújtásával kezdődik. Ezt legjobb a menükár-

tya részévé tenni. Herendi porcelán mellé nem lehet a legízlésesebb prospektust sem leten-

ni, csak az étel és italsor kerülhet a terítékhez – az esetleges sponzor maradjon háttérben. 

Az információ legyen rövid, tárgyilagos és mentes a közhelyektől. Ha a vendéglátóink 
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tudnák, Európa hány helyén hangoztatják: borunk a királyok bora, a borok királya… nem 

próbálnának oly gyakran élni ezzel a közhellyel.  

 

Ezután gondolkodjunk el a borokról. Döntő, hogy hány vendéget várunk. Egy több száz 

fős, nagykövetségen vagy garden party keretében adott fogadáson, stílustalan drága óboro-

kat kínálni, ezt csak tapasztalatlan újgazdagok teszik. No meg aztán az anyagi szempontok 

is szerepet játszhatnak. A nehéz (és drága) óborok nem is segítik az ismerkedést, társalgást. 

Erre a célra kiváló fehér és rozé boraink vannak, amelyek egyben szomjoltók is. A fenti 

kívánalmaknak legjobban a pezsgő felel meg. Pezsgő, de csak száraz. Azt a blamázst ma 

már senki nem engedheti meg magának, hogy (fél)édes pezsgőt is bont, mondván: jöhet 

valaki, aki ilyet szeret. Lehet. De az fogyassza otthon. A fehér borok közé szabad egy 

félédeset is besorolni, de csak ide. Jó tudni, hogy a könnyű, illatos borok (muskotályok, 

tramini) is igen kedveltek száraz változatban! Végül egy gyümölcsös, nem túl testes vörös-

bor azért szerepeljen a kínálatunkban még délelőtti fogadásokon is. Ha csak állófogadást 

adunk, akkor is célszerű a kínált borokat egy listán ízlésesen kifüggeszteni vagy display 

asztalt állítani nagyon rövid jellemzéssel. („Leányka, fiatal, könnyű száraz bor” – „Char-

donnay, érlelt, száraz bor” etc.) 

 

Az eddig elmondottak a nagy létszámú állófogadásokra vonatkoznak, ahol többnyire 

különféle falatkák, szendvicsek kerülnek kínálásra. Ha büfé rendszerben meleg ételeket is 

kínálunk, a fent vázolt borkínálat akkor is elegendő. A borok száma nem kell, hogy megha-

ladja az öt-hat bort.  

 

Nem szorosan ide tartozik, de megemlítendő a kiöntők és az edénylerakó helyek fontos-

sága, azaz kellő száma. A fogadásokon rendszerint bekövetkezik az a pillanat, amikor a 

poharak (átmenetileg) elfogynak és ekkor sem szentségtörés újabb bort tölteni a korábban 

fogyasztott bor poharába (csak nehogy vörös után fehér bor kerüljön bele). 

13.3  

Most pedig a meleg ételekkel, de büfé rendszerben adott fogadások, valamint ültetett 

nagyobb létszámú fogadások borválasztékáról essen szó. Még mindig csak elméletek, 

alapelvek lefektetésével foglalkozunk.  

Válogathatunk abban a tekintetben, hogy se szeri se száma azoknak a megoldásoknak, 

amikor a vendég ételét biztonságosan elhelyezi, - függetlenül attól, hogy állva vagy ülve 

fogyasztja. A tányér mellett szorongatott pohár biztos gátja a borélvezetnek. Annál szebb, 

ha mód van magunk körül tányér(ok) mellett két-három poharat is elhelyezni. 

Az ültetett ebédek és vacsorák esetén természetesen ezek a gondok fel sem merülnek. 

Itt is aktuális viszont a kérdés: elfogadható-e ugyanolyan típusú pohárba két hasonló jelle-

gű bort tölteni. (pl. két száraz fehér bort)? – Mi a kompromisszumok híve vagyunk. Ez az 

állásfoglalás nem vonatkozik a szigorúan protokolláris keretek között zajló kormány és 

államfői étkezésekre, ahol finom ételekre feltétlen, de igazi gasztronómiai örömökre nem 

számíthatunk. Az érkezés időtartama a szigorú napi program miatt behatárolt, a tányérokon 

kívül a poharakat is hamar eltüntetik az asztalról.  
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Ha az étkezés ideje nem kötött, egy vendégnek miért ne lenne „joga” egy kóstolt borból 

újra kérni. Az igazán ritka jó hely, ahol a nagyobb létszámú (harminc fő feletti) étkezésnél 

a bor újbóli kínálására felkért pincér egyidejűleg megfelelő tiszta poharat is hoz. Nem 

szentségtörés tehát királyleányka után ugyanabba a pohárba fiatal chardonnay-t tölteni. A 

helyi adottságok miatt sokszor csak a pezsgős, fehérboros, vörösboros és desszert boros 

poharak 1-1 darabját teszik a terítékbe. Ez már elég is lehet. Ismételjük, különösen szigorú 

„udvari” protokoll esetén minden bor új pohárba kerül. Viszont itt is megoszlanak a véle-

mények: kitöltve, tálcán érkezzen a bor, vagy az asztalon töltsék ki. Utóbbi esetben a bor-

ral való ismerkedés a palack vizuális rögzítésével is történik, nem csak a menükártya segít-

ségével, ami előny. 

Ezen ceremoniális problémák netán mondvacsináltnak tűnhetnek. Viszont ez még csekély-

ség ahhoz, amikor az alkoholos italoktól hivatalból tartózkodó vendégek színesítik a szer-

viz feladatok képét. Ezeknek taglalására könyvünk nem vállalkozhat. Az iránya azon or-

szágok protokoll kódexe, ahol a szeszes italok fogyasztása deklaráltan nem kívánatos  

13.4  

Bor szempontból is külön „műfaj” a legfeljebb 24 fős, „rezidenciális” fogadások esete. 

A nagykövetségen vagy egy szálloda különtermében a 30-40 teríték elképzelhető. A nagy-

követi rezidencián a 6-24 fő közötti vendéglétszám az, ami gyakori. Ennek borkínálatával 

külön kell foglalkoznunk. Elöljáróban leszögezendő: egy szokásos űrtartalmú (0,75 l) pa-

lack bor legfeljebb 12 pohárba tölthető ki úgy, hogy a visszamaradó üledékre (jelenléte 

nem zárja ki a kínálást!) is gondolunk. Így tehát 1 vagy 2 palackos kínálásra kell berendez-

kedni. Az éttermekben elvárt „szemünk előtti” felbontás itt nem kerül szóba. A dugóíz 

miatt helyettesítendő palack már jóval korábban felismerésre kerül, azaz a borok át kell 

essenek egy előkóstoláson. A nehéz vörösöket dekantáljuk, a többibe lazán visszatesszük a 

kihúzott dugót, de csak annak eredeti állásában – és felszolgálásig hűtve tároljuk. Nagyon 

helyes, ha az est során kínálásra kerülő borok egy-egy palackját egy dispaly - asztalon 

közszemlére tesszük.  

 

Ilyen alkalmakkor a boros pincék (klímaszekrények) legféltettebb kincsei szoktak elő-

kerülni. Nem ütközik semmilyen írott vagy íratlan szabályba, ha a borokat maga a házi-

gazda, vagy egy erre alkalmas felszolgáló röviden méltatja. A szó „méltatja” azt jelzi, hogy 

nem egyszerűen a fajta, évjárat, termőhely kerül ismertetésre, de a termelőnek is kell egy 

mondatot szentelni. Ilyen étkezések tempója lassú, ami azt is jelenti, hogy egy bor vissza-

kérésére mindig számítani lehet.  

13.5  

Az előkelő étkezések természetesen nem csak életüket a diplomáciában élők számára 

jelentenek mindennapi feladatot. Bármely más üzleti, baráti, stb. ünneplő társaság számára 

adódnak a fent vázoltakhoz hasonló előfeltételek, illetve elvárások. A leírt tanácsok szinte 

változtatás nélkül alkalmazatók. A nagy éttermekben, szállodákban adott fogadások a kel-

lően jártas személyzet révén leveszik a fentebb vázolt gondokat a vendéglátó válláról.  

A menüsor megrendelésekor hazai borainkra feltétlen gondoljunk. A magukra adó ét-

termek nem anyagi szempontjaikat helyezik első helyre, hanem – ha saját készletükből ez 



BORKOLLÉGIUM 

81 

nem oldható meg – befogadják a hozott borokat. Éljünk a lehetőséggel, hogy hazánk bora-

inak nagy minőségét bizonyíthassuk. 

13.6  

Ezek után nézzük át a borok változatait, stílusait – de semmiképp nem a fajtákat magu-

kat csupán. Egyben ismerkedjünk meg azokkal a poharakkal, amelyekből – főleg ha van 

vendégeink között ismert bor-ínyenc – az adott bor a legnagyobb élvezetet nyújtja, azaz 

kiváló tulajdonságai maradéktalanul érvényesülnek. 

 

Pohárválaszték 

A legmagasabb színvonalat jelentő Riedel poharak nem csak beszerzési árukkal, de ke-

zelésükkel és utánpótlásukkal jelentenek gondot. Egy ilyen pohárral (ha kézi gyártású) 6-

10 alkalommal lehet teríteni, ez után (vagy közben) a sérülés veszélye 100 %. Kitűnőek a 

Schott – Zwiesel, Leonardo stb. poharak is. Mindegyik csak simafalú, díszítés nélküli po-

hár lehet. Szépségüket többek között hosszú száruk adja.  

Pezsgőhöz kizárólag flőtét használjunk. Az évjáratos pezsgők öblösebb pohara csak 

több pezsgő felszolgálás esetén szükséges – ha évjáratos nagy italt is adunk.  

A könnyű fehér borok a 120-160 grammos űrtartalmú, peremén kifelé hajló rizling po-

hárban adhatók. A nehéz fehérborok (pl.chardonnay barrique) 200-250 gr-os, már vörös 

borhoz is alkalmas poharakban érvényesülnek. A hazai rozék és a fiatal, könnyű vörösbor-

ok kínálásához válasszunk 120-160 gr-os űrtartalmú poharat. Az érlelt szekszárdi, villányi 

nagy vörösborok legalább 300-350, de inkább 500 gr. körüli űrtartalommal bíró pohárban 

kínálva nyújtanak maradó élményt. Tokaji boraink sem adhatók 100 gr-nál kisebb űrtar-

talmú poharakban. Ideális a 140-160 gr-os pohár. Az elmondottak értelmében 6 pohárféle 

kell hogy legyen a készletben.  

Felhasználásukról az aktuális borkínálás dönt. 

13.7  

Lássuk az italcsoportokat, melyekhez ételeink igazodnak.  

Pezsgők: Csak száraz, esetleg félszáraz – kivétel a Chateau Vincent édes változata. Ez a 

pezsgő elegendő és elegáns savkészlettel bír, cukortartalmában éppen eléri az édes kategó-

ria alsó határát. 

Aperitifként is kínálható fehérborok: elsősorban az etyeki és mátrai borvidék fiatal fe-

hérborai a királyleányka, Irsai Olivér fajtákból. 

Badacsonyból: Budai zöld, Ottonel Muskotály. 

Saláták és vegetárius ételek kísérői: savban gazdag, de nem túl kemény borok, hasonló, 

mint az aperitif csoport, ami kiegészíthető a Somlóról vagy Tokajból származó nehezebb 

fehér fajtákkal. Kéknyelű, juhfark, furmint ha száraz, itt megfelelő partner lehet. 

A nehezebb leveseinkhez – amelyek raguval vagy gulyás alappal készülnek – szintén 

kínálhatunk a fent írt fehérborokból. 

Célszerű a borkínálatban halakhoz illő kísérőt tartani. Itt még mindig a könnyebb, lehe-

tőleg utolsó évjáratból származó, savhangsúlyos, északi típusú borokat kínáló borvidéke-

inkről célszerű választani, mint Sopron, Ászár-Neszmély, Eger vagy Mátra. Ha a hal zsíro-

sabb pl. tavi harcsa, ponty és fűszerezése paprikás, célszerű könnyű, savakban gazdag 

vörösbort kínálni Szekszárdról vagy Egerből, leginkább kadarka vagy kékfrankos fajtából. 
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Ugyanezeket a borokat kínálhatjuk más paprikás vagy gulyás alapból készült fogások-

hoz is, belsőségekhez, vagy gombás ételekhez. A nehéz, tanninhangsúlyos vörösborokat 

vadakhoz, nehéz vörös húsból készült ételekhez adjuk, lehetőleg akkor, ha már kellően 

érettek. Villány, Szekszárd, Eger vagy akár Sopron és a Mátra is szóba jöhet, cabernet, 

merlot vagy ezek házasításai is.  

A Tokaji aszú borok, vagy késői szüretelésű furmintok, hárslevelűk bemutatásához a 

legjobb hátteret egy-egy liba vagy kacsamájból készült fogással, túrós ízesítésű desszerttel 

teremthetjük meg. Ezek valódi hungaricumok, nemzetközi összehasonlításban is páratlan 

íz élményt jelenthetnek. Ne hagyjuk ezeket a lehetőségeket kihasználatlanul. 

Étkezés végén egy magas puttonyszámú aszú akár a digesztív szerepét is betöltheti, 

magas savtartalmuk miatt élettani hatásuk itt is kiváló. 

13.8 EGYÉB… 

A borok ajándékozása 

Egyetlen palack csak akkor adható, ha különlegesség, ritkaság és a megajándékozott 

ezzel tisztában is van. Két-három palack, csinos dobozban egy kiegészítővel a legjobb 

forma. A kiegészítő legyen elsősorban borokról szóló könyv, dugóhúzó, pohár – abból is 

kettő. Ha mindenki kap elvinni valót, az távozáskor átadható. Ha viszont valaki ritkaságot 

kap, azt korábban és nyilvánosan nyújtsuk át.  

Szállítás, tárolás.  

Feltétlen kerülni kell a borok felmelegedését, de a fagypont közeli hőmérsékleteket is. 

Nagyobb távolságra mindig fektetve szállítunk és a tárolás is így történjen. A tárolóban ne 

legyen napi hőingadozás, az éves hőingadozás ne lépje túl a 8-9 fokot. A tokaji palackok 

állva tárolása csak a hegyaljai nedves légkörű pincékben kockázatmentes. 

A pohárnok személye és szerepe. 

A királyi pohárnokok valamikor főnemesek voltak…  

Ma jó lenne, ha legalább az ország házának lenne megnevezett főpohárnoka. Az ő taná-

csai útmutatásul szolgálhatnának a különböző minisztériumok és más szervek protokoll 

osztályainak. Ha külképviseleteinken van egy felelős személy, aki magasabb szintű (de 

csak vendéglátóipari jellegű) borismeretekkel rendelkezik, nagyon komoly segítséget tud 

adni a fogadásoknál. Naprakész ismereteinek megszerzése nem megoldhatatlan feladat. 

Jó hír, hogy a Külügyminisztérium hazánk EU Elnöksége idején kinevezte Gál Helgát 

az elnökség sommelier-jának. Ez a státusza az elnökséget követően is megmaradt, így le-

galább külképviseletink egy része válogatott jó hazai borokat kínálhat. 

 

 

Dr. Mészáros Gabriella 2013. január 

 

Jegyzetünk 6. 7. és 8. fejezete a kiadó (AKÓ Kiadó) engedélyével a Magyar borok 

könyve c. kötet 244.-264.o. prof. Dr.Szollár Lajos: Egészséges-e bort inni? c. fejezetének 

felhasználásával készült 
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14. FÜGGELÉK 

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai  

Az Agrármarketing Centrum Kht. megbízásából készült kutatás alapján összeállította a 

Magyar Turizmus Zrt. Piac- és Termékelemzési Irodája   

 

A magyar lakosság borfogyasztási szokásairól a korábbi években több felmérés került 

lebonyolításra. Jelen összefoglaló az Agrármarketing Centrum Kht. megbízásából 2003 

novemberében készült átfogó kutatásra támaszkodik, amely a korábbi felmérések eredmé-

nyeit is feldolgozta.  

A szőlő és a bor fogyasztása egyre elterjedtebb a világon. Az elmúlt években a hagyo-

mányos bortermelő országokban (például Olaszország, Spanyolország vagy Franciaország) 

a szőlőtermelés csökkent, ezzel párhuzamosan a piacon egyre népszerűbbé váltak az új, 

korábban ismeretlen bortermelő országok (például Ausztrália, Új-Zéland, Kalifornia vagy 

Dél-Afrika) termékei.  

Magyarországon 93 ezer hektáron folyt szőlőtermelés, ami az európai szőlőtermelő te-

rületek 1,9%-át tette ki. A bortermelés elérte az 5,4 millió hektolitert, ami az európai bor-

termelés 2,9%-ának felelt meg.  Magyarországon az elmúlt években az éves átlagos borfo-

gyasztás 30 liter körül alakult2, ami az európai országok közül Dánia és Ausztria 

borfogyasztásához hasonló érték3. Ezzel hazánk a középmezőnyben foglal helyet. Az al-

koholos italok közül a bor és a sör hasonló népszerűségnek örvend. A magasabb jövede-

lemmel rendelkező háztartások több - de nem feltétlenül drágább - bort fogyasztanak, átla-

gosan a nettó jövedelem 0,4%-át költik borra. A borra kiadott összeg a gyermek nélküli 

háztartásokban magasabb. A borfogyasztáson belül a saját termelésű bor aránya 22,4%-ot 

tesz ki.  A borfogyasztók 31%-a havi, 25,8%-a heti, 19,1%-a pedig napi rendszerességgel 

iszik bort4. (MT Zrt.: havonta 1-3 alkalommal: 22,1%; hetente 1-6 alkalommal: 18,3%; 

naponta: 5,4% - A szerk.)5 Bort gyakrabban választanak a férfiak és a 40-49, illetve az 50-

59 évesek. (MT Zrt.: férfiak és a 30-60 évesek - A szerk.)  

A megkérdezettek 45,1%-a fehérbort, 36,5%-a vörösbort, 18,4%-a pedig mindkettőt fo-

gyaszt. (MT Zrt.: fehérbor: 39,4%; vörösbor: 39,0%; rozé: 3,7%; alkalomtól függően: 

17,9% - A szerk.) A vörösbor a fiatalok és a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők 

körében kedveltebb, míg rozét a fiatalok, a magasabb végzettségűek és jövedelműek, va-

lamint a ritkábban fogyasztók választanak.  

A bort leggyakrabban barátokkal, a pezsgőt családtagokkal isszák a megkérdezettek.  

Őstermelőtől a férfiak és a kisvárosokban élők vásárolnak, a kereskedelemben kapható 

palackozott borokat pedig a fiatalok, a nők, a magasabb társadalmi státuszúak és a buda-

pestiek részesítik előnyben. A háztartások 40,0%-a fogyaszt kimért bort, 32,0%-a palacko-

zott minőségi bort, 16,4%-a palackozott asztali bort és 58,6%-a pezsgőt.   

A bort nem fogyasztók 36%-a nem szereti a bor ízét, 35,1%-uk pedig soha nem fo-

gyaszt alkoholt. Jelentős továbbá az egészségügyi problémákra, gyógyszerszedésre hivat-

kozók aránya (16,5%).   

A borok között legnépszerűbbek a minőségi palackozott borok és a pezsgők. Az italok 

íze szerint a félédes italok szerepelnek az első helyen: a megkérdezettek 24,7%-a fogyaszt 

félédes fehérbort, 28,6%-uk félédes vörösbort, 20,6%-uk pedig félédes pezsgőt. (MT Zrt.: 
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édes: 24,6%; félédes: 29,1%; félszáraz: 16,0%; száraz: 16,1%; alkalomtól függ: 14,3% - A 

szerk.)  

A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében jóval kedveltebbek a vörösborok. 

A fehérbor fogyasztás esetében demográfiai különbségek nincsenek. Bár a nők egyértel-

műen az édesebb italokat részesítik előnyben, a férfiak körében is a félszáraz és a félédes 

borok a legkedveltebbek.   

A borfogyasztás elsősorban társasági összejövetelhez kötött: ünnepi alkalmakkor a 

megkérdezettek 70%-a, vendégségben 67%-a, otthon, vendégekkel pedig 61%-a fogyaszt 

bort. A szórakozóhelyen bort fogyasztók aránya 19%, a szüreten fogyasztóké 14%, az étte-

remben, kávéházban fogyasztóké 11%, a termelői pincelátogatáson részt vevőké 9%, a 

borkóstoló programokon fogyasztók aránya 6%. Bortúrán a megkérdezettek 3%-a szokott 

bort fogyasztani. (MT Zrt., évente legalább egyszer: otthon, étkezéskor: 50,8%; otthon, 

vendégekkel: 57,7%; vendégségben: 55,8%; vendéglátóhelyen: 32,3%; borkóstoláson: 

15,5%; szüreten: 15,4%, borúton: 1,9% - A szerk.)   

A magyar lakosság körében sokak számára a bor tradicionális ital (4,2). A megkérde-

zettek többsége a megszokott ízeket szereti (3,7), véleményük szerint a bor minden alka-

lomhoz illik (3,3), a bor az alkoholos italok királynője (3,1), elegáns (3,1) és könnyed (3,1) 

ital.7 A pozitív megítélés ellenére a megkérdezettek borral, borászattal és borvidékekkel 

kapcsolatos ismeretei gyakran hiányosak8. A megkérdezettek többsége szerint a borfo-

gyasztás nem része a mindennapoknak, inkább alkalomhoz kötött.   

Az AMC felmérése a borfogyasztókat az alábbi szegmensekbe csoportosította: borbará-

tok (16,9%), gourmet-k (17,3%), a középkategóriát keresők (27,0%), az ajándékozók 

(17,3%) és az absztinensek (20,1%). A bor- és gasztronómiai turizmus szempontjából ezen 

szegmensek közül a borbarátok és gourmet-k a legfontosabbak.  A borbarátok szeretik a 

bort, a fogyasztás hozzátartozik a mindennapjaikhoz. Számukra a bor az alkoholos italok 

királynője, értéket képvisel. A borászat iránti érdeklődésük ugyan mérsékelt, de az átla-

gosnál nagyobb. Nyitottak a borkülönlegességek és az import borok iránt is. Ebbe a szeg-

mensbe elsősorban a férfiak, a középkorúak, a szakmunkások, a magasabb iskolai végzett-

séggel és jövedelemmel rendelkezők és a városban élők tartoznak.  A gourmet szegmens 

képviselői is szívesen fogyasztanak bort, import borokat, ők kiemelten szeretik a borkülön-

legességeket. Számukra a borfogyasztás inkább alkalomhoz kötött, a bor egy elegáns ital. 

Ritkábban, de akkor minőségi bort isznak. A gourmet-k elsősorban Budapesten vagy más 

városokban élnek, magas iskolai végzettséggel és magasabb jövedelemmel rendelkeznek.  

A borok iránt a leginkább az ún. fiatal értelmiséghez tartozók érdeklődnek, ők a borfeszti-

válok, boregyetemek és borkurzusok állandó résztvevői. A borhoz való kötődés ebben a 

szegmensben a családi környezetből (szüretek, esti borozások stb.) ered. Számukra a borok 

megítélése nem jelent problémát, jellemzően a neves borászok/pincészetek termékeit fo-

gyasztják. A fiatalok egy része számára a borral való kapcsolat a nemzeti identitásuk részét 

is képezi. A borral való foglalkozás divatos téma a fiatalok körében, a társasági élet részét 

képezheti egy-egy borfesztivál felkeresése, pincelátogatás vagy más, borral kapcsolatos 

rendezvény.  Borral kapcsolatos rendezvényen a megkérdezettek csekély hányada jelent 

meg: 10,7%-uk vett részt szüreti rendezvényen, 3,7%-uk járt borfesztiválon, 4,1%-uk bor-

kóstolón, 2,1%-uk pedig borhoz kapcsolódó kiállításon/vásáron9. (MT Zrt.: szüret: 15,4%; 

borfesztivál: 10,7%; borkóstolás: 15,5%; gasztronómiai rendezvény: 9,9% - A szerk.)  A 

borok minőségének megítélése nem egységes a lakosság körében. Az ismerethiány követ-

keztében sem a palackon található információk, sem az ár nem irányadó. A tájékoztatást 
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különösen a bort szívesen fogyasztó, de a borászattal mélyebben nem foglalkozó szegmens 

hiányolja. Ők az árakat sem tartják minden esetben mérvadónak, a médiában megjelenő 

negatív hírek pedig fokozzák bizonytalanságukat. Nem ragaszkodnak a neves borászok-

hoz/pincészetekhez, szívesen vásárolnak kevésbé ismert/ismeretlen termelőktől.   

Általánosságban a fogyasztók számára a bor minőségét elsősorban a termelőhely, bor-

vidék (34%) garantálja, amelyet a bor fajtája (21%), a termelő, márka (14%), a címke és az 

ár (6-6%), valamint az évjárat (4%) követ.  A borral kapcsolatos asszociációk alapvetően 

pozitívak, a legnagyobb számban az ünnephez és az örömhöz kapcsolódó gondolatokat 

említenek a magyarok10. Magával a borral kapcsolatos említések is alapvetően kedvezőek 

(például szép szín, jó aroma, nemes, finom ital).  

Az étkezés tekintetében a bor mind az ételkészítés, mind a fogyasztás kapcsán megjele-

nik a mindennapi életben. A megkérdezettek a bort - különösen a vörösbort - egészséges-

nek tartják. A hagyományok kiemelt szerepére utalnak azok a borral kapcsolatos megjegy-

zések, mint például: "borban az igazság", tradíció, országimázs része, történelem.    

A magyarországi borturizmus fejlődését nagyban elősegítette, hogy az 1990-es évek 

elejétől egyre több borász jelent meg a közvélemény előtt. A fogyasztók körében egyre 

népszerűbbé váltak a borászatok, nőtt a pincelátogatások iránti érdeklődés. Egy-egy pince-

látogatás alkalmával a vendégek megismerkedhetnek a borászattal, a borkészítéssel és a 

különböző borokkal, ami a továbbiakban a borfogyasztás kedveltségét is növeli. Az ebben 

rejlő lehetőségeket maguk a borászok is felismerték, egyre gyakoribbak a pincészetek fej-

lesztései, a szolgáltatások bővítése, a vendégek számára komplex szolgáltatás nyújtása. A 

hazai borturizmust támogatja, hogy egy 2000. szeptemberi kormányrendelet értelmében a 

bortermelők saját maguk is értékesíthetik boraikat az előállítás/bortermelés helyszínén. 

2003. december végén országosan 2180 termelői borkimérés (11,2%-kal több, mint egy 

évvel korábban) várta a vendégeket, elsősorban a borturizmusban is aktívabb régiókban 

(például Balaton-felvidéken, Somlón és Észak-Magyarországon).    

Az FVM Agrármarketing Centrum Kht. megbízásából 2003 novemberében készült pi-

ackutatás teljes anyaga letölthető a www.amc.hu honlapról. 

http://www.amc.hu/
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