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1. BEVEZETÉS
Az Eszterházy Károly nevével fémjelzett intézményünk elkötelezett a régió életét jelentősen
meghatározó borkultúra ápolásában és fejlesztésében.
A borkultúra az emberiség általános kultúrájának azon része, amely a szőlőnövény
kinemesítésével kezdődik, így szőlőtermesztés és borkészítés kialakulásából napjainkig történő
fejlődéséről szól. Tartalmazza tehát a 1. termesztési-, termelési (un. technológiai) kultúrát, 2.
gazdálkodási- 3. kereskedelmi (forgalmazási)- és 4. fogyasztási kultúrát.
Az ismeretanyag, melyet összeállítottunk valójában napjainkra kialakult és elfogadott. BOR és
az EMBER kapcsolatáról szól, beleértve a tudati vonatkozásokat is.
Az összeállításunkat tudjuk ajánlani a Bortechnológus FSZ-képzésünkben, a Kémia BSc.
keretében meglévő Borász-analitikus kimenetet választók számára, valamint az MSc. (MA)
képzésben részt vevők számára. Továbbá tudjuk ajánlani az intézményünkben tanuló diákság részére,
akik e kultúrtörténeti területet mélyebben kívánják megismerni, valamint az előadások nyitottsága
kapcsán a városból ezen témák iránt érdeklődők számára is.

1.1 A TANTÁRGY TEMATIKÁJA 14 HETES BONTÁSBAN:
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.
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10.
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13.
14.

Bevezető előadás: a kultúra, borkultúra, bor a nagyvilágban
és hazánkban
A szőlőről, szőlőtermesztésről, szőlőfajtákról
A szőlő és a bor karakterét meghatározó tényezőkről, szőlőfeldolgozásról
Pinceműveletek, borkészítés folyamata
A szőlő és a bor, a bor helye az életünkben, oktatásunk a borkultúráért
A bor a magyar történelemben, magyar borkultúra borhagyományok
Szóló szőlő – tüzes bor. A bor és az irodalom
Hamvas Béla a bor filozófiájáról. A bor és a képzőművészet
A bor és a vallás
A minőségi borkészítés technológiája az Egri borvidéken, a borok bírálata. Bormarketing
A bor és az egészség. A bor és a jog
Magyar örökség – világörökség. A Tokaji borvidék bemutatása. Magyarország borvidékei.
Bor és gasztronómia
Befejezés, záródolgozat
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Az oktatás nyelve: magyar
Tanegység leírása:

A szőlőtermesztés és a borkészítés története. A szőlő és a bor az emberiség kultúrájában
betöltött szerepe. Témakörök: A szőlőtermesztés földrajzi elterjedése. Az adott földrészek,
országok bortermelése. Alapvető ismertető a borról, minőségét, milyenségét meghatározó
anyagairól. A borkészítés története. A szőlőfajta szerepe a borkultúra kialakításában. A bor
a magyar történelemben. A bor szerepe az egyes vallásokban. A bor megjelenése a
költészetben és más művészetekben („Egri bor versekben. Tokaji borok megéneklése”). A
bor és filozófia (Hamvas Béla bölcselete). A bor és az egészség. A bor a nagyvilágban és
hazánkban. Kiemelkedő hazai borászok bemutatkozása. Kulturált borfogyasztás.

Felhasználható irodalom:
A kurzus előadói által ajánlott olvasmányok.
1. Mosoni Péter: Borkultúra borászati alapokkal, 2001. Szent István Egyetem
2. Lelkes Lajos: Magyar borhagyományok, borivási szokások, 2004. Mezőgazda kiadó
3. Christina Fischers: Wein Wissen, Nebel Verlag Gmbh., Eggolsheim
4. Csizmadia László, Szelényi Károly: Egri borok könyve, 2000. Kossuth kiadó
5. Dlusztus Imre, Kaiser Ottó: A szép magyar bor, Alexandra kiadó
6. Rohály-Mészáros-Nagymarosi: Terra Benedicta, 2004. Akó kiadó
7. Hugh Jonson: A bor története, 2005. Park kiadó
8. Jens Priewe: Új borvidékek, 2003. Magyar Könyvklub
9. Szél Ágnes: A bor géniusza 2002. Panoráma kiadó
10. Dékány Tibor, Rohály Gábor: Borok és asszonyok, Akó kiadó
11. Eperjesi Imre, Kállay Miklós, Magyar Ildikó: Borászat, Mezőgazda kiadó, 2000.
12. Robert Steidl: Borosgazdák Könyve, Mezőgazda Kiadó, 2001.
Tantárgyfelelős: Dr. Rácz László
Oktatók: Dr. Rácz László; illetve az egyes területek jeles képviselői

2. BOR A NAGYVILÁGBAN ÉS HAZÁNKBAN
Borkultúra alkotóelemei:
a termesztési (technológiai)-, a gazdálkodási-, a kereskedelmi- és a fogyasztási kultúra.
A borkultúra a szőlőtermesztés és bortermelés (készítés), valamint a borkereskedelem és a
borfogyasztás időben egymásra rakódó hagyományainak minőségi rendszere.

1. kép
–
–
–
–

Guido Reni: Bacchus,1623

Cél:
A szőlőről, a borról általános műveltséghez tartozó ismeretek nyújtása,
Kulturált borfogyasztás megismertetése, alkoholizmus elleni küzdelem,
A borfogyasztás a gasztronómia fontos részévé váljon, és
Viselkedésformáló, tudatformáló hatása legyen az intézményünkben végző hallgatóink részére.

2.1 BOR A NAGYVILÁGBAN ÉS HAZÁNKBAN
Szőlő (vitis vinifera): Egyik legősibb kultúrnövényünk. A szőlőkultúra őshazája
Transzkaukázia, ie. 6000 év. A szőlőt, ahol csak termesztették, kezdettől fogva szent és isteni
növénynek tekintették. A szőlőtermesztés időbeni elterjedését az 1. ábra mutatja.

2. kép

Bor: Szőlőből készült, erjesztett alkoholos ital, - ital, ami alkoholtartalommal is bír. A
legrégebbi civilizációkban vallási szertartások, ünnepi összejövetelek itala, ugyanakkor ez
alkalmanként gyógyító, fertőtlenítő szerepet is betöltött.
A bor készítésének és tárolásának a fazekas művesség kialakulása vetette meg az alapját.
Mezopotámia i.e. 4000, - ahol a bor fontos áldozati ital volt. Egyiptom, i.e. 3000. Fáraósírok
falfestményei (szőlőtermesztés, borkészítés, préselés, szállítás). Égei-tenger, Görögország
(Dionüszosz) i.e. 2000. Szőlő- és borünnepek. Római birodalom i.e. 800-600 (Bacchus). A
szőlőtermesztés a mezőgazdaság legfontosabb ága (szakkönyvek). Terjeszkedése a provinciákba:
Rajna és Mosel völgye, Galliába, Hispániába, Pannóniába a Duna folyó vonaláig. (Probus római
császár i.u. 276–282) katonáival szőlőt ültettetett itt, ez okozta halálát is. Katonái gyilkolták meg,
mert a katona számára a földművelés „alantas” munka volt. Galérius cs. – i.u. 381, nagy borkedvelő
hírében állt, – Balatonfüred közelében volt a rezidenciája. A rómaiak készítették az első fahordókat. A
kereszténység térhódítása a szőlő- és bortermelés további fejlődését segíti elő – kolostorok, városok,
kastélyok körül fontos jövedelemforrás.
A szőlőtermesztés és borkészítés egymástól elválaszthatatlanul fejlődött az ókortól napjainkig
a kultúrával és a civilizációval együtt. Ma, a fejlődő, igényes világunkban a szőlőtermesztés és a
borászat feladata a kiváló, azaz kitűnő élvezeti értékű borok készítése. Cél a minőségi bortermelés.
A szőlőtermesztés kedvező termőhelyi viszonyai Földünkön a 9–21°C évi középhőmérsékletű
területek, az északi féltekén a 30–50., a délin 20–40. földrajzi szélességi fokok között, mintegy 2000
km szélességű földsávban. Az északi félteke a szőlőtermesztés sok ezer éves hagyományával,
valamint a szárazföld és az itt élő lakosság jóval nagyobb részarányával történetileg is
meghatározóbb, mint a déli. Világviszonylatban a vörösborok részaránya 60–65%, a fehéré 30–35%.
A világ szőlő- és bortermelő országainak száma több mint 70. Kiemelkedő Franciaország,
Olaszország és Spanyolország bortermelése, amelyek csaknem a kétharmadát adják a világ
bortermelésének. A szőlőterület, bortermelés és a borfogyasztás megoszlását a 2. ábra szemlélteti. (Az
ázsiai szőlőtermés nagyrészt csemegeszőlőként, illetve mazsolaként hasznosul.)
Magyarország az északi félteke 45,5–48,5° földrajzi szélességek között fekszik, 10–11°C-os
az átlaghőmérséklet. Földrajzi adottságaink így elsősorban minőségi fehérborok előállításának
kedveznek, – melyek nagy sav- és aromaanyag-tartalommal bírnak. A déli lejtőkön a nagyobb
napfénytartalom (besugárzás) miatt a szubmediterrán klímájú térségeink alkalmasak minőségi
vörösborok készítésére is. Magyarország – az ezredfordulón - szőlőterülete alapján világviszonylatban
a 13., bortermelésével a 14., míg borexportjával a 11. helyet foglalta el. Hazánk ekkor a világ
össztermeléséből közel 1,5%-kal, borexportjából majdnem 2%-kal részesedett.

3. kép

A kontinensek százalékos részesedése a világ szőlőterületéből, bortermelésből
és borfogyasztásból 1994-ben (Bull. d’O. I. V. 1995)

Fehér bort adó szőlőfajták: Olaszrizling, Chardonnay, Sauvignon blanc, Rajnai rizling,
Szürkebarát, Tramini, Furmint, Hárslevelű, Ottonel Muskotály, Leányka, Rizlingszilváni, Cserszegi
fűszeres, Kövidinka, Ezerjó, Zalagyöngye, stb.
Vörösborszőlő-fajták: Kékfrankos, Zweigelt, Kékoportó, Merlot, Cabernet franc, Cabernet
sauvignon, Pinot noir, Blauburger, Kadarka, Bíborkadarka, stb.
Csemege szőlőfajták: Chasselas, Irsai Olivér, Csabagyöngye, stb.
Szőlőtermesztés Európában
A szőlő- és borkultúra őshazája Transzkaukázia( a mai Törökország, Irán és Örményország).
Ezen a tájon az itt élő ókori földművelő népek már i.e.4-5 ezer évvel termelték az apró bogyójú
ligeti szőlő (Vitis Silvestris) értékesebb gyümölcsöt adó változatait. Az eddigi kutatások szerint 2-3
ezer éves termesztés eredményeként a ligeti szőlőből fejlődött ki a változatos színű, alakú, nagyobb

bogyójú kerti szőlő (Vitis viniféra). Transzkaukázia területeiről elterjedt a szőlő Nyugat-Ázsia ókori
civilizált államaiba. Mezopotámia, Palesztina, majd Perzsia földművelő népei honosították meg és
fejlesztették a kerti szőlő termesztését. Nyugat Ázsiából a szőlőtermesztés két úton haladt tovább
nyugat felé: 1:Észak-Afrika földközi-tengeri partvidékén Gibraltárig, a másik út: 2:Kis-Ázsián át az
Égei-tengeri szigetekre és Görögországba, majd a Balkán-félsziget északi részei, Itália és NyugatEurópa. Észak-Afrikában Egyiptom, Kelet-Európában pedig az ókori görög államok s az Égei-tengeri
szigetek képezték a szőlőkultúra kiindulási gócait.
A kor szőlőtermesztésére jellemző, hogy már metszették a szőlőt. Elkezdődött a borszőlő és az
étkezési fajták (csemege szőlők) különválasztása., és ebben az időben jelennek meg az első magvatlan
szőlőfajták is.
A bort már vallási szertartásokra, ünnepi összejövetelekre is fogyasztották. A bor már ekkor,
mint fontos gyógyító, fertőtlenítő szerepet is betöltött.
A bor készítésének és tárolásának a fazekasművesség kialakulása vetette meg az alapjait.
Kutatások bebizonyították, hogy az első jelentős borkészítők az Egyiptomiak voltak.
Egyiptomban már i.e.3 ezer évvel nemcsak a szőlőt és a mustot, hanem a bort is ismerték.
A borszőlőből kezdetben lábbal taposták ki a mustot, és agyagból, kőből készített edényekben
(amforák) erjesztették, a bort is ezekben tárolták, majd amforákban és bőrtömlőkben szállították
kocsikon, hajókon.
Az Égei-tengeri szigetekre és a mai Görögország területére az i.e.II. évezred elején hatolt be a
szőlőkultúra s ezzel párhuzamosan a Görög kultúra óriásit fejlődött.
a) római hódítók szerepe a borszőlőtermesztés elterjesztésében
Itáliában az i.e. VII. századtól kezdve lendült fel a szőlőkultúra, s a mezőgazdaság legfontosabb
ága lett. A szőlőt dugványozással, oltással és magvetéssel szaporították,
szabályosan telepítették, karózták, metszették és zöldmunkát is, alkalmaztak. A szőlőtermesztés
és a borkészítés a római hódító légiókkal együtt terjeszkedett a provinciában is: meghonosodott a
Rajna és a Mosel völgyében, tovább fejlődött Galliában és Hispániában. Pannónia dombjain (hazánk
dunántúli része) is a római légiók és telepesek fejlesztették ki a szőlő-és borkultúrát.
b) fahordók szerepe a szállításban
A rómaiak készítették az első fahordókat és voltak már fából készített bálványsajtók is.
A bor fogyasztása általános volt. Mint az előzőekben már leírtam kezdetben, amforákban, majd
korszerűbb, jobban és könnyebben szállítható, nehezen törhető fahordókban szállították a bort.
c) kereszténység szerepe az európai szőlőtermesztésben
A római birodalom bukása után a szőlőtermesztés és a borkészítés fejlődésében átmeneti
visszaesés következett be. A népvándorlás után azonban a kereszténység térhódítása és a feudális
társadalmi rend győzelme a szőlő és bortermelés további fejlődését segítette elő. Virágzó
szőlőültetvények létesültek a szőlőtermesztésre kedvező vidékeken a kolostorok, a városok és a
kastélyok körül. A bortermelés ugyanis fontos jövedelemforrást jelentett, ezért fejlesztése egyaránt
érdeke volt az egyháznak, a földesúrnak és a módosabb városi polgárnak is.
A szőlő a XVI. századtól tért hódít a távoli kontinenseken is. Először Dél-Amerikában (Peru,
Chile, Argentína), majd Észak-Amerikában (Mexikó, Kalifornia) és Dél-Afrikában terjedt el,
Ausztráliában csupán a XIX. Század elején honosodott meg.
A szőlőtermesztés és a borkészítés egymástól elválaszthatatlanul fejlődött az ókortól
napjainkig, a kultúrával és a civilizációval együtt!
d) filoxéra hatása a szőlőtermesztésre
A filoxéra (Phylloxere vitifolii) nem más, mint a szőlő-gyökértetű. 1870-75-ös évektől már
pusztítja a magyar terület szőlőit is. A filoxéra a Vitis Viniféra (kerti szőlő) gyökerét támadja meg és
teszi tönkre. Amerikában „csak” a szőlő leveleiben tesz kárt pl.: alanytelepeken. A lisztharmatnak
ellenálló amerikai fajok, fajták behozásával hurcolták be Franciaországba, és onnan egész Európára
átterjedt.
Szőlőtermesztés a Kárpát-medencében

Hazánk területén már a honfoglalás előtt ismerték és termesztették a szőlőt. Ekkor a Bodrog
mentén, a Dunántúl több részén és a Szeremségben virágzó szőlőültetvények voltak. A Dunántúli
szőlőtermesztés és a római birodalom előtti időkben alakult ki. A termesztés meghonosítása a kelták
nevéhez fűződik.
a) Probus római császár szerepe a Kárpát-medencei szőlőtermesztés kialakításában.
A szőlőtermesztés fellendítésében nagy érdemeket szerzett Probus római császár. Uralkodása
idején (i.sz.276-282) a római telepesekkel sok szőlőt telepített a mai Sopron, Veszprém városok
környékén, Zala, Tolna, Fejér megye területén, egészen Aquincumig. Az e helyeken talált leletek
virágzó szőlőtermesztésről tanúskodnak. A római birodalom bukása után hazánk területén a hunok, az
avarok és a frankok is felkarolták a szőlőtermesztést.
b) Kereszténység szerepe a magyar szőlőtermesztés történetében.
A honfoglaló magyarság az itt talált földművelő népektől, később pedig a nyugati térítő
papoktól megismerve bővítette, fejlesztette a magával hozott ismeretanyagát, a szőlőtermesztés és a
borkészítés terén. A hiteles oklevelekből kiderül, hogy a XI. századtól kezdődően elsősorban az
egyházi birtokokon és a városok környékén terjedt gyorsan a szőlőtelepítés, amit az Árpád-házi
királyok különféle privilégiumokkal, adómentességgel is ösztönöztek. A tatárjárás után IV. Béla
kiváltságokkal serkentette a szőlőtelepítések újbóli megindulását, és Tokaj-hegyaljára szőlőművelő
Olasz telepeseket hozott. Az Anjou királyok (Róbert Károly és I. Lajos) korában tovább fejlődött a
szőlő és a bortermelés, amit hatékonyan segített a meg növekedett kereskedelem is. Zsigmond
uralkodása idején a német tartományokba irányuló borkivitelünk lendült fel. Mátyás idejében érte el a
szőlő és bortermelésünk fejlődésének tetőfokát. A felívelést a mohácsi vész utáni 150éves török
hódoltság megállította. A korszaknak pozitív hatásai is voltak. Ekkor került Magyarországra a
Kadarka szőlőfajta, amelyet a XVI. század elején a törökök, elöl menekülő, majd itt letelepedő
szerbek (rácok) hoztak be magukkal. A kadarka behozatalával honosodott meg a vörös-, siller- és
rozéborok készítése. A XVI. században óriási eredmény a Tokaj-hegyaljai szőlőtermesztés
megindulása, mely megalapozta a tokaji bor világhírét.
c) Teleki család szerepe a magyar szőlőtermesztésben
A filoxéravész idején a szőlőültetvények jelentős hányada elpusztult és az azt követő
rekonstrukcióban kiemelkedő szerepe volt Teleki család világhírű alanynemesítő tevékenységének.
d) az oltványtermesztés
Az 1875-ös évektől kezdve gyorsan elterjedt filoxéra a kötött talajú szőlőkben. Ennek
következtében két évtized alatt az ország szőlőterülete 120 ezer ha-ral csökkent. A filoxéravész utáni
rekonstrukció az 1896. évi V. törvénycikk alapján indult el nagyobb léptékben. A hegyvidéki szőlők
pusztulása, majd ezt követően a homoki telepítések fokozódása a kötött talajú és a homoki szőlők
arányának jelentős megváltozását eredményezte.
Az alanynemesítés és az alanytermesztés ugyancsak a filoxéravész után alakult ki. A
szőlőtermesztés új ágát jelentő előhajtatásos oltványtermesztés is ebben az időben kezd elterjedni, ami
napjainkra már teljessé vált. Az un. zöldoltás az iparszerű szőlőtermesztésben már nem kifizetődő.
A szőlő, mint sok más termesztett növény, ivaros és ivartalan úton szaporítható. A gyakorlatban
kizárólag az ivartalan-vegetatív-szaporítási módokat alkalmazzuk, mivel a termesztett szőlőfajták
túlnyomórészt heterozigóták és így magról szaporítva nem tartják meg a fajtára jellemző
tulajdonságaikat.
A kötött talajokon gyökeres oltványt használunk. Ezeket oltással, dugványozással állítják elő. A
Mátra alján sokan foglalkoznak ezzel.

3. A SZŐLŐRŐL, SZŐLŐTERMESZTÉSRŐL, SZŐLŐFAJTÁKRÓL
A szőlő (Vitis) a szőlőfélék (Vitaceae) családjának egyik sok fajt és azon belül sok alfajt
magába foglaló nemzetsége. Minden ide tartozó növény közös jellemzője, hogy fás szárúak, terméseik
fürtökben helyezkednek el, és levelük általában tenyeresen összetett. Hazánk területén több, mint ezer
éve termesztenek szőlőt. Honfoglaló őseink az akkori Dunántúlon már virágzó szőlőművelést találtak.
A szőlő hazánkban jóformán mindenütt megterem. Telepíteni elsősorban ott érdemes, ahol sok
a napfény, a meleg, és tápanyagban gazdag a talaj.
A szőlő gyökérzete mélyen hatol a talajba, ezért a tartós szárazságot is jól tűri. A gyökérzet
nagy része általában a forgatás mélységében helyezkedik el, de egyes gyökérrészek sokkal mélyebbre
jutnak a talajszerkezet függvényében. Magas talajvízszintű (alföldi) szőlőkben, gyakran csak 1-2
méterre lévő talajvízszintig, kötött talajon, vagy mélyrétegű homoktalajon - ha kőpad nem
akadályozza - 12-13 méterig is lehatol. Oldalirányú gyökerek 6-8 méter távolságig is terjedhet.
A talajból kiemelkedő vaskos, fás szárrész a szőlőtőke. A tőkéből hajtanak ki a vesszők,
melyeken levél, kacs, virágzat, majd termés fejlődik.
Minden szőlőfürtön több szőlőszem található. Mindegyik szem egy-egy apró, zöld színű, illatos
virág termőjéből fejlődik ki. A szőlőszem vékony, bőrszerű héján belül lédús gyümölcshús van.
Ebben ülnek a magvak. Az ilyen termés a bogyótermés.
A friss szőlőt gyümölcsként fogyasztjuk. Erre a legalkalmasabbak a szép, nagy szemű, ropogós
húsú csemegeszőlők. Fürtjei jól bírják a szállítást és a tárolást. Ezzel szemben a borszőlők vékony
héjúak, lédúsak és sok cukrot tartalmaznak.
Hazai bor- és csemegeszőlő fajtáinknak egyik őse a ligeti szőlő, mely főként DélkeletEurópából származik.
Minden szőlő gyümölcsei 6-300 szemből álló fürtökben rendeződnek el. A szemek színe igen
változatos, egy faj alfajainál akár eltérő is lehet. Jellemző szín a fekete, a kék, az arany, a zöld, a lila, a
piros, a rózsaszín, a barna, a barackszín és a fehér.
A szőlőnövényt anyagcseréje és életfunkciói szorosan hozzákapcsolják környezetéhez.

4. kép

5. kép

A szőlőnövény föld alatti és föld feletti részei

A szőlőtermesztés földrajzi határai

6. kép

A szőlő évi vegetatív ciklusa

Szőlőfajták (fehér)
Fehér, tömegbort adó szőlőfajták:

Fehér, minőségi bort adó fajták:

•Ezerjó
•Izsáki
•Kövidinka

•Ottonel muskotály
•Rizlingszilváni
•Leányka
•Pirostramini
•Szürkebarát
•Pinot blanc
•Zöld veltelini
•Sauvignon blanc
•Chardonnay
•Királyleányka
•Rajnai rizling
•Olaszrizling
•Furmint
•Hárslevelű
•Sárga muskotály
•Juhfark
•Kéknyelű

Újabban termesztésbe vont fehér rezisztens fajták:

•Zefír
•Zengő
•Zenit
•Karát
•Cserszegi fűszeres
•Ezerfürtű
•Zala gyöngye
•Bianca
•Kunbarát
•Kunleány

Csemegeszőlő fajták:

•Csaba gyöngye
•Favorit
•Irsai Olivér
•Chasselas

7. kép

Szőlőfajták (fehér)

Szőlőfajták (kék)
Vörösborszőlőfajták:

•Kékfrankos
•Kékoportó
•Zweigelt
•Merlot
•Cabernat franc
•Cabernet sauvignon
•Kadarka
•Pinot Noir

Újabb kékszőlőfajták:

•Magyar frankos
•Rubintos
Festőborszőlő fajták:

•Bíborkadarka
•Kármin

A Leányka egy magyar minőségi fehérborszőlő-fajta. Erdélyből vagy Moldvából származik.
Elsősorban Közép- és Kelet-Európában termesztik. A Leányka tűrőképessége sokoldalú, tőkéi hosszú
életűek, erőteljes fejlődésű. Nagyszámú vastag, világosbarna vesszőt nevel. Levele csupasz, fényes,
erősen tagolt, nyílt váll- és oldalöblű. Átlagos évjáratban szeptember második felében szüretelhető.
Szüretelési időpontja mégis erősen függ az évjárattól, mert vékony bogyóhéja miatt rothadásérzékeny.
Fürtje kicsi, vállas, tömött. Fagytűrő képessége jó.

8. kép
A Chardonnay világszerte ismert (ún. világfajta), így földünk minden szőlő- és bortermelő
országban ismerik és termesztik.
Bogyói kicsik, gömbölyű formájúak, fehéres zöldek, alig hamvasak, feketén pontozottak,
vastag héjúak, lédúsak, ropogósak. Fürtje szintén kicsi, 90-100 g körüli, hengeres, kissé vállas,
közepesen tömött.
Tavasszal korán fakad és virágzik, szeptember első felében, közepén érik. Növekedése közepes.
Megbízhatóan terem, másodtermést alig nevel. A cukortartalma még a gyengébb évjáratokban is eléri
17 mustfokot, jó évjáratokban meghaladja a 20 fokot is. Élénk, de finom savtartalma 8-10 g/l körüli.
A bogyók jellegzetes zamatúak.
Fagytűrő képessége a közepesnél valamivel jobb, a szárazabb viszonyokat is elviseli.
Rothadásra érzékeny, töppedésre képes. Széles sortávolságra és nagyobb, magasművelésű
tőkeformákra alkalmas. Kicsi fürtjei miatt hosszúmetszést igényel.

9. kép
A Hárslevelű a Kárpát-medence őshonos szőlőfajtája. Minőségi fehérborszőlő, hazai
elterjedtségét tekintve pillanatnyilag a kilencedik leggyakoribb fajta.

Több magyar borvidéken – Mátraaljai (Debrő), az Egri és a Villány–Siklósi borvidékeken –
termelik, de leginkább a Tokaj-hegyaljai borvidék jellemző fajtája, ahol Furminttal együtt a Tokaji
aszú alapanyaga.
Levele ép, kerek; fürtje igen hosszú, laza szerkezetű; bogyói közepesen nagyok, gömbölyűek,
vékony héjúak, lédúsak, savasak. Napos, száraz fekvésű dűlőkben jól aszúsodnak. Októberi érésű,
szárazságra, téli fagyokra és rothadásra érzékeny fajta.

10. kép
Ottonel muskotály leginkább Európában, a szőlőtermesztés északi határához közel terjedt el,
mert a többi muskotálynál sokkal jobban tűri a hideget. Korán (szeptember közepén) érik, így az
északi területeken kiváló reduktív borok alapja.
Termesztése gondos figyelmet igényel. Már a metszésnél ügyelni kell arra, hogy ne terheljük
meg túlságosan a tőkét, mert akkor az illat- és zamatanyagok nagyon legyengülnek. Alacsony
savtartalma miatt fontos a szüret időpontjának jó megválasztása. Lassan nő. Közepesen terem. A
fürtje kicsi vagy középnagy, hengeres vagy kissé vállas, közepesen tömött. Bogyói közepesek, a héjuk
középvastag; nem rothadnak. Közepes mennyiségű cukrot és kevés savat tartalmazó illatos fajta.

11. kép

A Zenit egy magyar nemesítésű fehérborszőlő-fajta. 1951-ben az Ezerjó és a Bouvier
keresztezésével állította elő Király Ferenc. Minősítés előtti neve: Badacsony 7.
Fagy- és
szárazság érzékeny, rothadásra kevésbé hajlamos, zöldmunka igénye kicsi.
Levele 5 karéjú
nagyméretű, sötétzöld, hólyagos. Tőkéje laza lombozatot nevel, erős növekedésű. Középérésű. fürtje
közepesen nagy (100 g) vállas, kissé laza, a szemek pontozottak.

12. kép
Az Olaszrizling olasz, vagy francia származású elterjedt szőlőfajta, Magyarországon az egyik
leggyakoribb. Hozzánk Franciaországból került a 19. század közepén.
Közepes, vagy gyenge tőkéjű, sűrű, vékony vesszőjű. Fürtje kicsi–középnagy (átlagos tömege
90–120 g), tömött, hengeres és gyakran van rajta mellékfürt. Bogyója kicsi, sárga, gömbölyű, alig
hamvas, vékony héjú. Húsa puha, leves, semleges ízű. Borának íze gyakran a keserű manduláéra
emlékeztet. Enyhe rezeda illatú, savai szelídek, de ennek mértéke a termelőhelytől, a talajtól függ.
(Egy termesztőterületen belül a dombok északi részén savasabb, míg délen lágyabb lehet)
Általában október közepén szüretelhető. Későn érő, ezért szereti a melegebb helyeket, a déli
lejtőket. Bőven termő, megbízható minőségű fajta., de a rothadásra, a lisztharmatra érzékeny lehet.
Túlérett szőlőjéből különleges minőségű borokat készítenek.

13. kép

A Szürkebarát franciaországi eredetű szőlőfajta, a burgundi pinot családból, a
Magyarországon kevésbé elterjedt Pinot blanc és Pinot noir közvetlen rokona, valószínűleg eredetileg
a Pinot noir egy mutáns klónja.
Vesszője közepesen erős, vékony, lilásszürke és hamvas vesszőjű, kicsi, hengeres és nagyon
tömött fürtű, bogyójának héja vöröses színezetű. Bora íz- és extrakt gazdag, finom savú, szinte
minden évben kiváló minőségű. Túlérve természetes édes csemegeborok készítésére is alkalmas.
Szeptember második felében érik,17-20 fok körüli cukortartalommal szüretelhető. Különösen a
badacsonyi, mátraaljai és a balatonfelvidéki borvidékeken elterjedt.

14. kép
A Kékfrankos Magyarország legelterjedtebb vörösbor szőlőfajtája.
Tőkéje erős növekedésű. Fürtje középnagy, vállas, olykor ágas, közepesen tömött,
átlagtömege150g. A bogyók általában középnagyok, gömbölyűek és vastag héjúak, színe sötétkék,
kissé hamvas, lédús, savas.
Jól termő fajta, szeptemberben szüretelhető és a leszedésével nem kell sietni, mert nem rothad.
Bora szép színű, finom cserzőanyag-tartalmú, kissé savas.

15. kép

A Merlot, az egész világon ismert, világfajtának tekinthető vörösborszőlő, nemzetközi
besorolás szerint a „nagy” kékszőlőfajták egyike. Ősi, francia fajta, feltételezetten Bordeaux-ból
származik.
Tőkéje középerős növekedésű; rendkívül érzékeny, igényes fajta. Eredményes, bő termésre
csak védett, fagymentes fekvésben és tápanyagban gazdag talajon számíthatunk. Korán hajt, ezért a
tavaszi fagyokra különösen érzékeny. Levele szabályos, öt karéjú, levélnyele és levélerei teljesen
zöldek. Fürtje kicsi, vagy közepes nagyságú, vállas, laza, 100-120 g átlagsúlyú; bogyói kicsik,
sötétkékek, gömbölyűek, hamvas vékony héjúak. Peronoszpórára nagyon, lisztharmatra kevésbé
fogékony. Cukorképző képessége kiváló. Szeptember végén, október elején érik. A meleg, szép ősz
töppedést idézhet elő a bogyókban és az ízek koncentrálódhatnak.

16. kép
A Blauburgert Ausztriában állították elő (Müllner) a Kékoportó (jelenleg Portugieser) és a
Kékfrankos keresztezésével. Hazájában korán felfigyeltek értékes tulajdonságaira és termesztése
terjed. Magyarországi honosítását az 1970-es évek közepén kezdték meg és állami minősítést közel
két évtizeddel azután 1993-ban kapott. Levele alig tagolt, csipkés szélű, sima felületű, vállöble nyílt.
A 150 g-ot meghaladó fürtjein a gömbölyű bogyók szinte kékes feketék, amit szembetűnő hamvasság
takar. Bőtermő fajta .Szeptember második felében, tehát a Kékfrankosnál előbb szüretelhető. Bora
színanyagban és extraktban gazdag, gyors fejlődésű, primőrbor készítésére alkalmas.

17. kép

A Cabernet sauvignon a világ egyik legismertebb és legnagyobb területen termesztett
kékszőlő fajtája. Népszerűségét jól mutatja, hogy a világ borvidékeinek nagy részén jelen van, az
összes jelentős bortermelő országban készítenek belőle bort. A vezető szerep ellenére a Cabernet
sauvignon egy relatíve új szőlőfajta, mely a szintén bordeaux-i Cabernet franc és a Sauvignon blanc
szőlőfajták spontán kereszteződésével jött létre.
A Cabernet sauvignon fajta közepesen vízigényes, a meleg klímát szereti. Fürtje közepesen
tömött, hosszúkás. Bogyói aprók, magja nagy, a mag-hús aránya átlagosan 1:12, amely a szőlőfajták
között kiemelkedően magasnak számít. A bogyóhéj vastag és színanyagban gazdag. Bora szép színű,
finom illatú, magas extrakttartalmú, sajátos zamatú, gazdag cserzőanyagtartalmú, kellemesen fanyar,
bársonyos, harmonikus, kiváló minőségű.

18. kép
A Néró egy sötétkék színű, bőlevű, fűszeres zamatú csemegeszőlő-fajta. Az egyedüli
csemegeszőlő, amiből vörösbor készíthető. Csizmazia József és Bereznai László nemesítették 1965ben az Eger 2 (Seyve-Villard 12375 sel.) és a Gárdonyi Géza (Medoc noir x Csaba gyöngye)
keresztezésével. Magyarországon 1993. óta államilag elismert fajta; de Nyugat-Európa több
országában is ismert.
Tőkéje erős növekedésű, nem túl sűrű vesszőzetű. Fürtje vállas vagy szárnyas, nagy, tömött,
átlagtömege 150-200 g. Már augusztus végétől fogyasztható, nagy fürtű, megnyúlt hamvasan kék
bogyójú fűszeres zamatú fajta. Érésideje augusztus vége, szeptember eleje, a csemegeszőlők esetében
szokatlanul magas beérési cukorfokkal (19-20 mustfok) és viszonylag magas savtartalommal a
mustban (kb. 9,0 g/l sokéves átlagban). Szárazságra mérsékelten érzékeny, fagy- és téltűrése jó.
Gombás betegségekkel (lisztharmat, peronoszpóra) szemben rezisztens. Túléréskor kedvezően töpped.

19. kép
A Turán egy magyar vörösborszőlőfajta, mely Egerben többszörös keresztezés eredményeként
jött létre. Csizmazia József és Bereznai László állította elő a Bikavér 8 (Teinturier × Kadarka) és a
Gárdonyi Géza (Medoc noir × Csaba gyöngye) keresztezésével.
Közepes termőképességű, korai érésű fajta; általában augusztus végén, szeptember első felében
érik. Fürtje közepes méretű. Bogyói kékesfeketék, hamvasak, pontozottak, a tőkén hagyva bogyója
gyorsan töpped, így akár 23-25 mustfokra is beérik. Fagyérzékeny, rothadásra átlagosan hajlamos.
Hazánk vörösborszőlőt termelő borvidékein festőszőlőként is ehasználatos.

20. kép
A Pinot noir (ejtsd: pino noár) francia eredetű, világfajta borszőlő.
Nevét a francia "fenyő" és "fekete" szavakból kapta, mivel sötét színű fürtjei kúpos, fenyőfára
emlékeztető alakúak. Elterjedt az egész világon, a hűvösebb éghajlatú régiókban.
A fürt átlagtömege 90g- 120g. tömött, hengeres. Rendszeresen terem, rövid metszéssel 2-4
t/ha, hosszú metszéssel 20t/ha. Legjobb minőségét meszes talajon adja. Szárazságtűrése megfelelő,
peronoszpórának, szürkepenésznek gyengén ellenáll. Téltűrése közepesnél jobb.
Bora szép rubintvörös, finom zamatú, kellemes savtartalmú, hosszú érlelésre alkalmas.

21. kép
A Cabernet franc (Cabernet frank) világfajtának tekinthető vörösborszőlő, nemzetközi
besorolás szerint a "nagy" kékszőlő fajták egyike.
Levele szabályos öt karéjú, kissé megnyúlt; a levélerek töve és a levélnyél pirosas színezetű.
Fürtjei kicsik vagy közepesen nagyok, átlagosan 100 grammosak, kis, gömbölyű, hamvas, sötétkék
vékony héjú bogyói jellegzetesen fűízűek.
Késői érésű fajta, október első felében érik, cukortartalma általában magas. Fagytűrő képessége
kitűnő, a betegségekre kevéssé hajlamos: ellenáll a lisztharmatnak és rothadásnak.
Bora a Cabernet sauvinhoz hasonlóan kiváló minőségű, attól valamivel gyorsabb fejlődésű.

22. kép
A Shiraz (syrah) perzsa eredetű, Európába Franciaország közvetítésével került nemes
szőlőfajta, amelyből a jellegzetesen ribizke és keserű csokoládé illatú vörösbor készül, amely
világszerte leginkább Kalifornia, Dél-Afrika és Ausztrália bortermelői révén vált ismerté.

23. kép
Bőven termő fajta. Nagy mennyiségben tartalmaz színező- és cserzőanyagokat, ezért alkalmas
tölgyfahordóban való érlelésre, de csak a legjobb minőséget ajánlatos új barrique hordóba helyezni.
Világszerte termesztése gyorsan terjed. Nagy testű, fűszeres, dús és finom cserzőanyagú kiváló bort
ad. A cabernet fajtákhoz hasonlóan jól érlelhető.. Nálunk a ’90-es évek végén kezdték telepíteni. Mára
már hazánkban is élvezhetjük nagy termelőink első kísérleteinek kiváló eredményeit.
„Direkt termő” szőlőfajták
A Delavári, delaware vagy piros delaware egy világospiros színű, enyhe labruska mellékízű,
direkt termő szőlőfajta, Vitis labrusca × Vitis aestivális × Vitis vinifera természetes hibridje.

24. kép
Az Izabella vagy „Eper szőlő” egy régi direkt termő, áthatóan labruska (róka) ízű és illatú
szőlőfajta, amely az Amerikában őshonos, vadon termő Vitis labrusca és az európai Vitis vinifera

egyik ismeretlen ágának hibrid fajtája. Telepítése, pótlásra való felhasználása Magyarországon
évtizedek óta tilos, az érvényes Bortörvény rendelkezése alapján tőkéit 2000 végéig ki kellett vágni.
Hazánkban kizárólag kiskerti termesztésben találkozunk vele.

25. kép
A Noah a leggyengébb minőséget adó, erős labruska (róka) mellékízű, direkt termő szőlőfajta.
A szőlőszemek a kocsánytól könnyen elválnak, „pereg”. Az Amerikában honos Vitis labrusca és Vitis
riparia ősöktől származó Hartford és Taylor fajtákból 1896-ban Otto Wasserzicher állította elő.
Jelentős nemzetközi termőterületei USA, Franciaország, Románia, Horvátország, Olaszország és
Ausztria szőlő- és bortermelő vidékein fekszenek, de az európai termőterületekről fokozatosan
kiszorul. Magyarországon régebben a Nyugat-Dunántúlon és Heves megyében termesztették.
Telepítése, pótlásra való felhasználása évtizedek óta tilos, a jelenlegi Bortörvény rendelkezése alapján
tőkéit 2000 végéig ki kellett vágni.

26. kép

Az Othello amerikai eredetű, kék bogyójú, jellegzetes labruska (róka) mellékízű direkt termő
szőlőfajta, a Vitis labrusca × Vitis riparia × Vitis vinifera keresztezéseiből származó hibrid. A
labruska mellékízű fajták borát Magyarországon kereskedelmi forgalomba hozni már évtizedek óta
tilos, ezért árutermelő ültetvényeken sehol sem találkozunk az Othello fajtával. Az érvényben lévő
Bortörvény rendelkezése szerint a direkt termő fajta ültetvényeit 2000 végéig ki kellett vágni. Csak
kiskertekben, étkezési szőlőként jelenik meg. Ebben a felhasználásban szerepe nem csökkent.

27. kép
További direkttermők: Kurucvér, Bakó

4. A SZŐLŐ ÉS A BOR KARAKTERÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐKRŐL,
SZŐLŐFELDOLGOZÁSRÓL
„Jó minőségű bor csak érett, egészséges szőlőből készíthető.”
A szőlőtermés beltartalma (összetétele) és egészségi állapota már behatárolja a belőle
készíthető ital minőségét.
A termés minőségét meghatározó összetevők:

-

cukortartalom, szárazanyagtartalom,
savtartalom és annak összetétele,
illat-, íz-, szín- és zamatanyagok összessége.

A termésképzésre és a minőségre ható tényezők egy összetett, bonyolult rendszert alkotnak.
Ezek egymást gátolhatják, kiegészítik, erősíthetik.
A szüret idejének megválasztása:
- Korai szüret esetén a must sok savat és a savak közül is sok almasavat fog tartalmazni,
ami a készülő borban nyers ízeket fog eredményezni. Ezek az ízek akkor is
megjelenhetnek, ha a másodtermést is együtt szüretelték le az elsőrendű terméssel.
Ilyenkor az aránylag jó savtartalom félrevezető lehet, mert összetétele kedvezőtlen.
Pezsgőalapbornak korán szokták betakarítani egyes fajták termését, hogy magasabb
savtartalmú bort tudjanak készíteni belőle. Erre csak a finomabb savösszetételű mustot
adó fajták alkalmasak (pl.: Chardonnay).
- Kényszer-szüretnek nevezik, ha az érésben lévő szőlőt a kívánt szüreti időpont előtt
kénytelenek betakarítani növényegészségügyi problémák (legtöbbször Bothrytis) miatt.
- Technológiai érettségben elvégzett szüret azt jelenti, hogy a termést akkor szedik le,
amikor az a készítendő bor alapanyagául megfelel. A mustfok mellett a savtartalom is
nagy figyelmet érdemel, hiszen kis savtartalom esetén nem lehet harmonikus, tartós bort
készíteni. Általában kijelenthető, hogy a szüret idején a savtartalom 8-10 g/l értéke a
megfelelő. Nagyobb savtartalommal szüretelik a pezsgőalapbornak, illetve a nagy
beltartalmi értékei miatt érlelt bornak szánt termést, hiszen a pezsgő erjesztése, valamint
az érlelés oxidatív körülményei miatt több sav bomlik le.
- Késői szüret esetén a bogyók vízvesztése miatt jobb minőségű termést, de kevesebb
mennyiséget lehet betakarítani. Ez tipikusan Tokaj-hegyalján fordul elő, de ott gyakran a
Bothrytis-es fertőzés is segíti a bogyók betöppedését.
A befolyásoló tényezőket csoportosíthatjuk KLIMATIKUS, TALAJTANI és TERMŐHELYI,
BIOTIKUS hatásokra.
KLIMATIKUS:

-

-

-

fény: A növényi produkció, fotoszintézis, a fényen alapul. A fénynek szerepe van még
a fotoperiodusosságban is. A jó fényhelyzetben levő hajtások rügydifferenciálódása
jobb.
hő: Minden kémiai folyamat a hőmérséklet növelésével gyorsabbá válik. Így a növény
fejlődési sebességét a fény és a hőmérséklet befolyásolja a legjobban. Mivel ezek az
ültetvényben kevéssé szabályozhatóak, így ezek határozzák meg a potenciális
fejlődési sebességet. Ez igaz az érési folyamatokra is.
víz: A növénynek több szempontból van szüksége a vízre. A legtöbb vizet a
transzspiráció során használja fel. Nyári melegben könnyen kialakulhat vízstresszes
állapot, ilyenkor a sztómák bezárnak, nincs gázcsere sem, tehát a fotoszintetikus
produkció is gátolt.

-

-

szél: A légmozgás transzspirációt fokozó hatása a leggyakoribb. A lombozatban
kialakuló párás viszonyokat is megszünteti, így egyes gombás fertőzések veszélye
kisebb lesz.
páratartalom: A levegő relatív páratartalma a transzspirációra hat jelentősen, valamint
az egyes gombás betegségek fertőzését befolyásolja.
fekvés: A déli lejtőkön a napsugarak beesési szöge nagyobb, jobban melegítik a talajt,
így a felette lévő levegőt is.
tengerszint feletti magasság: A magasság növelésével csökken a hőmérséklet.

Klíma: Az adott területen hosszabb időszakon (több tíz év) keresztül kialakuló
időjárássorozatok összessége.
Évjárat: A termés kialakulásának idejében (a rügydifferenciálódástól a szüretig tartó)
időszak időjárásainak összessége. Értékelése a termés minőségére és mennyiségére gyakorolt
hatása alapján történik.
TALAJTANI:
A talaj hatása kettős. Direkt módon is hat a növényre, hiszen a gyökérzet a talajból veszi fel
a vizet és a benne oldott anyagokat. A talaj felett kialakuló klíma befolyásolásával pedig indirekt
módon hat a növényre. A tapasztalatok alapján néhány összefüggés:

-

-

-

-

-

A palás anyakőzetű talajok testes, színben gazdag, finom eleinte kevésbé kellemes, de
később igen szép, lágy vagy közepes savtartalmú borokat adnak.
A gránit eredetű talajokon lágy vagy közepesen savas, gyorsan fejlődő testes borokat
adó termést kapunk.
A homokkő eredetű talajok viszonylag lágy, testes, zamatos, tüzes, olykor különleges
föld- (mandula) ízű, gyorsan fejlődő minőségi bort adnak.
A vulkanikus kőzetmálladékkal keveredett, s különösen a tufából képződött talajok
nehéz, testes, savas, tüzes, különleges zamatú, kiváló minőségű, lassú fejlődésű,
lassan öregedő borokat adnak. Ezek a legerősebb borjellegképző talajok.
A meszes talajokon általában savban gazdagabb termést kapunk, mint a mészben
szegényebb talajokon. Nagy mésztartalmú talajokon savas, kevés alkoholt tartalmazó,
jellegtelen, de jól tisztuló, könnyen kezelhető borok („meszes borok”) nyerhetők,
melyek pezsgőkészítésre kiválóak. (Oka valószínűleg az lehet, hogy a mész
akadályozza a kálium felvételét.)
A mészköves, dolomitos talajok borának jellege erősebb, mint ugyanazon borvidék
meszes, de magnéziumszegény talajainak boraié.
A lösztalajokon színben gazdag, közepes extrakttartalmú, illatos, zamatos, alkoholban
gazdag borokat kapunk. Mind a fehér-, mind a vörösborszőlő-fajták termesztésére
kiválóan alkalmas, azonban hazánkban a löszön termesztett vörösborok minőségben
felülmúlják a fehérborokat (Szekszárd, Villány).
A homoktalajú ültetvények bora többnyire lágy, extraktban szegény, jellegtelen,
gyorsan fejlődő, gyorsan elöregedő, de alkoholban gazdag lehet. A humuszos lösszel
kevert homok igen jó szőlőtalaj, ezeken jellegzetesebb, testesebb, színanyagban
viszonylag gazdagabb, állóképesebb borokat kapunk, mint a gyenge homoktalajon.
A humuszban gazdagabb talajok borainak cser- és színanyagtartalma gazdagabb, mint
a humuszban szegény talajoké.

A TERMŐHELYI (földrajzi) hatások már jól megmutatkoznak egy területileg kis ország, mint
Magyarország esetében is. A származási különbségek alapján Európában északi, déli, mediterrán stb.
borokat különböztetünk meg. De a borvidékeinken szívesen kihasználják, jó marketingfogásnak
bizonyul egy „dűlőszelektált” bor kínálata is…

BIOTIKUS:
Biotikus tényezőknek az élő környezet által okozott hatásokat nevezzük. Ezek lehetnek
kedvező, sőt nélkülözhetetlen hatásúak (pl.: talaj mikroflórája, mikrofaunája), de károsak is (pl.:
kórokozók, kártevők, vadak). néha az ember tudatos beavatkozását (a termesztéstechnológiát) és a
szőlőfajtát is ide sorolják, de a legtöbb szakíró nem tartja ezeket biotikus környezeti tényezőnek.
Véleményünk szerint ezek már nem biotikus, hanem emberi tényezők.

-

fajtatulajdonságok: Genetikailag determinált a produkciós képesség, mely azt jelenti,
hogy mennyi cukrot, savat, szárazanyagot, íz-, zamat-, és illatanyagot képes termelni
a fajta.

-

termesztéstechnológia: A termesztéstechnológia célja a környezet által nyújtott
potenciális lehetőségek minél nagyobb hatásfokkal történő kihasználása, Így minden
eleme jelentősen befolyásolhatja a termés minőségét. Ezek közül itt a szüreti
időpontot emeljük ki. Az érés során folyamatosan változik a szőlő beltartalma, így a
különböző szüreti időpontok jelentős eltérést eredményezhetnek.

28. kép

29. kép

30. kép

31. kép

32. kép

5. PINCEMŰVELETEK, BORKÉSZÍTÉS FOLYAMATA
A szőlő mennyiségi és minőségi átvételével veszi kezdetét a feldolgozás folyamata.
A mennyiségi átvétel a terméstömegének pontos megállapításához szükséges , amely a
szőlőfeldolgozás feldolgozásának ,valamint a szüretelő csapatok szedési teljesítményének a mérési
alapja . A termésmennyiség mérésére a nagyüzemekben 20 – 50 t-s hídmérlegek állnak rendelkezésre
,de a külföldön széles már széles körben elterjedt gyakorlat alapján újabban hazánkban is
alkalmaznak mérlegtartályos fogadógaratokat ,amelyet a legtöbb esetben a must cukortartalmának a
vizsgálatára is alkalmas mintavevő mérőberendezéssel kapcsolnak egybe .
A minőségi átvétel során a szőlőfajta és a fajtatisztaság a szőlő egészségi állapota valamint a
must cukortartalma a vizsgálat tárgya . A must cukortartalmán kívül még a cukor – sav arányt is
vizsgálhatjuk ,amelyet a glükoacidimetrikus arány fejez ki . Ez az arányszám (mutatószám) az 1 l -ben
mért , grammokban kifejezett cukortartalom és titrálható savtartalom (borkősavban kifejezve)
hányadosa . Ha pl. a must 19 mustfokos ,így literenként 204 g cukrot tartalmaz ,titrálható savtartalma
pedig 7 g/l ,akkor a glükoacidimetrikus mutatószám 204 : 7 = 29.1 . A harmonikus borok
mutatószáma 22 – 32 közötti . Akkor lehet fontos a sav – cukor arány számunkra ,ha egy harmonikus
bor készítését tűztük ki célul . Ajánlatos a mustminta pH-értékét is meghatározni, mert ez a savasság
fokáról pontosabb tájékozódást nyújt ,mint a titrálható savtartalom . (A 3 pH alatti mustok nagyon
savasak , a 3.1 – 3.3 pH közöttiek harmonikusak ,a 3.3 – 3.4 pH közöttiek kissé lágyak a 3.4 pH
felettiek pedig savszegények .) Különleges borkészítési feladatok a próbaszüreti tételek egyéb
speciális vizsgálatait is igénylik .

Szüretelhető?
Refraktométerrel a must cukortartalmát mérjük.

33. kép

Hallgatóink szüretelnek. 2009.

34. kép
Fehér szőlő feldolgozása: Zúzás-bogyózás, - kocsány eltávolítása,
szőlőszemek megroppantása, majd préselés
Hagyományos
préselés

Pneumatikus prés

35. kép

Kékszőlő feldolgozása: Zúzás-bogyózás, - kocsány
eltávolítása, szőlőszemek megroppantása,
héjontartás (erjesztés 2-3 hét), erjesztőkádak
(törkölykalap!), majd léelválasztás, és préselés

C6H12O6
Must

erjesztés

2 C2H5OH + 2CO2+Hő
élesztőgombák
Bor

36. kép

A bor tárolása
Szüret után 1 héttől - 1 hónapig!
Újbor
A bor érési folyamata itt kezdődik

37. kép

Pinceművelet: Ellenőrzés, töltögetés (havonta 1x)

38. kép
Fajta
termőhely
klíma
évjárat

szőlő
fajtajelleg

művelés
termésátlag
szüret
feldolgozás

must

elsődleges
(gyümölcsös)

aromák
alkoholos erjedés
biológiai almasavbontás

újbor

másodlagos
(erjesztési)

érlelés
savcsökkenés
borkezelés
szűrés

stabilizálás
sterilizálás

érett
bor

aromák
harmadlagos
(érlelési) aromák

palackozás

palackbuké
Borok
ízvilágának
kialakulása

39. kép

A palackozáshoz a hagyományos
parafadugó elengedhetetlen.
Honnan származik???

40. kép
Hagyományos bortároló edény: a HORDÓ

A barrique-olt bor készítéséhez a barrique-hordó
szükséges.

41. kép

A bor tárolása
palackban

hordókban

42. kép
.A korszerű szőlőátvétel magában foglalja
a mennyiségi és minőségi átvétel automatizált ,
objektív rendszerét .Az
egybehangolt gépegység eszközei
2.fotoelektromos refraktromér 3.digitális számkijelzés 4. fotocellás
írószerkezet . 1.17. ábra

:

1.autómata

mérleg

43. kép
Miután megérkezett a szőlő a feldolgozó üzembe a sikeres mérések után a fogadógaratba
juttatják . Itt is a lehető legkíméletesebb ,a mechanikai hatásokat elkerülő eljárások alkalmazása
kívánatos . A legjobb a lejtős terep kihasználása ,amikor a szőlő egyes munkafolyamatokon kizárólag
a nehézségi erő által halad át . Ezt nem lehet mindig megvalósítani ,de mégis arra kell törekednünk

,hogy a lehető legkevesebb sérülést okozzuk a szőlőn (főleg a fehérnél és a reduktív kezelésre szánt
szőlőnél a fontos) .
Lényegében a szüretelési szállítási mód megválasztása meghatározza a szőlőátvételi eljárást
is. Átvehetünk ép (zúzatlan) szőlőt , kis egységekben (láda ,puttony) és nagy mennyiségben (nagy
műanyag ládákban amit géppel szállítanak) és zúzott szőlőt ,illetve cefrét (szüretelő ill.
cefretartályokból, szüretelőgéptől), mustot területi préselésből.
A kíméletes szállításra a szállítószalag is szolgál ,amelyen a válogatás is elvégezhető .
A kíméletes szállítást és átvételt biztosító tényezők:
-rövid szállítási távolság ,
-felülről lefelé tartó feldolgozási folyamat ,
-szállítószalag alkalmazása ,
-kiszorításos rendszerű és dugattyús szivattyúk alkalmazása ,
-nagy tömlő-, illetve csőkeresztmetszet használata

44. kép
Bogyózás – zúzás
A szőlőbogyó feltárásának a lényege a bogyók leválasztása a fürtökröl és törkölyös musttá
alakítása . Erre szolgál a bogyózás és a zúzás ,amely a szőlőfeldolgozás előkészítését szolgálja . A
borminőség szempontjából először bogyózunk aztán zúzunk ,mert a kocsány mechanikai
megdolgozása és a cefrébe jutása ugyanis minőségrontó tényező . Néhány évtizede elsőként zúztak s
csak aztán bogyóztak ,ez azért is hátrányos volt mert a kocsányból kellemetlen ízek oldódtak ki és
ezenfelül még a must is rátapadt , ami természetesen növelte a mennyiségi veszteséget .Szerencsére
mára ez már a múlté , a technikai fejlődésnek köszönhetően .
Bogyózás
A bogyózás a bogyók elválasztását jelenti a kocsánytól. Ez a folyamat ma a jó borjelleggel
van összhangban , A fehér-szőlőfajtáknál is általánossá vált a bogyózás . A bogyózógépek a
folyamatos fejlesztés révén olyannyira tökéleressé váltak , hogy egészséges ,érett szőlő bogyózásakor
gyakorlatilag nem marad bogyó a kocsányon .
A bogyózógép legfontosabb szerkezeti eleme a bogyózómotolla és a bogyózókosár ,amelyben a
motolla forog .
A bogyózómotolla a tengelyre csigavonalban felerősített és gumírozott végű lapátokból áll.
A bogyózókosár rései lehetnek kör alakúak , amelyek átmérője 20 – 30 mm , szögletesen
rácsozottak , de előfordulnak fémlécesek is .

A korszerű bogyózógépeknél a kosár teljes felülete perforált és a motollával azonos irányban
forog , ezáltal elkerülhető az eltömődés . Akár még cserélhető dobbal , a bogyók nagyságát
figyelembe véve különböző lyukmérettel , rendelkezhetnek .

45. kép
Zúzás
A zúzás során a bogyó oly mértékű megroppantása a cél , amely a bogyó héjának fölrepedését
, húsának kíméletes roncsolását eredményezi , a magvak megsértése nélkül.
A zúzógépek legfontosabb szerkezeti részei az egymással szembeforgó hengeres zúzóelemek .
A zúzóelemek közötti távolság befolyásolja a zúzás minőségét . A hézagot a szőlőbogyók átlagos
átmérőjének és a bogyók állapotának megfelelően kell beállítani .
Nagyüzemekben a bogyózó – zúzó – cefreszivattyú egybeépített aggregátként
szolgálja a szőlőfeltárás és a cefreszállítás összehangolt feladatait .

46. kép

Siprem szárnyas idomú zúzógép

Cefrekezelés
A cefreállapot a borkészítési technológiának az egyik kényes szakasza . A feltárt szőlőre
leselkedő fő veszélyforrások : - oxidáció , - mikroorganizmusok elszaporodása ,
- a fenolos anyagok erőteljes kioldódása . Amikor küzdünk a káros folyamatokkal , egyidejűleg
összpontosítanunk kell , a cefrekészítés céljára vagyis , hogy abból mustot majd bort készítünk , a
szőlőtermés értékes anyagainak a kínálkozó lehetőségek maximális kiaknázása mellett .
A törkölyös must kezelésére vonatkozóan tehát kettős feladatkörrel számolunk , a nevezett
veszélyforrások leküzdése és a szőlő értékes anyagainak átvezetése a mustba .
A feladatok teljes körű teljesítéséhez a törkölyös mustnál a következő kezelések emelhetők ki :
-kénezés ,-hűtés ,-áztatás ,-enzimes kezelés .

47. kép

Cefrekénezés
A reduktív borkészítési technológia térhódításával a szőlőfeldolgozás idején is nagy szerepet
játszik a kénezés .A cefrekénezéssel a kénessav három hatását próbáljuk érvényre juttatni :
1. oxidáció elleni védelem
2. káros mikroorganizmusok elleni védelem
3. a szőlő illat , aroma és redukálóanyagainak a feltárása
Az oxidáció elleni védelmet szolgáló cefrekénezés igénye és mértéke a készítendő bor
megkívánt jellegéhez alkalmazott technológiától függ . Ha pufferolás nélküli , gyors feldolgozást
végzünk ,elhagyható a cefrekénezés. Ilyenkor ugyanis már a cefrekészítés percében megkezdődött a
mustelválasztás ,és mivel a legkorszerűbb berendezésekkel zárt térben a várható mustnak a 80%-a
kinyerhető ,aligha nyílhat tere az oxidációnak .
FELTÉTLENÜL ELHAGYANDÓ A PENÉSZES ,ROTHADT CEFRE KÉNEZÉSE ! A
barnatörési veszély miatt alkalmazandó lenne a kénezés ,de a penészgombák által károsított
,szétroncsolt szőlőbogyók kénessavas kezelésekor nagy mennyiségű fenolos anyag oldódhat ki ,amely
minőségrontó tényező . Így a penészes szőlő esetében nem a cefrét ,hanem a mustot kénezzük ,és
ezenfelül lehető leggyorsabban dolgozzuk .
A káros mikroorganizmusok elleni védelmet szolgáló cefrekénezés összefüggésben áll az
oxidáció elleni kénezéssel .
A szőlő illat ,aroma és redukálóanyagainak föltárása kénessav jelenlétében fokozódik . A bor
fajtajellegét is jellemző finom vegyületek a szőlőbogyó héjában keletkeznek és halmozódnak fel . A
kénessav roncsoló hatása révén intenzívebben föltárolódnak az elsődleges illatok ,aromák .
Az említett anyagokon kívül a szőlőbogyó héjában természetes redukálóanyagok is képződnek
,amelyek
a
cefrekénezéssel
ugyancsak
jól
föltárhatók
.
Cefrehűtés
A fenolos anyagok kioldódásának mérséklésére a fehér szőlő szüretelésekor helyenként
előnyben részesítik a hűvös ,reggeli (éjszakai) órákat ,másutt mesterségesen hűtik a leszüretelt szőlőt .
Ezek a lehetőségek azonban igen korlátozottak . Kézenfekvőnek mutatkozik a cefre hűtése ,s mivel a
cefrekészítés igen gyorsan végbemegy ,a gyors beavatkozással visszaszorítható a polifenolok
kioldódása és a mikrobák elszaporodása . A cefrehűtés akkor hozhatja meg a kívánt eredményt ,ha a
szőlő beszállítása gyors és a bogyók feltárásáig épen maradnak .
Cefreáztatás
Napjainkban egyre tudatosabban , a borpiaci követelmények szempontjából kell mérlegelni a
cefreáztatás szükségességét vagy mellőzését . Ez annyit jelent ,hogy nem kell mindenáron
ragaszkodni a cefreáztatáshoz ,sőt a könnyű bukéborok esetében ,amelyeknél a szőlőből származó
üdeség nagy érték ,a gyors feldolgozás még előnyösebb is .
A cefreáztatás szükségességét a következő három körülmény indokolja :
Nagy cukortartalmú ,töppedt ,aszúsodott szőlő héjon áztatása a zúzást követően. A
javasolható 6-24 órás áztatás hatására a töppedt bogyók koncentrálódott cukortartalma a mustban
oldódik . Ugyancsak kioldódnak a túlérett bogyók jellegzetes illat és zamatanyagai is. Ilyen termésből
tartalmas , „vállas” borokra számíthatunk . A kénezés nélkülözhetetlen .
Illat- és aroma gazdag szőlőfajták értékes anyagainak föltárása .Mivel a szőlő illat- és
aromaanyagai a bogyó héjsejtjeiben képződnek és raktározódnak előnyös lehet az áztatás .
Az illat és aroma gazdag fajták áztatásakor sem mellőzhető a cefrekénezés. A hideg áztatás a
piros héjú fajtáknál igen előnyös ,hogy elkerüljük a színanyag kioldódását .
Enzimatikus kezelés a pektinanyagok lebontására . A könnyebb és jobb lékinyerés érdekében
esetenként indokolt lehet a cefre pektinbontó kezelése . A kezelés hatására a bogyó rugalmas
,gumiszerű szerkezete megpuhul ,viszkozitása csökken ,és hatékonyabbá válik a mustelválasztás ,a
sajtolás .
A kénessav fékezi a enzimtevékenységet ,ezért amikor mindkét kezelést számításba vesszük
,először pektinbontást végezzük .

Mustelválasztás
A bogyózás és zúzás után a cefrét mustelválasztó berendezésbe vagy közvetlenül a sajtóba
továbbítjuk .A sajtolás előtti mustelválasztás több szempontból is előnyös . A sajtolás ugyanis
lényegesen könnyebbé válik ,ha a cefréből kinyerhető must nagy részét még a sajtolás előtt
elválasztjuk a szilárd részektől . Ily módon a sajtolandó cefre tömege jelentősen csökken ,és a
sajtolása könnyebb és gyorsabb is . A sajtolás előtti mustelválasztás 20 – 30%-al növeli a sajtó
kihasználtsági fokát .
A sajtolás nélkül ,illetve a nagyobb mechanikai hatás nélkül nyert mustfrakció ,az ún. színmust
– a túlérett ,töppedt és aszúsodott szőlő kivételével -,mindenkor a mustnyeredék legértékesebb része.
A mustelválasztás különböző rendszerű gépekkel végezhető el .

48. kép

Pera gyártmányú „Elite” pneumatikus héjonáztató és mustelválasztó tartály

Sajtolás:
A mustelválasztás után a leszikkadt cefrében visszamaradt must csak nyomás hatására
nyerhető ki . A sajtolással nyert mustfrakciót présmustnak ,a nagy nyomóerőt igénylő végnyomási
frakciót utóprésmustnak nevezzük . A vonatkozó kutatások és gyakorlati tapasztalatok nemzetközileg
kikristályosodott összhangja szerint azok a borok palackozhatók ,amelyek legfeljebb 2 bar
présnyomással nyert mustokból készültek . A cefre kíméletes préselésének a célja a borstabilitást
,illetve a bor élvezhetőségét rontó anyagok (polifenolok ,poliszacharidok ,fehérjék stb.) visszatartása a
törkölyben .
A must tisztítása egyike a legfontosabb műveleteknek, hogy tiszta illatú és zamatú bort
készítsünk. A présből származó must számos nemkívánatos idegen anyagot tartalmaz. Ilyenek a
szőlőmagvak, a bogyóhéj, a bogyóhús, talaj-, a permetezőszermaradványok stb. Ezeket az erjedés

előtt el kell távolítanunk a mustból, hogy káros hatásukat elkerüljük. Okvetlenül szükséges a
nyálkázás rothadt vagy (talajjal) erősen szennyezett termésnél.
Az el nem végzett musttisztítás következményei:
- Mustnál: túl heves erjedés, aromaveszteség, kénhidrogén-képződés nagy veszélye
- Bornál: nem tiszta íz, nagyobb cserzőanyag-tartalom, mélyebb szín, gyorsabb öregedés,
rosszabb szűrhetőség, permetezőszer-maradványok.
A korszerű technológiában a zavarosanyag-tartalmat 0,6% alá kell szorítani. 1%
szedimenttartalom felett már idegen ízek jelentkeznek. A zavarosító anyagokkal együtt a csíraszám is
csökken, és ez az előzőkön kívül nyugodtabb erjedést tesz lehetővé. A musttisztítás lehet szakaszos
vagy folyamatos.
Ülepítés: a mustban lévő lebegő részecskék gravitációs erő hatására történő elválasztása. Az
egyszerű ülepítés nem igényel különösebb technikai felkészülést. Általában 8-12 óra időtartamú
ülepítési idővel számolunk. Első számú feltétele a must erjedésmentessége. Az átmeneti
erjedésmentesség jobban szavatolható, ha a szőlő ép és egészséges, cefrekénezést alkalmaztunk, a
szőlőfeldolgozás viszonylag gyors, a must hőmérésklete alacsony és a higéniai körülmények
kedvezőek.
A must 15-25 mg/l szabadkénessav-tartalma biztosítja a 8-12 órás erjedésmentességet, ha
adottak a nevezett feltételek. Sikeres ülepítés után a letisztult mustot dekantáljuk üledékéről,
továbbítjuk az erjesztőtartályba és ebben fajélesztős beoltással készítjük elő az erjesztésre. A módszer
előnye, hogy nem eszközigényes (olcsó), illetve a must kiindulási kénessav tartalma alacsony, és
kierjedés után nem terhei a bor kénessavtartalmát.
Nyálkázás (szakaszos): a must kénessavas ülepítése. Abban tér el az egyszerű ülepítéstől, hogy
bizonyos rendellenességeknél fogva szükség van a szokásosnál jóval nagyobb kénessavadaggal
dolgozni (pl. a szőlő szürkerothadásos penészedése). Rothadt szőlőből származó must 100-150mg/l
kénessav tartalommal 12-18 óráig erjedésmentesen eltartható. Ez alatt az idő alatt az üledékanyagok
nagyrészt leülepednek, és a tiszta mustot az üledéktől elválaszthatjuk.
Nyálkázás időtartama (órában)
3-4
8-10
12-24

Hatás
Durva tisztító hatás, erjedést kis mértékben
befolyásolja
Jó tisztító hatás, lassabb erjedés, tiszta ízű bor
Igen tiszta must, nagyon lassú erjedés
1.

A módszer előnye, hogy a must tisztításán túl védi a bort az enzimatikus oxidációtól, a
barnatöréstől. Hátránya, hogy az erősebb kénezésből következően több acetaldehid képződik az
erjedés folyamán, és nagyobb lesz a bor kötöttkénessav-tartalma.
A hatékony musttisztítás érdekében a kénessavas nyálkázást musthűtéssel és enzimes kezeléssel
kapcsolják. Ilyenkor a kívánt ülepítési idő 36-48 óra. A hosszabb ideig tartó ülepítés után tömörebb és
ezért térfogatban kevesebb üledék keletkezik, melyről a letisztult mustot könnyebben lefejthetjük.
A bor minőségének javítása végett bármely must, de különösen a rothadt és penészes vagy
éretlen szőlőből készült must nyálkázása indokolt.
A nyálkázással tisztított mustot ajánlatos fajélesztővel erjeszteni, ugyanis a must természetes
élőflórája is nagyrészt leülepszik és, és ezáltal az üledékanyagokkal együtt távozik a mustból.
Szeparálás (folyamatos) A nagy üzemekben gyakran nincs sem elegendő tartálykapacitás, sem
idő a hosszabb ülepítéshez. A szeparátorok (centrifugák) a centrifugális erőt használják fel az üledék
eltávolítására. Szeparálás célja lehet musttisztítás vagy újbor gyors elválasztása az üledékanyagoktól.
A szeparálás tisztító hatása függ:
- az üledékanyagok ülepedési tulajdonságaitól,
- a szeparátor méretétől és fordulatszámától,
- a szeparálás időtartamától (teljesítményétől).

A mustban lehetnek káros, közömbös vagy kedvező hatású üledékanyagok. Károsak azok az
üledékanyagok, amelyek kellemetlen szagot vagy ízt juttatnak a borba, esetleg sötétté teszik a színét,
rontják a kezelhetőségét vagy állóképességét. Különösen a rothadt, penészes szőlő héj-és húsrészeinek
van káros hatása. A bor minősége szempontjából közönbös hatású üledékanyagok pl. a homok vagy a
kicspaódott oldhatatlan sók. Kedvező hatásúak pl. az illatos szőlőfajták érett és egészséges
termésének szövetfoszlányai, amelyekből még aromaanyagok oldódhatnak ki.
A káros üledékanyagok eltávolítása javítja a bor minőségét.
A szeparálás az élesztősejtek nagy részét eltávolítja. A szeparált mustokat csak fajélesztős
beoltással erjeszthetjük.
A szeparálás hátrányai: gyenge hatásfok, nagy beszerzési és üzemelési költség, illetve a többi
módszer sokkal kíméletesebben tisztít.
Derítés: bentonitos kezelés. A bentonit nagy adszorptív erővel rendelkezik, negatív töltése
révén megköti a pozitív elektromos töltésű kolloidokat, különösen a fehérjéket. 10-15-szörös
mennyiségű vízben duzzasztjuk és ezt a szuszpenziót használjuk fel. A flokkulált pekyhek ülepedés
közben térbeli szitaként működve szűrik a mustot. Ez eredményezi a must derülését. A művelet
különösen ajánlott Botrytises szőlőnél, illetve alkalmas az élesztőtevékenységet gátló egyes
növényvédőszer-maradványok eltávolítására Nagyon fontos az alapos bekeverés.. A
bentonitszuszpenzió bekeverése után 6-8 órán belül végbemegy a kívánt adszorpció, s ekkor a
letisztult mustot lefejtjük az üledékéről. Az ajánlott adag széles határértékek között (10-100g/hl)
változik.
Előnyei:
-korai kezelés
-jobb ülepedés nyálkázásnál, egyszerűbb üledékeltávolítás,
-tisztább illatú és zamatú borok,
-nyugodtabb, habzásmentes erjedés,
-kisebb barnatörési hajlam
Szűrés: hagyományos szűrésnél lamináris áramlással finom pólusú szűrőanyagon vezetjük át a
folyadékot, amely a szilárd részecskéket részint az adszorpció, részint a szűrő (szita-) hatás révén
visszatartja
-frontális átáramlásos szűrés, amelynél szűrési segédanyagot (azbeszt, cellulóz, kovaföld)
használnak.
- a szűrőanyaggal kialakítható szűrőfelülettől függően megkülönböztetünk felületi
(kétdimenziós) és mélységi (háromdimenziós) szűrést.
- frontális technika a membránszűrés is, ahol nem használnak segédanyagot (módját
tekintve kétdimenziós)
A frontális szűréssel szemben az utóbbi években jelent meg a „keresztirányú” (Cross Flow)
más néven tangenciális szűrés. A szűrőközeg lehet ásványi anyag és műanyag membrán. Nagyon jó
hatásfokú, de drága.
Szűrőanyagok: A jó szűrőanyag mechanikailag és kémiailag tiszta, szerkezete megfelelő, nem
oldódik a mustban, borban és hátrányos kémiai ízbeli változást nem okoz. . A borászatban alkalmazott
szűrőanyagok szálas (azbeszt, cellulóz) vagy szemcsés (kovaföld, perlit) szerkezetűek
Szűrőlapok, szűrőmembránok, szűrőkészülékek (forgókefés szitaszűrő, vácuumdobszűrő,
ívszita, Cross-Flow szűrő)
Flotálás(szakaszos vagy folyamatos): A mustba alulról, nyomás alatt gázt (leggyakrabban
levegőt vagy nitrogént) vezetünk be és oszlatunk el. A nyomáskiegyenlítődésnél képződött kis
gázbuborékok magukba zárják a zavarosító részecskéket és a folyadék felszínére „úsznak”. A
folyamatosan felfelé áramló szilárd részecskék a folyadék felszínén állandóan megújuló réteget

képeznek, melyet hámozószerkezettel eltávolítanak. A mustflotációhoz 5-6 bar nyomású komprimált
gázt nyomatnak a musttal töltött tartályba.
A mustflotálás feltételei:
- erjedésmentes must,
- 20°C körüli musthőmérséklet (hideg must viszkozitása és
gázelnyelőképessége nő, a gázbuborékok képződése lassú)
- szedimenttartalom max. 8% lehet.
A flotálás előtt magrostán vezetjük át a mustot, mely „kiszűri” a műveleteket zavaró
szőlőmagvakat, bogyófoszlányokat. A flotáció előtt alkalmazunk még pektinbontó enzimkezelést is.
A flotálás megkezdésekor a mustba kezelőanyagokat juttatunk, amelyek révén a szilárd
anyagokon kívül eltávolíthatók nemkívánatos kolloid anyagok (fehérjék, polifenolok, poliszaharidok)
is. A javasolt kezelőanyagok a bekeverés sorrendjében: zselatin, kovasavszol, bentonit. Ezeket kis
tartályokban külön-külön készítjük elő, és adagolószivattyúval juttatjuk a flotálótartályat töltő
szivattyú nyomóvezetékébe. A flotált mustot a musterjesztés optimalizálásához 10-15°C-ra hűtjük.
A mustflotálás kifejezetten nagyüzemi művelet. A must átfutási ideje a különböző
berendezéseken átlagosan egy óra. A mustflotáláshoz kialakított berendezések csak folyamatos
betáplálással, 150-300 hl/h teljesítménnyel működnek.
Erjesztés:
Az alkoholos erjedés főfolyamata a cukor szétesése etil-alkoholra és szén-dioxidra.
Az alkoholos erjedés reakcióegyenlete:
C6H12O62 CH3–CH2–OH + 2 CO2 + hő
Az alkoholos erjedés sematikus vázlata:
Glükolízis
H2O
Hexóz--------------> glicerinaldehid-3-foszfát-------> glicerinsav-3-foszfát---> piroszőlősav ---->acetaldehid -------> etanol
Derítés:
A borban lévő zavarosságok megszüntetésének leghatékonyabb módja a derítés. A művelet
abból áll, hogy olyan anyagokat adunk finoman eloszlatva, amelyek flokkulációra és leülepedésre
képesek, miközben magukkal ragadják a zavarosságot okozó szuszpendált vagy kolloid részecskéket.
Ezáltal a bor megtisztul. A derítés legfontosabb hatása a tisztítás és a stabilizálás, emellett kedvezően
hat a bor érzékszervi értékére, elősegíti fejlődését. Mindezek bonyolult kolloidkémiai és elektromos
jelenségek közben mennek végbe. Az említett hatások érvényesülésének mértéke függ a derítőszerek
megválasztásától, a derítés időpontjától, a bor összetételétől és állapotától. Derítéskor részint a szabad
szemmel látható zavarosító részecskéket, részint a szabad szemmel nem látható „potenciális”
zavarosító anyagokat távolítjuk el. A potenc. zavarosító anyagok olyan részecskék, amelyek a
későbbiek során, a bor érésével együtt járó fizikai-kémiai folyamatok következtében növekednek
szemmel látható méretűekké.
A legrégebben alkalmazott derítőszerek a fehérjék csoportjába tartoznak. E derítőszerek oldatát
a természetes borba keverve a bor kolloid és makroszkópos lebegő anyagainak hatására azonnal
megindul a flokkuláció (pelyhesedés). A flokkuláció feltétele, hogy ellentétes töltésű részecskék
legyenek jelen. Amennyiben (erősen tisztított boroknál) a flokkuláció nem indulna meg, pl.
bentonitadagolással, lehet megindítani. Kombinált drítés esetében a második derítőszerből jöhet létre
az a kolloid (pl. berlini kék), amelynek hatására a flokkuláció megindul. A fehérje-derítőszerek a bor
polifenoljaival hasonlóan reagálnak, mint a bor természetes fehérjeanyaga. A reakció gyorsítására és
nagyobb csapadék képzésére szokás a polifenoltartalmat mesterségesen is növelni (csersavaszselatinos derítés). Az előálló. Igen nagy belső felületű csapadékülepedés közben sok makroszkópos
és szubmikroszkópos részecskét adszorpció útján megköt. A kötés legerősebben az ellenkező töltésű
részecskéken érvényesül.
A derítés általános szabályai:
- próbaderítésekkel kell kiválasztani a bor kezelésére legalkalmasabb derítőszer fajtáját és
meghatározni a derítőszerek mennyiségét és arányát.

- a próbaderítés pontosan olyan, ugyanabból a szállítmányból származó anyaggal és ugyanolyan
körülmények, hőmérsékleti viszonyok között végezzük, mint az üzemi derítést.
- a derítőanyagokat megfelelően készítsük elő (aprítás, darálás, duzzasztás, oldás)
- a derítőanyagok rövid idő alatt, intenzíven keverjük a borba. A szükségesnél hosszabb idejű
keverés nemkívánatos, mert a már kialakult nagyméretű és ezért gyorsan ülepedő csapadékot kisebb
részekre tördeli.
- a derített bor nyugodt állapotba legyen. Rázkódás, szén-dioxid fölszabadulás, hőmérsékletváltozás gátolja a csapadék leülepedését.
- a letisztult bort megfelelő időben válasszuk el a derítési üledéktől. Se túl korán, se túl későn.
A borászatban használt sokféle derítőszer összetételében és hatásában különbözik egymástól.
Ezeket a bortechnológiai elveknek megfelelően a következők szerint csoportosítjuk:
ásványi derítőszerek: bentonit (Deriton, BW200, NaCalit, Gél-benton)
fehérjetartalmú derítőszerek (Zseletin, Vizahólyag, Tojásfehérje, Kazein)
Kálium-vas (II)-cianid (sárgavérlúgsó)
egyéb derítőszerek (műanyagporok)
Derítések végrehajtása
Bentonitos derítésnél: fehérjeanyagokat, főleg termolabilis fehérjéket távolítanak el a borból.
A bentonitot 5-10 szeres mennyiségű vízben és sosem borban 24 órán át duzzasztjuk.
Csomómentes szuszpenziót készítünk. A szuszpenziót állandó keverés mellett adjuk a borhoz.
Az ülepedés gyorsasága bizonyos esetekben zselatinadagolással gyorsítható.
Csersavas-zselatinos derítés:
A zselatin a cserzőanyaggal pelyhes csapadékot képez, amely a bor felületén megköti a
zavarosságot okozó anyagokat, majd leülepszik. Ennek a derítési módnak a tisztító hatása ismert.
Csersavat (tannint) is adunk a borhoz derítéskor, mivel a bor nem tartalmaz annyi cserzőanyagot,
amennyi az eredményes derítéshez szükséges lenne. A derítést általában sárgavérlúgsóval
kombináljuk. Ez a „kombinált” derítés.
A szükséges mennyiségű csersavat kevés borban teljesen feloldjuk, majd folyamatos keverés
közben a borhoz adjuk. Ezután keverjük a borhoz a kb. ötszörös mennyiségű vízben feloldott
sárgavérlúgsót. A zselatint fölaprítjuk, ötszörös mennyiségű vízben duzzasztjuk, majd vízfürdőn
állandó kevergetés közben hevítjük. Kb. tízszeres mennyiségű borral, hígítjuk, majd állandó keverés
közben adjuk a borhoz.
Kovasavas-zselatinos derítés:
A zselatin a kovasavval pelyhes csapadékot képez. A csapadék megköti a zavarosító anyagokat,
majd leülepszik. Főleg újborokat derítünk ezzel az eljárással. Stabilizáló hatása nincs. Próbaderítéssel
állapítjuk meg a szükséges mennyiséget de próbaderítés nélkül alkalmazható a 3-10g-hl zselatin és
30-100cm3-hl 15%-os kovasavoldat.
A helyes arány 1g zselatinhoz 10cm3 15%-os kovasavoldat. Helyes sorrend: 1.kovasav, 2
sárgavérlúgsó, 3 zselatin.
Sárgavérlúgsós derítés:
A sárgavérlúgsó: kálium-hexaciano-ferrát - a vassal és általában a nehézfémekkel, rézzel,
cinkkel, mangánnal is oldhatatlan csapadékot képez, és ezzel lehetővé teszi eltávolításukat. A
sárgavérlúgsó az ionos vassal képez csapadékot. A derítés után a komplex kötésben lévő vas egy része
a borban marad. Ha megváltozik a bor kémiai egyensúlya, akkor a komplex vegyületekből ionos vas
szabadulhat föl, amely törést okoz. A szükséges mennyiséget próbaderítéssel állapítjuk meg. A

derítéssel kapcsolatos vizsgálatokat csak kékderítési vizsgát tett szakember végezhet, megfelelő
laboratóriumban. (Engedélyezve?)
Szűrés:
A borok tisztításának a legrégebbi módja a szűrés. Rendszerint a derítést követi, de gyakran
attól függetlenül is végzik. Szerepe a borpalackozás térhódításával ugrásszerűen nőtt, s a modern
technika vívmányaként megvalósított új szűrési módszerek szinte forradalmasították a borászati
technológiát.
A szűrési művelet az utóbbi évtizedekig alapvetően nem változott. Ennek lényege, hogy a bor
szűrőfelületre áramlásának és a szűrlet eltávozásának az iránya egyező, és csak a tiszta fázis távozik a
szűrőfelületről. Ez az ún. „frontális” átáramlásos (Dead-end) szűrés, amelynek a hagyományos
módszere a szűrési segédanyag (azbeszt, cellulóz, kovaföld) használata.
A szűrőanyaggal kialakítható szűrőfelülettől függően megkülönböztetünk felületi
(kétdimenziós) és mélységi (háromdimenziós) szűrést.
Kétdimenziós szűrés esetében a munka kezdetén meghatározott mennyiségű szűrőanyagot
juttatunk a berendezésbe. Ennek mennyisége a szűrés folyamán nem változik, mivel a művelet közben
nem adagolunk újabb szűrőanyagot. A bor a szűrőanyagon laminárisan áramlik át, miközben a
zavarosító anyagok a szűrőfelületen két dimenzióban helyezkednek el.
A háromdimenziós szűréskor a munka kezdetén speciális alapréteget képezünk, majd a szűrés
során folyamatos adagolással újítjuk fel a szűrőfelületet. A szűrőréteg fokozatosan vastagodik, a bor
zavarosságai pedig beágyazódnak a szűrőanyagba. A folyton megújuló szűrőfelület térbeli szitaként
működik. Ily módon megakadályozható a záró film kialakulása, és a művelet mindaddig folytatható,
amíg a szűrőanyagnak van elegendő helye a berendezésben.
A frontális technika újabb módszere, eredménye a segédanyag nélküli szűrés. Ez különböző
anyagú membránokkal oldható meg. A szűrés módját tekintve kétdimenziós eljárás. A membrán
pórusain fennakadt anyagok a szűrőfelületen gyülemlenek össze. Ennél az eljárásnál a membránt csak
kis mennyiségű üledékanyaggal terhelhetjük.
A hagyományos szűrés során a bort lamináris áramlással finom pórusú szűrőanyagon vezetjük
át, amely a szilárd részecskéket részint az adszorpció, részint a szűrő (szita-) hatás révén visszatartja.
Az adszorpció a szűrőanyag fajtájától, a belső felülettől és az adszorptív úton eltávolítható
zavaros anyagoktól függ. Maga az adszorptív hatás a részecskék adhéziójával és elektromos töltésével
magyarázható. Az adszorptív hatás következtében a szűrőanyag pórusméreteinél kisebb szilárd részek
is visszatarthatók a borból. Ez a hatás különösen a szűrés kezdetén nagy, később csökken, majd
megszűnik. A gyakorlatban a szűrő hatásnak nagyobb szerepe van, mint az adszorpciónak.
A szűrési segédanyaggal végzett művelet befejezésekor szennyezett hulladék keletkezik, ami
környezetvédelmi gondokat okoz. A segédanyag nélküli szűréskor keletkező üledék nem tartalmaz a
bortól idegen anyagot.
A frontális szűréssel szemben az utóbbi évek nagy vívmányaként megjelent a „keresztirányú”
(cross-flow), más néven tangenciális szűrés. A szűrőközeg lehet ásványi anyag és műanyag membrán.
Szűrési segédanyagra nincs szükség. Elterjedtebbek a különböző szerkezetű, kémiai összetételű
műanyag membránok. Az eljárás szerint a szűrőmembránok közé juttatott folyadék egy része átjut a
membránon, míg másik része körforgásban visszakerül a tartályba. A szűrlet a keringetés irányára
merőlegesen távozik, ezért is nevezik keresztirányú vagy tangenciális szűrésnek.
A nagy áramlási sebességgel keringetett folyadék a membrán felületére rakódott és eltömődést
okozó részecskéket lemossa. A rendszerbe juttatott folyadéknak kb. 1/5-e szűrletként vehető el, míg
4/5-e visszakering. Az elvett szűrletnek megfelelő mennyiséget folyamatosan pótolják a szűrendő
anyagból. A szűrés végén a pótlás elmarad, s a keringetett folyadék egyre töményebb lesz. Ezzel a
technikával megvalósítható, hogy nagyon zavaros folyadékot tükrös tisztaságúra, a membrán
visszatartó képességétől függően akár sterilre is szűrjük. A tangenciális szűrés elvi lehetőséget teremt
a hagyományos szűrési módok akár teljes kiiktatására a borászati technológiából. Ez azonban ma még
csupán elvi lehetőség. Úgy tűnik, hogy jórészt gazdasági megfontolásokból még jó ideig szükség lesz
a szűrőanyagokkal végzett szűrésre. Ezekhez viszont hasznosan kapcsolhatók és mindinkább
elterjednek a Dead-end technológia különböző membránszűrői.

Palackozás:
A palackozó üzem egységei (borelőkészítő ,töltőcsarnok ,raktárak ,laboratórium ,irodák
,energiatelepek ,szociális helyiségek ,műhelyek )
A bor előkészítése ,(kénszint beállítás ,édesítés ,stabilizáló szerek ,szén-dioxid hozzáadása)
A borászati technológia végső célja túlnyomó többségben palackozott borok előállítása ,amely
egyaránt megfelel a termelők ,a forgalmazók és a fogyasztók érdekeinek . Világszerte érvényesül az a
tendencia ,hogy a borok minősége és eredetisége a palackozással szavatolható .
A palackozó üzem egységei
Borelőkészítő
A borelőkészítő üzemrészben helyezik el a puffertartályokat ,amelyek méretezésénél a töltősor
kapacitását kell alapul venni . Ugyanitt megy végbe hidegsteril palackozáskor a csírátlanító (EK-)
szűrés . Az előkészített rt fogadó puffertartályból a végső kezelést ellátó membránszűrőkön át jut a
töltőtartályba a tökéletesen sterilizált bor .
A melegsteril palacktöltés esetén a bor felmelegítésére szolgáló ,a töltőgéppel összehangolt
teljesítményű lemezes hevítő beiktatásával a puffertartályból közvetlenül a töltőtartályba jut a bor .
Töltőcsarnok

49. kép

Töltőcsarnok, üvegfallal elválasztott töltőhelyiséggel

A töltő üzemrész magában foglalja a palack-előkészítő ,a töltő- és palackozó-, a kiszerelő- és
csomagolóhelyiségeket . Bennük helyezkednek el a palacktöltés teljes munkafolyamatát végző gépek .
A gépsort palackszállító szalag illetve görgős szállítópálya kapcsolja össze

A borok érésének utolsó fázisa, a palackos érlelés. A legtöbb bor a palackozás során olyan
mechanikai hatásnak van kitéve , ami után nem kerülhet rögtön a boltok polcaira. El kell még helyezi
egy jó páratartalmú, idegen szagoktól mentes, a közvetlen napfénytől védett helységben vagy
pinceágban, ahhoz hogy a bele töltött bor újra kisimuljon. Nem minden esetben csak ez a rövid
pihentetés a cél, ugyanis gazdaságossági okok is sokszor kényszerítik a borászt erre. Ekkor még a bor
érik ugyanúgy mintha hordóban lenne (csak parafadugó esetén), viszont nem foglalja az értékes
tárolókapacitást, és innen bármikor lehet csomagolni és szállítani.

6. A SZŐLŐ ÉS A BOR, A BOR HELYE AZ ÉLETÜNKBEN, OKTATÁSUNK A
BORKULTÚRÁÉRT

M it o l j ó , íz le t e s e g y B O R ?

A z é r z e t „ n é g y a la p p illé r e ”
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H a r m ó n ia

K ön n yu b or – N eh éz b or

50. kép

Mitől jó, ízletes a BOR?

Minden borvidéknek megvannak a jellegzetes szőlőfajtáik, amelyek arra jellemzőek, esetleg
ismerté, híressé is teszik azt. Egyes szőlőfajták és borvidékek kapcsolatában sztereotípiák is
kialakulnak (pl. Somló –Juhfark; Badacsony – Szürkebarát; Eger – Leányka;Sopron—Kékfrankos:
Tokaj-- Furmint stb.).
Az adott szőlőfajta, a belőle készített bor, szorosan meghatározza a szőlő termesztési-,
feldolgozási-kultúráját, a bor készítéséhez, fogyasztásához kapcsolódó tradíciók kialakulását.
Az Egri Borvidék fajtaösszetétele is állandóan változott a történelem során, és jelenleg is
változásban van.
Hamvas Béla, szül. 1897. Pozsony 1897-ben, mh.1968. Budapest:
A bor számára szent folyadék, szent maszk, azaz hieratikus maszk. A bor révén felébreszthetők
az emberben szunnyadó erők, beindulhatnak az un. "ébresztő elemek". A bor okozta mámor az
éberség egy formája. A bor "ősfolyadék", "idill olaj", "spirituális eszencia", "folyékony szerelem", az
"aranykor íze, zamata", "hieratikus maszk", "meditációs objektum", azaz tárgya az elmélyült
szemlélődésnek.
Írásán végigvonul a derű:
"Nem vagy kívülről kárhozatra ítélve. Te magad tartod magad a kárhozatban. Minden tőled
függ. Minden lélek egésznek születik és egészségét nem vesztheti el. Légy okos, szerezd vissza
egészségedet. A gyógyszer bárhol kapható. Igyál. Amit kínálok, a tisztaság olaja, a mámor olaja.
Igyál, a többit majd hozza a bor.”
"Életében e világra fordulásától a koporsója rovásáig a bor mindenütt szerepelt. Hadas időkben
és békességben, viadal előtt és után, győzelemkor és vereség után, bőjtben és mátkázó hétben,
menyegzői lakodalmakon és torokon, borszűréskor és takaráskor, a sokadalmakon és vásárokon, az
unszolás és a szerződés előtt és után bort ittak és egymást borral becsülték".
Az öt nagy világvallás közül az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus kifejezetten tiltja vagy
nem különösebben ajánlja a bor fogyasztását. A zsidó vallásban és a kereszténységben a szőlőnek és a
bornak jelentős szerep jut mind anyagi, mind lelki értelemben. Már az Ószövetségben létezett ún.
borünnep is. A jó szüret Isten áldásának, a rossz pedig Isten büntetésének számított. A keresztény
vallás alapítójának, Jézus Krisztusnak életében a bor különösen kitüntető szerephez jut. A bor a
legnagyobb vallási szerepet az utolsó vacsorán kapta. Jézus ezen a húsvéti lakomán a kenyeret

önmaga testévé, a bort pedig önmaga vérévé változtatta. A misebor (fehér vagy vörös - ez utóbbi
ajánlott) csak szőlőből sajtolt, természetes színbor lehet.

51. kép
OKTATÁSUNK A BORKULTÚRÁÉRT
Bevezetés
Az Eszterházy Károly nevével fémjelzett intézményünk elkötelezett a régió életét alapvetően
meghatározó borkultúra ápolásában és fejlesztésében. Így borászati oktatási programjainkban igen
sok ponton választási lehetőséget kínálunk alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokra. A
Természettudományi Karon belül az oktatási formákhoz szorosan kapcsolódik a kutatás-fejlesztés,
mely elsősorban az Élelmiszertudományi Intézet, illetve az Egerfood Regionális Tudásközpont
keretében folyik.
A borkultúra tágan értelmezett vonatkozásainak fejlesztésére – mind az oktatás, mind a kutatás
területén – jó lehetőség adódik több tudományág (biológia, földrajz, környezetvédelem, történelem)
együttműködésére, valamint hazai és nemzetközi intézmények közös munkájára. Meggyőződésünk
szerint a jövőben ez teremti meg további eredményeink hátterét. Hiszünk abban, hogy erre
alapozottan valósulhat meg sikeres oktatásfejlesztési tevékenységünk, jelenhet meg a régióban – sőt
azon túl is – jól hasznosítható képzési kínálatunk.
Mit tettünk és mit teszünk az oktatási formák keretében Egerben a borkultúráért?

Az 1990-es évek elejétől, lassan immár két évtizede, hogy hallgatóink a „Borkémia” c. tárgyat
(speciálkollégiumot) felvehetik a leckekönyvükbe. A Kémia Tanszék hallgatói kezdettől fogva
szívesen választották ezt a lehetőséget. Később egyre nagyobb lett az érdeklődés e kurzus iránt más
szakos hallgatók körében is. A megnövekedett érdeklődésre való tekintettel folyamatosan bővítettük a
részt vevő hallgatók körét. Először a más természettudomány szakos hallgatóknak, majd a főiskola
bármely szakos hallgatójának tettük lehetővé a kurzus látogatását. Természetesen megváltoztattuk, az
új igényekhez igazítottuk az előadások szakmai anyagát. Bevezettük „Amit a borról tudni illik”,
illetve a „Borkultúra fejezetei” c. tárgyakat. Kezdetben csak a felsőbb évesek számára voltak
felvehetők a tárgyak két-két kreditpontért. Később hallgatói kérésre az alsóbb évfolyamosok
jelentkezését is elfogadtuk. Mára már minden hallgatónk számára nyitott és hozzáférhető ez a
tartalmában is megváltozott oktatási forma. A kurzusok végén lehetőség van megajánlott jegy
megszerzésére is.
OKTATÁSI FORMÁINKRÓL:
1. A: Bortechnológus felsőfokú szakképzés:
A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik – az átalakuló gazdasági viszonyaink mellett – sokrétű és
korszerű szaktudásuk alapján alkalmasak a hazai (és külföldi) borászati közép- és nagyüzemekben,
valamint családi gazdaságokban az ilyen irányú felsőfokú szakképzettséget igénylő munkakör
betöltésére, középszintű vezetői feladatok ellátására. További cél olyan általános és szakirányú
ismeretek közvetítése, melyek megalapozzák a Bortechnológus képesítést megszerzők továbbtanulási
esélyeit a szakirányú felsőfokú ún. BSc, illetve MSc szintű képzésben. [1]
Főbb tárgyak:
Általános alapozó ismeretek: természettudományos alapozó tárgyak, vállalkozási ismeretek,
viselkedéskultúra, informatika, idegen nyelv.
─ Szakmai törzsképzés: szakmai tárgyak, borkultúra, borgasztronómia, borkereskedelem,
eredetvédelem, környezet- és hulladékgazdálkodás, üzleti tervezés. [1]
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
A bortechnológus szakképesítést megszerzők elsősorban a hazai szőlő- és borfeldolgozás
vertikumát figyelembe véve bármely ilyen jellegű üzemben, gazdaságban, illetve az ahhoz kapcsolódó
területeken középvezetői feladatok ellátására válnak alkalmassá. [1]
─

A négy féléves oktatási formában (120 kredit és záródolgozat) az elméleti és gyakorlati képzés
szerves egységet alkot. Híres egri és tokaji borászok, szőlészek, illetve a főiskola több oktatója, akik e
területen szereztek tudományos fokozatot, végzik a képzés elméleti és gyakorlati oktatását. Az
utóbbiak közül többen vagy hobbi szinten, vagy gazdasági tevékenységben dolgoznak ezen a
területen.
Egerben nemcsak nappali, hanem levelező tagozaton is folyik a képzés, míg Tokajban (kihelyezett
tagozat) csak levelező képzésben. Tokajban már három évfolyamon végeztek hallgatók (köztük
szlovákiai magyarok is), míg Egerben nappali tagozaton két éve, levelező tagozaton pedig idén
végzett az első így beiskolázott csoport.
A képzést keresettnek, népszerűnek és jól hasznosíthatónak ítéljük. A végzettek visszajelzései
alapján jelentős a szakmában elhelyezkedők száma, valamint jónak mondható még a szakirányban
továbbtanulók száma is. (A statisztikai adatok a Tanulmányi Osztály által gyűjtött önkéntes bevallás
alapján készültek.). A levelező tagozaton végzők nagyobb része eleve a szőlőtermesztésben és
borászatokban dolgozik. A gyakorlati tudás megszerzését a borvidékek különböző borászaival
közösen oldjuk meg. A képzésre jelentkezők száma folyamatosan emelkedik.
A hallgatók között (különösen levelező tagozaton) magas a diplomások aránya, és szép számmal
vannak azok, akik a bizonyítvány megszerzése után további főiskolai (BSc), illetve egyetemi (MSc,
MA) oktatásban vesznek részt, fejlesztik tudásukat.
1.B: Kémia BSc – Borász-analitikus szakirány

A felsőoktatás megreformálásával, az ún. Bolognai folyamat megindulásával intézményünkben a
természettudományos képzés keretén belül a hároméves felsőfokú oktatásban a Kémia BSc 180
kredites moduljában a Borász-analitikus kimenet 30 kredittel szerepel.

A képzés célja:
Korszerű természettudományos szemléletmóddal és magas szintű kémiai tudással rendelkező
szakemberek képzése. A szak követelményeit teljesítők megfelelő ismeretekkel bírnak a társ
természettudományok, valamint az informatika területén, képesek az alapképzésben megszerzett
ismereteik önálló bővítésére, a hazai és a külföldi szakirodalom feldolgozására. Hallgatóinkat
felkészítjük a kémia alapszakhoz kapcsolódó BSc, illetve MSc képzésekben való sikeres helytállásra.
[1]

Főbb tárgyak:
Természettudományos alapozó ismeretek: matematika, fizika, infotechnológia, közgazdasági
alapismeretek, minőségbiztosítás, környezettani alapismeretek, EU ismeretek.
─ Szakmai törzsanyag: általános kémia, szervetlen kémia, fizikai kémia, szerves kémia,
analitikai kémia, alkalmazott kémia.
─ Differenciált szakmai ismeretek: a borászat biológiai alapjai, mikrobiológia, a borászat kémiai
alapjai, borkultúra, borminősítés, borgasztronómia, eredetvédelem, élelmiszerbiztonság,
borászat. Szakmai gyakorlat. [1]
─

Ha „A bor az oldatok királya” és az összetételét tudatosan analizáljuk – ki foglalkozhatna vele
érdemben, ha nem a kémikus? A bor érési, fejlődési folyamatait megismerve lehetőség nyílik, hogy a
borkészítésben az esetlegességet felváltsa a tudatosság. Magyarország és közelebbről régiónk
borászata nagy, lendületesen fejlődő gazdasági erőt képvisel. A minőség javítása illetve fenntartása
megköveteli a megfelelően képzett szakemberek alkalmazását. [1], [2], [19]
Az első végzett csoport hallgatói 2009-ben kaptak diplomát.
1.C: Kulturális örökség tanulmányok szak MA – Borkultúra szakirány:
2010 szeptemberében indult a képzés nappali és levelező tagozaton.
A képzés célja:
A mesterképzés célja olyan kulturális szakemberek képzése, akik megszerzett művelődéstörténeti és
művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli,
környezeti és információs rendszerének történeti értelmezésére, általában véve a kultúra – speciális
ismereteik révén pedig a borkultúra – anyanyelven és idegen nyelven történő közvetítésére. Ismerik a
kulturális örökség védelmére, értékeinek bemutatására és menedzselésére vonatkozó
munkafolyamatokat. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására. [1]
A Borkultúra szakirány tantárgyai:
A szőlő- és bortermelés története; Az élettudományok története és a bor; A bor a művészetekben; A
bor az irodalomban; A szőlő és a bor a néphagyományban; A szőlőtermesztés és a borkészítés
kultúrája; A bor kereskedelmi kultúrája; A borfogyasztás kultúrája; Magyarország híres borvidékei; A
világ híres borvidékei; Összehasonlító kulturális borszótár; Idegen szaknyelv (francia, olasz) [1], [10]
Elhelyezkedési lehetőségek:
A borkultúra sok szempontú bemutatásához kapcsolódó tevékenységek területén: borfesztiválok,
kiállítások, kulturális kontextusba helyezett borkóstolók, kereskedelem, vendéglátás stb. [1], [6], [11]
A mértékletes borfogyasztás egészséges! Mit kell tennünk az alkoholizmus ellen?
„A bor nemcsak kierjesztett szőlőlé, egy élvezeti cikk, hanem az emberiség kultúrkincse, és mint
ilyen, végigkíséri a civilizációt”. Az alkoholizmus elleni küzdelem csak szemléletváltással lehetséges.
[9] Ebben segít a kulturált borfogyasztás megismertetése.

Közismert, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás – főleg toxikus oxidatív anyagcseretermékei által
– károsítja a DNS-t, sejtméreg, így a belső szervek és az idegrendszer súlyos károsodását, daganatot,
korai öregedést, halált okozhat. Vonatkozik ez a borra is. Mégis a bornak különleges,
megkülönböztetett szerepet tulajdonítottak történelmünk során.
A múlt század 80-as éveiben kiderült, hogy Franciaország bortermő területeinek lakosságánál a
szívinfarktus előfordulása és az ebből adódó halálozás 50–50%-kal kisebb, mint az azonos kockázati
tényezőkkel (koleszterindús étrend, súlytöbblet, mozgásszegény életmód) rendelkező Angliában.
Kiderült az is, hogy a nagy bortermelő államokban, Franciaországban, Olaszországban,
Spanyolországban és Portugáliában a szívinfarktus halálozási aránya kisebb, mint a kevesebb bort
fogyasztó lakosságú országokban [7].

A borfogyasztás és a koszorúér betegségekben (C HD) történő halálozás
kapcsolata
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A borfogyasztás és a szívkoszorúér betegségekben (CHD) történő elhalálozás
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Az infarktust az ún. LDL (más néven rossz) koleszterin oxidált formájának az érfal sejtjeibe való
bejutása okozza, a sejt elfajul, ún. habos sejtekké alakul. A sejtfal is károsodik, megvastagszik, sérül,
itt a vérlemezkék összecsapzódnak vérrög keletkezik, az ér elzáródik, a mögöttes területen elhalás
(infarktus) lép fel.
A kis dózisú alkohol (1–3 dl, 10–13v/v %-os bor) fokozza a fibrinolízist (gátolja a vérrög
keletkezését), emeli a HDL (azaz a jó) koleszterin szintjét, az LDL-koleszterint kismértékben
csökkenti, kisebb a stresszre adott hormonválasz, továbbá segíti a polifenolok felszívódását.
Mindezen hatások jelentősen csökkentik az infarktus előfordulását és a halálozást. [7]
A vörösbor készítésekor hetekig tartó héjon-erjesztés történik, ilyenkor a must együtt erjed ki a
törkölykalapot ???? adó bogyóhéjjal és egyéb bogyómaradványokkal. A keletkező alkohol hatásosan
oldja ki a polifenolokat a bogyóhéjból. Ez a magyarázata annak, hogy a vörösbor polifenoltartalma
akár hússzorosa lehet a fehérborénak (0,5–3,0g/l). [4]
A borkultúra és a kulturált borfogyasztás kialakítása területén végzett tevékenységünket az első és
második féléves tematikánk ismertetésével konkretizáljuk – az előadók, foglalkozásvezetők nevének
megadásával. Ezen kurzusokat az intézményünkben tanuló bármely szakos hallgató felveheti, és
annyira nyitott ez az előadásforma, hogy az érdeklődő „külsős hallgatók” száma az előadásokon
alkalmanként sokszor kétszámjegyű.

1. félév: Szőlészet, borászat – a bor kémiája
NBT_KE165K2, XT-793-2
A szőlészet, borászat alapjai [2]
(Dr. Rácz László, EKF Kémia Tsz.)
A bor kémiája. Borösszetétel. Borkészítési folyamatok [3]
(Dr. Rácz László, EKF Kémia Tsz.)
Az Egri Csillagok Rt. szőlőfeldolgozó pincészetének megtekintése, a technológiai
folyamatok megfigyelése [17]
(Osváth Tamás, Tóth István, Egri Csillagok Rt., Verőszala 21.)
A bortörvény és a hegyközségi törvény
(Dr. Dula Bence borász, mérnöktanár)
Magyar örökség – Világörökség. A Tokaji Borvidék bemutatása
(Dr. Dankó József tanár, Tokaji Ferenc Gimnázium, Tokaj)
Egy egri borászat bemutatása
(Rácz József kertészmérnök, Erőss János borász szommelier, Egri Korona
Borház)
A bor készítése. A palackozás előtti technológiák szemléltetése, organoleptikus
vizsgálat. EGERVIN pincészete [3]
(Pelle Béla borász, Papp Tamás mérnök, EGERVIN Rt.)
Egy világkuriózum: A Tokaji aszú
(Turóczi István, Royal Mád Pincészet)
Új technológiák a fehér és a vörös borok piacra kerülése érdekében [2]
(Dr. Kállay Miklós, egyetemi tanár, Corvinus Egyetem, Budapest)
Üzemlátogatás egy egri vörösbort előállító modern borászatban
(Uria Grassi borász, RAI-VINI, Eger, Nagykőporos út)
A bor, mely megvidámítja a lelket
(Dr. Kádár Zsolt esperes, DC főtitkár, ThM PhD, Eger)
Zárófoglalkozás. A félévben tanultak összefoglalás, számadás
(Dr. Rácz László, EKF Kémia Tsz.)
2. félév: A borkultúra fejezetei
XT- 795-2
Bor a nagyvilágban és hazánkban
(Dr. Rácz László, EKF Kémia Tanszék)
A bor helye az életünkben
(Dr. Rácz László, EKF Kémia Tanszék)
A bor a magyar történelemben
(Dr. Kozári József, EKF Történelemtudományi Intézet)
A hagyományos szüret és borkészítés – hangulati elemekkel – az egri
borvidéken
(Kaló József, dr. Ködöböcz Gábor, dr. Rácz László EKF)
Szóló szőlő – tüzes bor. A bor és az irodalom
(Dr. habil Cs. Varga István professzor, ELTE BTK Irodalom Tanszék)
Hamvas Béla a bor filozófiájáról
(Lőrinczné dr. Thiel Katalin, EKF, rektorhelyettes, Filozófia Tanszék)
A borok bírálata
(Dr. Dula Bence c. főisk. tanár, Dula Szőlőbirtok és Borgazdaság)

A minőségi borkészítés technológiája az Egri borvidéken
(Tarsoly József, szőlész-borász, Eger Város hegybírója)
Miért teremtette az Úr a bort?
(Dr. Antus Sándor akadémikus, Debreceni Egyetem)
A bor és az egészség
(Dr. Abonyi János, dr. Ringelhann György, Markhot F. Kórház)
A bor és a vallás
(Mikolai Vince, pápai prelátus, Miskolc-Diósgyőr)
A magyar bor Európában
(Dr. Csoma Zsigmond, a Magyar Bortörténeti Társaság elnöke, KRE e. tanár)
Bor és gasztronómia
(Dr. Dula Bence, c. f. tanár, Rácz József, ü. igazgató)
Helyszín: Egri Korona Borház (utazás autóbusszal)
Számadás a megszerzett ismeretanyagból
(Dr. Rácz László, EKF Kémia Tanszék)
A szőlőtermesztési és borkészítési hagyományainkról
Oktatásunk elsőrendű célja a szőlőről, a borról szóló, általános műveltséghez tartozó ismeretek
nyújtása, valamint a kulturált borfogyasztás alapjainak megismertetése. Mert valljuk, hogy a kulturált
borfogyasztásnak közvetve jellem-, tudat- (és korábban) viselkedésformáló szerepe is volt.
Napjainkban ez már sokat javult, ennek érdekében dolgozunk immáron több mint húsz éve. A
borfogyasztási szokásokon országunkban még van mit változtatnunk, azt nem tarthatjuk
megfelelőnek, hogy sokan a bort csak az alkoholtartalmáért fogyasszák. Valljuk, hogy a bor nemcsak
egy alkoholos ital, hanem olyan nemes folyadék, amelyben sok, élettanilag értékes komponens mellett
alkohol is van. Márai Sándor szerint: „… a bornak nemcsak íze, illata és szesztartalma van, hanem
mindenekelőtt szelleme is. Mintha a nép, mely termeli és issza, átadna lelke titkos tartalmából valamit
a hazai bornak.”
De idézhetünk Vörösmarty Mihálynak a „Jó bor” című verséből is, mely szerint:
„Kit illet a pohár,
Mely kézről kézre jár?
A hős Egert Hevesnek fiait.
Te vagy Heves, kit felköszöntök itt.
Boldog vidék! Egy holló szálla le.
S nem láttam: földed olyan fekete.
Te hogy derítsd a költő asztalát,
Hozzá borodnak fűszerét adád.”
„A bor az embernek teremtetett csodálatos adomány: feltéve, hogy egészségben vagy
betegségben, ésszel és mértékkel, jellemre szabottan fogyasztják.”
Hippokratesz (i. e. 5. sz.)
A szőlészet és a borászat egymástól nem különíthető el, a két ágazatnak szoros összhangban kell
működnie. Ez az egységes, harmonikusan működő rendszer teszi elérhetővé a fogyasztók számára a
minőségi bor előállítását, ami napjainkra már a fogyasztó társadalomban alapvető feladattá vált.
Ahhoz, hogy ezt a feladatot el lehessen látni, mindenekelőtt meg kell szerettetni már
gyermekkorban a szőlőtermesztés és borkészítés lehetőségét, fontosságát. Ezt követően az oktatási
intézményekben fel kell vállalni minden szinten a szükséges oktatást. Ebben kívánunk mi is
„oroszlánrészt” vállalni, mert
a borkultúra a szőlőtermesztés és bortermelés (-készítés), valamint a borkereskedelem és a
borfogyasztás időben egymásra rakódó hagyományainak minőségi rendszere.

E cikk írói biztosan vallják a borfogyasztással kapcsolatban is Paracelsus (1493–1541) híres és
gyakran idézett mondását: „Hogy egy anyag méreg-e vagy nem méreg – azt mindig a mennyiség
határozza meg” – ahogy a mellékelt kép is szimbolizálja.

Paracelsus (1493-1541):
53. kép
„Hogy egy anyag méreg-e vagy nem méreg – azt
Végül idézünk egy
végzős amatematika–fizika
szakos hallgatót,
aki az egyik borminősítő tanóra után
mindig
mennyiség határozza
meg.”…

így fogalmazott – ami a munkánk eredményét is mutatja: „Tanár úr! – Most már, ha egy pohár bort
megiszunk, nemcsak úgy leöntjük, hanem kóstolgatva, fogyasztva élvezzük azt.”

54. kép

Egyik bortechnológus hallgató gyakorlati vizsgán

55. kép

56. kép

Számadás a megszerzett ismeretekből a „Borkultúra fejezetei” nevű tárgy
záró foglalkozásán

Szakmai látogatás az Egri Korona Borházban – a szakmai gyakorlatok
kiképző helye

57. kép

6.1 A BOR A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN, MAGYAR BORKULTÚRA - BORHAGYOMÁNYOK
A bor története az emberiség története" tartja a mondás, s valóban, a "palackba zárt napfény"-t
költők százai dicsőítették évszázadokon át, a magyar ember számára pedig különösen fontos volt,
hiszen: "életében e világra fordulásától a koporsója rovásáig a bor mindenütt szerepelt. Hadas időkben
és békességben, viadal előtt és után, győzelemkor és vereség után, bőjtben és mátkázó hétben,
menyegzői lakodalmakon és torokon, borszűréskor és takaráskor, a sokadalmakon és vásárokon, az
unszolás és a szerződés előtt és után bort ittak és egymást borral becsülték" - írta a jeles történész
Takáts Sándor.
Milyen források utalnak a bor és az emberiség kapcsolatára:
A legendák:
A mítoszok: Dionüszosz (szívéből nőtt ki az első szőlőtőke), Bakkhosz (Ügyes
borkereskedőből a bor istenévé lett), Dzsemsid perzsa sah (akit egyik háremhölgyének tiltott
szerelme tett az "édes méreg", a bor felfedezőjévé).
Az ótestamentum: Noé neve összeforrott a borral is, Mózes felderítői hatalmas szőlőfürtöt
hoztak az Ígéret Földjéről.

1.

2.

A történelem:

1.

Az Ókor: Mezopotámia Fejlett borkultúra és borkereskedelem. Hamurabi i. e. 2100 körül
törvényben bünteti a borhamisítókat. (Csak ami iránt nagy a kereslet, azt érdemes hamisítani);
Egyiptom III. Tothmes és III. Ramszesz idejéből való feljegyzések szólnak a
borfogyasztásról; Fönícia. Az általuk készített üvegedények feltehetően a borfogyasztást
szolgálták; Hellén államok: Nagy Sándor kortársai a "föld vérének" nevezték a bort; A szőlő a
Kárpát medencében: Már a rómaiak előtt ismerték. Bojrevista dák király alattvalóinak
erkölcseit javítandó kiirtatta birodalmában a szőlőket. Attila hun király is ismerte és
mondhatni "halálosan szerette" a bort, hiszen egy több napos tivornya után szenderült
jobblétre.

2.

A Középkor és Újkor: A borfogyasztás a mediterrán kultúrában egyre elterjedtebb, mert: a/. a
vizek egészségtelenek, b/. az étkezési szokások megkívánják, c/. a jobbágyság szegényes
tápláléka miatt a borban lévő kalóriára is szükség volt, d/. a bor a keresztény liturgia fontos
része. A nagy kereslet jelentős kereskedelmet hívott életre. De! nem a minőség, hanem a
mennyiség, és a könnyű szállítás, (vízi utak, városok közelsége) volt fontos. A középkori
hordókban a bor nem volt hosszú ideig eltartható. Tehát! Az óbort nem ismerték. A márkás
fajborok a XVIII. századtól kezdenek ismertté és keresetté válni. A fajborok egyre nagyobb
differenciálódása viszont a jó bort luxuscikké tette.

3.

A magyarok és a bor:
a) Már a Meotis (Fekete Tenger) vidékén ismerték. "Midőn valakivel fogadást tettek,
egy pohár bort hozattak, s ebbe karddal, vagy nyíllal véröket eresztvén megitták,
nemcsak a fogadást tevők, hanem minden jelenlevők egyetemben. S ekkor mind a
barátság, mind a fogadás szent és változhatatlan volt előttük. Sőt akik az ilyen vérrel
kevert borból ittak egymást véreiknek tartották."
b) Az első írásos emlék a szőlőről a Pannonhalmi Apátság alapító levele. A liturgia
szükségessé tette, hogy ahol lehetséges a keresztény egyház rendelkezzen szőlővel.
De nemcsak az egyház részéről jelentkező igény tette fontossá a bortermelést, hanem
a rossz vízminőség is, az éghajlati és a talajviszonyok pedig kedveztek hazánkban a
szőlőtermesztésnek.
c) A XIV. sz. elejére a magyar borok már ismertek Németországban és
Lengyelországban. Károly Róbert idején fejlett szőlő és borkultúra jellemezte
Magyarországot. Zsigmond alatt átmeneti visszaesés következett be, majd Mátyás
idején újabb fellendülés. A XVI-XVII. század állandó csatározásai fellendítették a

borfogyasztást, nemcsak a zsoldos hadinép, hanem a vizek további fertőződése miatt
is (temetetlen holttestek, vízbe dobált hullák stb. A kanizsai várkapitány kérelme a
nádorhoz: " Bort küldjön kend, mert uraim a víztől mind elbetegednek." 1594-ben az
egri várban a 700 fős legénység 15200 csöbör bort fogyasztott. Ez kb. napi 7 dl.)
d) Harc a részegeskedés ellen Pázmány Péter: "A haza szabadulásáért annyi részegítő
köszöntések lettek, hogyha egy nagy völgybe vinnék a török császár erejét, és reá
eresztenék azt a bort, melyet sok részegeskedésben megittanak Magyarország
szabadulásáért, nem kellene vízözön sem a török veszedelmére, mind borban
fúlnának meg."
e) A világhírű magyar bor. Sebastian Mercier 1788-as levele: "Kóstolja meg a burgundi
vöröset, a saint vivant-it, a citeaux-it, a grave-it, a vöröset és a fehéret egyaránt, de
főleg a tokajit, ha alkalma van rá, mert véleményem szerint ez a földkerekség első
bora, és csak a föld urait illeti meg az a jog, hogy ihassanak belőle." Az orosz cárok a
tokaji bor fő vásárlói és fogyasztói a XVIII -ik században.
f) A szőlőpusztító rém, a filoxéra. Szőlőgyökértetű. Amerikai eredetű 1845-ben fedezik
fel Európában. Az 1860-1870-es években akkora kárt okoz Franciaországnak, mint a
porosz-francia háború (20 milliárd frank). 1875-től Magyarországon is pusztít, s szó
szerint letarolja a hagyományos borvidékeket. Védekezés az árasztás és a
szénkénegezés, homoki szőlők telepítése, valamint az amerikai ellenálló alanyba
oltás. Egzisztenciákat tett tönkre, és egyik oka volt a kivándorlásnak. A magyar
szőlőtermelésben korszakot zárt és korszakot nyitott.

Magyar borkultúra – borhagyományok
Az a gyümölcs, amit szőlőnek nevezünk, melyből a bort állítják elő – mondhatjuk, „ősidők” óta
létezik. Igaz, hogy az ember folyamatosan fejlesztette a termesztés körülményeit, javította a
minőséget, nemesítette a szőlőfajtákat, és egyre többet tett a természetben, környezetében a
borkészítés érdekében. Az elődök, ősök ismeretanyagát felhasználva alakult ki a jelenkori
borkultúránk.
Mi magyarok elmondhatjuk, hogy honfoglalóink már több mint ezer éves szőlőművelési és
borászati ismeretek birtokában érkeztek a Kárpát-medencébe.
A történelmi kutatások azt valószínűsítik, hogy ide érkezésük előtt ismerték a ligetes szőlőművelést,
amit itt folytattak. Fára futtatták fel a szőlővesszőt, majd megritkították az árnyékot adó fákat,
kiirtották az aljnövényzetet, a bozótot. Metszették a szőlővesszőket, a szőlőtőkét. A szőlőhajtásokat a
következő alkalmas fához lebújtatott vessző segítségével szaporították. Így tudták az ún. szőlőligetet
kialakítani. Erről tanúskodik egy XII. sz.-i esztergomi ábrázolás is.
Anonymus XII. sz.-ban írt krónikájából tudjuk, hogy a magyarság a „szkítiai őshazában” az
ételeivel bort is fogyasztott. A történészek a szőlő és bor eredetét egybehangzóan a közép-ázsiai
területekre teszik, ahol őseink hosszú évszázadokon keresztül éltek, tehát a szőlőtermesztést ősidők
óta ismerhették. Bolgár-török jövevényszavaink is erről tanúskodnak: szőlő, bor, szűr, ászok, seprő,
csiger. A legtöbb európai népnek nincs saját szava a borra, a bor fogalmának jelölésére a latin
„vinum”-ot használják: Wein, wine, vin, vino, vina szavakkal találkozhatunk az európai nyelvekben.
A Római Birodalomhoz tartozó területeken a Kárpát-medencében főleg a Duna vonalától nyugatra a
szőlőtermesztés ettől eltért. Fejlettebb „technológiát” alkalmazhattak, mint a ligetes szőlőtermesztés.
Ezen a vidéken a szőlőtermesztés megalapozójának Probus császárt (276–282) tartják, aki katonáival
szőlőt ültetett. Ez okozta halálát is. Saját katonái gyilkolták meg, mert a katona számára a
földművelés „alantas” munkának számított.



A bor szerepéről:
Az újjászületést, a feltámadást a keresztény vallás a bor szimbolikája révén fejezi ki.
Sajátos, pozitív értékrendet mutat a bor pl. a hun királyi protokollban is. A X. században Attila
udvarában a bor szertartásos fogyasztásának fontos szerepe volt. Priszkosz rhétor leírása szerint a

vendégek a bor szimbolikai nyelvezete segítségével fejezték ki köszönetüket és jókívánságaikat a
hun királynak.
(Priszkosz rhétor, aki a bizánci császár követeként járt Attila udvarában, megfigyelte, hogy a
boroskupákban lévő borral való köszöntés kötelező szertartása volt a protokollnak.)
 Szent István államalapító királyunk kiváló állam- és egyházszervezése kapcsán országunkban a
szőlőművelés egyre nagyobb teret nyert. Lassan visszaszorult a ligetes szőlőművelés (XIII. sz.),
helyette az egyenként karózott, alacsony tőkeműveléses rendszer terjedt el. Ez már a mai ún. síkv. „bakhatás” művelési módhoz hasonlítható. Mindez a Kárpát-medence „őslakosainak”, valamint
a beköltözőknek, a betelepülőknek, így az olaszoknak, a németeknek, a vallonoknak (fr.), a
szlávoknak köszönhető. A szőlőművelés és a borkészítés foglalkozássá vált, amit elsősorban
egyházi közösségekben, ill. földesúri magángazdaságokban, valamint királyi udvarhoz és várhoz
tartozó településeken folytattak. Az egyháznak bortizedet, míg a földesúrnak borjáradékot,
boradót fizettek. Később, a XV. sz.-ban alakult ki a hegyjog és a hegyvám – a német telepesek
jóvoltából.
 Elmondható, hogy az erdőirtások révén egyre több helyre ültettek szőlőt, elsősorban a dombok,
hegyek napsütötte déli oldalaira. A szőlőbirtoklás és az örökbérlet révén az emberek nagy
hányada bekapcsolódott a szőlőművelésbe, ami a szőlőkultúra és a bortermelés nagymértékű
kiteljesedését jelentette.
 Történészek leírják, hogy Mátyás király udvarában a visegrádi palota kertjében a vörös márvány
szökőkútból ünnepi alkalmakkor felváltva fehér- és vörösbor folyt.
 A XV. sz. végére oly szintre jutott a szőlőtermesztés és a borkészítés hazánkban, hogy a szőlő
termesztését erre szakosodott szakemberek végezték. Nagyban segítette a munkát a
Németországból, Itáliából, ill. Franciaországból hazatért tanult diákok szaktudása. A szőlőből
színekben, présházakban, pincékben nyerték a mustot. A taposásos mustnyerés mellett megjelenik
a fa bálványsajtók alkalmazása. Ebben az időben kezdik nálunk is alkalmazni elsősorban a bor
tárolására a faabroncsos fahordókat.
 A magyarországi török uralom segítette több – de elsősorban a Tokaji – borvidék kialakulását, ill.
megerősödését, mivel a török megszállás miatt délvidékről a Szerémségből származó híres borok
nem jutottak el a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz. Az 1665. évi országgyűlés 79.
törvénycikkelye már kötelezően elrendeli az aszúszemek külön szüretelését és
dézsmamentességét. Ekkor Tokaj-hegyalján kívül több borvidéken is készítenek aszúbort pl.
Miskolc, Eger, Somló, a Balaton környéke, Sopron, Ruszt, Pécs. Erre az időre tehető a Furmint
fajta elterjedése is – mivel ez egy jó aszúsodó szőlőfajta.
 1686 után a török hódoltság területét elhagyott, gazdátlan, műveletlen (szőlő) területek
jellemezték. Az elnéptelenedett vidékre szőlőtermesztéshez értő idegeneket, németeket,
ruszinokat, rácokat, szerbeket telepítettek be.
 A kuruc szabadságharc egyes helyeken gátolta a szőlőtermesztés fejlődését, de összességében a
megnövekedett borfogyasztás gazdasági előnyt, megélhetést, jómódot biztosított a
szőlőtermesztéssel foglalkozóknak. II. Rákóczi Ferenc 48 pontos szabályzatban írta elő a
szőlőmunkák menetét saját hegyaljai birtokain.
 A XVIII. sz. a szőlő- és borkultúra történetében jelentős fejlődést hoz. Egyre jobban terjedt a
bálványsajtók alkalmazása, ill. a már vasabroncsos fahordók használata. Mária Terézia
vámpolitikája sem vetette vissza különösen a magyar bor exportját, mivel rendelete szerint a
magyar bort csak ugyanannyi osztrák borral együtt lehetett exportálni. Ez időre tehető az alföldi
szőlőtelepítés is a futóhomok megkötésére, mert az erdők kiirtásával ez szükségessé vált a Duna–
Tisza közén.
 A XIX. sz.-ban kezdődött a magyar pezsgőgyártás Pozsonyban (1825), majd folytatódott az
ország más részein is, így Pest, Buda és Pécs városában. A pezsgőgyártás elterjedését a nyugateurópai hatás, valamint a rosszul kevert hazai borok siettették. A Törley és a Littke család pezsgői
nemcsak a főúri, nagypolgári családok asztalaira kerültek, hanem a vendéglők, éttermek étlapjaira
is.



Az 1875-ös évekre tehető hazánkban a filoxéra, a szőlőgyökértetű (Phylloxera vastatrix)
megjelenése, amely kb. húsz év alatt szőlőültetvényeink jelentős részét kipusztította.
Az újratelepítés során új szőlőfajtákat, oltványszőlőt telepítettek, melyet a gyökértetű nem károsít.
Az új ültetvényeket már szabályos sorokba ültették. Egy 1873-ban a Magyar Királyi Térképészeti
Hivatal által kiadott térképen látható, hogy ekkor országunk szőlőtermelő nagyhatalom volt,
Európa harmadik legnagyobb szőlőtermelő országa!

58. kép










Az 1920-as években jelentkező gazdasági világválság, ill. az I. világháború erősen visszavetette
szőlő- és borkultúránkat. Az 1921-es trianoni egyezmény alapján elcsatolták a magyar
borfogyasztók 2/3-át, de a szőlőterületnek „csak” 1/3-át. Ez, ill. a válság okozta fizetőképes kereslet
hiánya komoly túltermeléshez vezetett.
A második világháború is tovább rontotta szőlőtermesztési lehetőségeinket. A szocializmus
építésének
időszakában
történtek
nagymértékű
szőlőtelepítések.
Ezek azonban legtöbbször nem a legjobb ökológiai viszonyok közé estek, mivel a gépi művelésbe
a hegyoldalakat nem tudták bevonni, helyette csak lankákat, ill. síkvidékeket telepítettek be. A
gépi művelés miatt a magas művelésmódot alkalmazták, ami mustcukorfok-csökkenést
eredményezett. Ekkor még a termelés fő célja a mennyiség volt, nem pedig a minőség, hiszen az
igénytelen keleti piacon minden eladható volt.
Az 1989-90-es évekkel összeomlott a tömegbort felvevő keleti piac, így át kellett (kell) térni a
minőségi bortermelésre. Legfontosabb feladatok ezen a téren az ültetvényfiatalítás, a jó
fajtaösszetétel alkalmazása és mindenekelőtt a borpiac biztosítása.
Szorgalmas magángazdaságok, családi vállalkozások jelentek meg elsősorban a nagy
mamutcégek elhalásával a legtöbb borvidékünkön. A szervezett formájú borértékesítés érdekében
még sokat kell tennünk, de elmondható, hogy sok pincészetben ma már különleges minőségű
borokat állítanak elő, mellyel a magyar bor hírnevét visszaállítják, sőt látványosan javítják is.
Táblázatban mellékeljük az Egri Borvidéken az Egri Hegyközösség által rendezett Borszalon
„eseménynaptárát” – a 31 borászt és a 93 elkészített 3-3 legjobb borunkat mutatjuk be, amit 2010.
december 29-én 17-24 óráig „kipróbálhattak”.
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7. SZÓLÓ SZŐLŐ – TÜZES BOR. A BOR ÉS AZ IRODALOM
AZ EGRI BOR A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN
Eger mindenekelőtt az 1552-es várvédelem során tanúsított hősiességével és borával vívta jó
hírét itthon és a nagyvilágban. Ez a két téma avatta a költészet múzsájának egyik kedvelt
tartományává is.
Jelképnek tekinthető, hogy az egri borról rendelkezésünkre álló legkorábbi irodalomtörténeti
adat egyszersmind az 1552-es várostrom eseményeit is idézi. Tinódi Sebestyén Eger vár viadaljáról
való ének című, 1553-ban írt históriájában beszámol arról, hogy amikor a törökök totális támadást,
„derékostromot” (főostromot) indítottak a vár ellen, Dobó István az egri bor erejével és zamatával
próbálta fokozni megfáradt katonái harci kedvét, serkentette őket további helytállásra:
Ott minden népét erősen biztatja,
Az köveket asszonnépvel hordatja,
Fáradt népnek csöbörrel borát hordatja,
Viadalhoz azzal jobban támaszja.
A törökellenes önvédelmi harcok idejébe vezet vissza, az egri bornak a végvári vitézek
életében betöltött szerepét illusztrálja Balassi Bálint Borivóknak való című, 1583-ban keletkezett
verse is. A magyar nyelvű egyéni líra megteremtője négy éven át, 1579 februárjától 1582 végéig az
egri várban szolgált hadnagyként, s alkalmanként a következő két esztendőben is csatlakozott korábbi
bajtársai portyáihoz. Az Egerben szerzett élményeknek döntő hatása volt költői pályájának
alakulására, az említett vers megszületésére is. Jellemző, hogy amikor 1589-ben Lengyelországba
távozott, s Búcsúja hazájától című versében számvetést készített addigi életéről, az „édes hazán”
kívül egyedül Egertől búcsúzott el külön is, az ott harcoló végvári vitézeket magasztalta és ajánlotta
Isten kegyelmébe, pedig a Felvidék legtöbb várában megfordult rövidebb-hosszabb időre.
A Borivóknak való „Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű idejét”-t, a tavaszt köszönti, amely
nemcsak a természet, hanem a végvári katonák életét is szebbé, teljesebbé varázsolja, újabb
portyázások, közös lakmározások és mulatozások lehetőségét ígéri:
Újul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.
Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!
Az idézett vers megszületése után jó másfél évszázad telik el, amikor Orczy Lőrinc egyik
művében az egri szüret hangulatos, néprajzi szempontból is hiteles leírásával találkozhatunk.
Richvaldszki prépost úrnak című versét az egri püspök, Barkóczy Ferenc titkárához írta, s 1761.
október 15-én keltezte Egerben. Az ötvenkét strófából álló bölcseleti költemény könyvek között
botorkáló, a lehetetlennel, megválaszolhatatlan teológiai kérdésekkel, a lét végső titkaival viaskodó
„szobatudósként” mutatja be a prépostot. Ezzel az életformával állítja ellentétbe az egri szüretelők
vidámságát, egyszerűségét, természetességét. Indító strófái egri jelmezben és díszletek között
vonultatják föl a Rousseau-i emberideált megtestesítő, a „térjünk vissza a természethez” intelmének
engedelmeskedő szereplőket, nosztalgikus szeretettel örökítik meg jókedvűen végzett munkájukat,
megelégedettségüket, azt a túláradó örömöt, amellyel a „gazdag termés” tölti meg szívüket:
Ez kádra fordítja a megszedett szőllőt,
Ez töri, ez szűri az áldott gyümölcsöt,
Amaz igazítja az összetört lőcsöt,
Ez hozza, ez viszi hegyre a szedőköt.

A gazdag termésnek mindnyájan örülnek,
Megpezsdült édesebb musttól dölöngöznek;
Szomszéd szomszédjának vígadva kérkednek:
Mit adott az Isten; számmal dicsekednek
Kérded, e csörgés közt hát én mit mívelek?
Nem unom el magam, imígy elmélkedek:
Én Uram Istenem! mely boldogok ezek,
Mely jó állapotban vagynak az ilyenek.
Ezeket a bőség vígságra ébreszti
Gond, bú nélkül való életre vezeti,
A szép csendességet hívság el nem veszti,
A komort szabadság és víg kedv széleszti.
Boldogabb ily polgár nálam és náladnál,
Noha fényes kapa várja gunyhójánál,
De jobb ez akármely cifra patikánál,
Egri víz és vagy Sándor köz balsamumjánál
Az „egri víz” természetesen a régen patikákban árult, gyomorbántalmakra javallt pálinkafélét
jelenti. Ez a kuriózum is növeli az elhangzott versrészlet érdekességét és értékét.
Tinódi Sebestyén, Balassi Bálint és Orczy Lőrinc után Gvadányi József egyik alkotásában
bukkan föl ismét – igaz, nem a leghízelgőbb formában – az egri bor.
Gvadányit középiskolai tanulmányai kötötték Egerhez: 1735-től, tíz esztendős korától
városunk jezsuita gimnáziumába járt, melynek öt osztályát kitűnő eredménnyel végezte el. Itt
ismerkedett meg a Rontó Pál névvel is. Apor Elemér tanúsága szerint az egri szülők még a huszadik
század elején is „Rontó Pál”-nak becézték, ezzel a „beszélő” névvel dorgálták csínytevő gyermeküket.
Gvadányi erre a névre keresztelte egyik legnépszerűbb művének a főhősét, mely 1793-ban
keletkezett, s barokkosan komplikált címe így hangzik: „Rontó Pálnak, egy magyar lovas
közkatonának és gróf Benyovszky Móricnak életek, földön, tengereken álmélkodásra méltó
történettyeiknek s véghezvitt dolgaiknak leírása…”
Az elbeszélő költeményben Gvadányi – Rontó Pál jelmezébe öltözve – az egri iskolás évek
emlékeit is fölidézi, a korabeli diákélet korhelykedéstől sem mentes világát mutatja be, a mértéktelen
borfogyasztásról s annak súlyos következményeiről fogalmaz meg példázatot. Megformálja annak a
praeceptornak (a kisdiák mellé nevelőként, házitanítóként beosztott felsőbb éves tanulónak) az alakját,
aki fölöttébb kedvelte „Bacchus tejét”, az életöröm és a vidámság istenének italát, azaz a bort. Hősünk
– ki-kiszökve szálláshelyéről – ezzel a praeceptorral járta Eger és környéke mulatóhelyeit, otthonról
kapott zsebpénzét is az ő borszámlájára oldozta, hogy védelme alatt szabadon táncolhasson és
enyeleghessen a lányokkal. A „réz-szín ábrázatú rétor” vágyai és igényei meglehetősen szűk körre
korlátozódtak, minden gondolata a bor körül forgott:
Legjobb, azt mondotta, Bacchusnak a teje,
Ettől élesedne az ész, s ember feje.
Korcsmákon muzsika vólt, és hegedűltek,
Városból sereggel lányok oda gyűltek.
Szólt hozzám: táncolni hogy én mért nem megyek,
Mintegy erőltetett, hogy én vígan legyek.
Tánc, úgymond, nem egyéb, hanem komóció,
Mely az egészségnek hasznos, és igen jó.
Énnékem sem kellett igen nagy bíztatás,

Valamint őnéki borhoz sok hívatás.
A könnyelmű és korhely élet nem tartott sokáig, csakhamar lefülelték a bűnösöket. A
praeceptort megkorbácsolták és kicsapták az iskolából. Ennek hatására ifjabb társa is meghúzta magát
egy ideig, de nem tudott tartósan ellenállni „a vad nimfák” csábításainak. Ismét lelepleződött, s
amikor egyik diáktársától megtudta, hogy professzora már „familiás vízben” áztatja a vesszőt,
amellyel másnap az iskolában meg akarta „virgáztatni”, fejvesztve menekült a megszégyenítés elől.
Gvadányi így összegezte a történet erkölcsi tanulságait:
Sok iffiú juthat veszély örvényébe,
Ha észre nem veszi magát hevenyébe,
Hogy már meg van vetve őtet fogó háló,
Melynél is a Sátán, nem más az őrtálló. […]
Kerüljétek főkép ti a vad nimfákat,
Mint megannyi mérges s gyilkos viperákat.
Ezek szemetekbe bár szépen nevetnek,
De végtére mégis veszélybe vezetnek.
Az eddig említett verseket mintegy két és fél évszázad lírai terméséből szemeltük ki. Közülük
egyik sem választotta közvetlen tárgyául az egri bort, annak varázsát valamennyi csak
mellékszólamként és áttételes formában örökítette meg. Döntő változás a XIX. században következik
be: az egri bor történetének mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ez a század a legvirágzóbb
korszaka költészetünkben. Igazi karaktere ekkor alakult ki, szimbolikus jelentése egyre összetettebb
és változatosabb formát öltött. A fordulat eszmetörténeti okokra, a nemzeti öntudat akkori
reneszánszára is visszavezethető: az egri bor – összefonódva Dobó István és vitézei emlékével – a
reformkorban kibontakozó hazafias felbuzdulás, 1849 után pedig a nemzeti ellenállás költői
eszköztárát, motívumkincsét gazdagította.
E folyamat elindításában fontos szerepet játszott városunk szülötte, irodalmi múltjának egyik
legnagyobb büszkesége, az 1778-és 1829 között élt Vitkovics Mihály, aki mindenki másnál több
verset írt az egri borról (Ivó dal, Nevemnapjára, Imréhez, a három, külön-külön is ismert részből álló
Anakreóni dalok, Az egri borhoz). Ezek az alkotások – elsőként és egyedüliként líránkban – az antik
időmértékes verselés, az anakreóni költészet hagyományaival kapcsolják össze a témát. Az 1802.
november 20-án keltezett Nevemnapjára szapphói strófáiban például – görög elődjéhez hasonlóan –
Zsuzsinak nevezett múzsájához fordul, akit arra kér, hogy a szerelmi bánatot feledtető, arra
feloldódást adó bor mámorával ajándékozza meg:
Egri borral szűrd tele régi kelyhem,
Víg tanyát üssek nevem ünnepében,
S búfelejtésűl magyarán ihassam,
Kedvre ihassam.
Két versében is megemlíti Eger legendás hegyét, az Egedet, „melyen – az ő szavait idézem –
a legjobb vörös bor [vagyis: az egri bikavér] terem”. Az Imréhez alkaioszi strófáiban például, amelyet
barátjának és jogásztársának, Szedliczki Imrének címzett, aki 1799 és 1801 között az egri érseki
jogakadémián – a líceum épületében – végezte tanulmányait:
Nézd, mind fejérlik hóval Eged hegye,
Milyen teherrel födte be bérceit
A tél, s malomhajtó folyónknak
Kis teteit bepadolta a jég.
Tüzelj erősen, hadd legyen a szobád

Meleg, s galárisszín negyedévivel
Imrém – tiednél jobb torok
Nem issza – csapolt tele bő kupádat.
A „malomhajtó folyó” nyilvánvalóan az Eger patakot jelenti, amely a városban és környékén
több vízimalmot hajtott.
Eger neve a Lidim az egri szellőhöz című „anakreóni dalában” is fölbukkan. Lírai hősnője az
a Bernáth Lidi, aki Vitkovics Mihály egri ügyvédfőnökének, Dékány Andrásnak a házával szemben
lakott: az ablakon kipillantva naponta megcsodálhatta fürjfutású lépteit, legendás szépségét. Kezdő
sorai a költő portréját rajzolják meg, amelynek legfőbb kellékei: „Egednek híres bora”, a bikavér, a
baráti társaság és a fölvázolt körülményekhez olyannyira illő „félrevágott süveg”:
Repülj, repülj szelecske!
Misimhez, édesemhez.
Ha otthon ül s Egednek
Híres borát baráti
Közt issza félrevágott
Süvegben: öblösen fúrt
Kelyhére most virágzó
Ép rózsaillatocskát
Lehelj…
Vitkovics versei közül befejezésül Az egri borhoz című epigrammát idézem, mely a költészet
és a bor egymásrautaltságának, továbbá az epigramma műfaji törvényeinek és a disztichon
ritmusképletének az illusztrálására is tökéletesen alkalmas:
Egri bor, annyi ezer jó napjaim életadója,
Tégedet áld, mint én, mind ki belőled iszik,
Verset is ír, táncol, minden bút félre felejt el…
Egri bor, ott, hol nősz, ott van a szent Helikon.
Vitkovics Mihály nemcsak idézett verseivel, hanem más módon, azoknál közvetlenebbül és
talán hatékonyabban is hozzájárult az egri bor jó hírének növeléséhez. 1803-ban elhagyta Egert,
családjával együtt Budára költözött. Szülővárosával ezt követően is ápolta kapcsolatait, hazahazalátogatott. Budai otthonában egri borral kínálta meg előkelő, a kor szellemi elitjéhez tartozó
vendégeit. Rendszeresen ismétlődő összejöveteleiken – híven idézett epigrammájához – nemcsak a
múzsák hatalma, hanem a csodás szőlőlé is fokozta a parázs hangulatot. Minderről Gyulai Pál a
Vitkovics emlékezete című Vörösmarty-vershez fűzött jegyzeteiben a következőket írta: „Vörösmarty
1824–25 körül ismerkedett meg Vitkoviccsal, e szerb eredetű magyar íróval, akit Horvát Istvánnal és
Szemerével együtt triászának nevezett Kazinczy. Vitkovics háza régebben gyülpontja volt a magyar
íróknak…. Szemere és Horvát István leggyakrabban fordultak meg nála. Kazinczy, Kölcsey,
Berzsenyi, Döbrentei, ha Pestre jöttek, nem maradhattak el Vitkovics vacsoráiról. Az egri jó bor
mellett nem egyszer lepte meg őket az éj. Az irodalmi vitákat néha a Vitkovics éneke szakította meg,
aki igen szépen tudott dalolni. Rendesen népdalokat énekelt és saját költeményeit… Vörösmarty mint
fiatal író bejáratos lett a házhoz...”
Gyulai Pál idézett fejtegetése meggyőzően tanúskodik arról is, hogy milyen szoros barátság
alakult ki a két Mihály, Vitkovics és a pályakezdő Vörösmarty között. Ez a barátság nemcsak a
költészet múzsája, hanem az egri bor iránti elkötelezettségüket is növelte. Korántsem véletlen tehát,
hogy Vitkovics halála után Vörösmarty volt az egri bor egyik legavatottabb szószólója.
Sokatmondóan bizonyítja ezt az Egri bor című, 1830 végén keletkezett epigrammája, amely
témájában, címében, műfajában, ritmusképletében és strófaszerkezetében egyaránt Vitkovics Mihály
ismét bemutatott művét idézi:
Ittanak a hősök s egyik így pendíte: „Török vér!”
„Hagyj folyjon” mondá hévvel az egri Dobó.

S folyt az azóta határ nélkül; s a barna pogány vér
S lelke Dobónak forr lángboraidban, Eger.
A vers hagyományt teremt azzal, hogy elsőként kapcsolja össze az 1552-es várostrom emlékét
és az egri bor varázsát: az isteni nedű színe és íze a várvédelem eseményei, a hősök kifolyt vére által
válik evidenssé, az egri borban ugyanaz a tűz ég, ami ott parázslott a hajdani hősök szívében is. Ez a
toposz az Egerről írott versek sűrűn és sokféle változatban ismétlődő, konvencionális elemévé vált.
Az Eger mellett című vers tanúsága szerint az egri bor legendás híre és Dobó István emléke
vonzotta Egerbe Petőfi Sándort is, amikor 1844 februárjában gyalogszerrel Debrecenből Pestre tartott,
hogy mesterét és példaképét, Vörösmartyt fölkeresse, s versei kiadásához pártfogását kérje:
Ha jó bort érezek, betérek;
Ne térnék be Egerbe?
Ha ezt a várost elkerülném
Az isten is megverne.
Egyúttal azt is megtekintem,
Hol vítt Dobó nagy lelke;
És felköszöntöm, aki őt oly
Dicsőn megénekelte.
A költeményt az Eger közvetlen szomszédságában fekvő Andornaktályán írta Petőfi. Ezt
követően tért be a városba, ahol a helyi hagyomány szerint három napig, február 18-tól 21-ig
tartózkodott. A papneveldében a jeles papköltő, Tárkányi Béla látta vendégül. A kispapok rajongó
szeretettel vették körül. Gondoskodtak arról is, hogy teljesüljön az Eger mellett című versben
megfogalmazott vágya, s megkóstolhassa az egri bort. Ezek a körülmények ihlették az Egri hangok
című remekművét, mely Vörösmarty Fóti dalára emlékeztet:
Itt benn űlök a melegben,
Környékez sok jó barát,
Töltögetve poharamba
Egri bércek jó borát.
Jó barátok, jó borocska –
Kell-e más?
Kebleinkben a kedv egy-egy
Óriás.
Petőfi nevezetes egri látogatásának esztendejében Vörösmarty is újra megemlíti városunk
nevét egyik bordalában. Megszületésének körülményeit Gaál József visszaemlékezése nyomán Gyulai
Pál így örökítette meg: „1844-ben valamelyik este a színházban egy igen unalmas színművet adtak.
Vörösmarty nagyon megunta magát, s azt mondotta Gaálnak, jobb lesz odahagyni a színházat, s
elmenni valamelyik vendéglőbe vacsorálni. Betértek egy közeli vendéglőbe s vacsoráltak. A bor
szörnyű rossz volt. «Ugyan próbáljuk meg – mondá Vörösmarty –, vajon lehet-e e városrészben jó
magyar bort kapni.» Betértek egy pár vendéglőbe; mindenütt rossz volt a bor. Vörösmarty csak
megkóstolta, de nem ivott. «Ez már bosszút érdemel» – mondá Gaálnak haza indulásukkor…”
A bosszúra költőhöz illő formában került sor. Pár nap múlva fölolvasta barátjának Rossz bor
című versét, melyben világgá kiáltotta bánatát, hogy neki, a Fóti dal szerzőjének a „hatalmas Hunnia”
csak „légyétetőt” ad innia. Mindebben a magyar költők sanyarú sorsának a jelképét látja.
Csillapíthatatlan dühében pokolra kívánja a „méregkeverő” csaplárost. Keserű szemrehányásokkal
illeti, a cserbenhagyás bűnében marasztalja el az ország leghíresebb bortermelő vidékeit: Egert,
Ménest, Somlót és Tokajt. Az egri bor kivételes rangját paradox módon az idézett sorrendben elfoglalt
vezető helye is igazolja. Az első és a legsúlyosabb szavakat Egerhez intézi. A hálátlanság
letörölhetetlen bélyegét süti rá, hogy Eger című, az 1552-es várostromot megéneklő eposzáért és az
Egri bor című epigrammájáért nem kapott viszonzást:

Mondják: Egernél híres bor terem.
Verembe szűrik tán? Nem ismerem.
Megénekeltem harcait, borát,
S mind e napig nem láttam áldomást.
Csapláros, méregkeverő!
Ne pislogj, egrit adj elő.
Cudar biz ez, de ám igyunk,
Hiszen magyar költők vagyunk.
A Honderű 1844. június 29-i számában közzétett vers szerte a hazában élénk visszhangra
talált, mély részvétet keltett alkotója iránt. A benne megszólított bortermelő vidékek, hogy jóvátegyék
súlyos mulasztásukat és visszaszerezzék elvesztett tekintélyüket, borküldeményekkel és engesztelő
versekkel siettek a szomjas és haragos költő segítségére.
Eger járt elől jó példával. A Honderű augusztus 24-én erről így tudósított. „Emlékezhetnek a
tisztelt olvasók Vörösmartynk kedves bordalára, a «Rossz borra», mely lapunk e félévi első számában
megjelent, s melyben a költő panaszkodik, hogy ő, ki megénekelte harcait és győzelmét Egernek,
borát csak névről ismeri. E humorteljes – azonban mégis komoly mélységű – kifakadásnak
következtében, mint halljuk, a derék egriek néhány akót a legjobb egriből küldének ajándékul ama
költőnknek, kinek lelkében a nektárok legédesebbike fakad – a poesis. Éljen a költő! Éljenek az
egriek!”
A folyóirat augusztus 31-i számából az is kiderül, hogy a borkóstoló a híres egri bortermelő és
jeles közéleti személyiség, Joó János pincéjéből származott. Ekkor jelent meg s közreadóként az ő
nevét tünteti föl az a vers, amelyet „magyarázatként” egy három akós, borral teli hordóhoz mellékelt:
Tárkányi Béla Válasz Vörösmartynak című alkotása. Az 54 soros mű ezekkel a szavakkal kezdődik:
Hogy néked a hatalmas Hunnia
Légyétetőt hagy inni, nagy hiba;
De még nagyobb, hogy hős Eger borát
Megénekelted, s még nem kóstolád.
Hogy hát lemossuk ezt az ősi vétket,
Engesztelésül bort küldünk tenéked.
Egerben termé a legjobb tető…
A zárósorok arra kérik a címzettet, hogy a „dicső” Dobóra és az egriekre köszöntse „a
felhabzó pohárt”:
Hogy míg bennünket isten földje csak hord,
A hont szeressük, mint az egri óbort.
Az egriek példamutató kezdeményezését, nemes gesztusát másik két borvidék is követte.
Sárosi Gyula a ménesi hegyek termésével „aradi tisztelői” nevében fordult a költőhöz. A Honderű
október 12-i számában Vörösmartyhoz címmel közölt verse elismerő szavakkal illette az egriek gyors,
határozott és jó hazafiakhoz méltó lépését is.
Szemere Miklós így kezdte a folyóirat október 26-i számában Költői levél Vörösmartyhoz
címmel közzétett versét, a hozzá fűzött lapalji jegyzetben tisztelettudóan megemlítve azt is, hogy
írásakor Arad küldeményéről még nem tudott:
Lángborához hős Egernek,
Hol összehányt töröktetem
A borhalom, s melyet terem,
A piros nedv, török vére;
S törökfej lógó cégére, –
Vedd borát az ős Tokajnak…

Vörösmartyt meghatotta az „egri tisztelői” által kezdeményezett és csakhamar az egész
országot lázba hozó „mentőakció”. A felé áradó szeretet ismétlődő, egymással versengő
megnyilatkozásaira verssel válaszolt, mely Jó bor címmel a Honderű 1845. október 7-i számában
látott napvilágot. Benne lelkes hangon köszönte meg a vidéki Magyarország szolidaritását és pazar
ajándékozó kedvét. Első szakaszát a különösen nagy érdemeket szerzett egrieknek címezte:
Kit illet e pohár,
Mely kézről kézre jár?
A hős Egert, Hevesnek fiait.
Te vagy Heves, kit felköszöntök itt.
Boldog vidék! Egy holló szálla le,
S nem láttam: földed olyan fekete.
Te hogy derítsd a költő asztalát,
Hozzá borodnak fűszerét adád.
Mégis van egy panasz; mely szívre hat:
Mért látom vérbe mártott tolladat?
Tollaidra – bár fehér vagy feketék –
Ellenség vére jobban illenék.
Ki a magyar, ha még Heves sem az?
Mégis közöttük gyűlölség hadaz.
De mit beszélek? Itt a bor,
Cseppjeiben hősök vére forr,
Igyunk: javuljon a beteg!
Ki ép, az isten tartsa meg!
A strófa 9–14. sora, mely megtöri az ünnepi hangulatot, azokra a nemegyszer véres
összeütközésekbe torkolló, egymás kijátszására törvénytelen eszközöket is fölvonultató, a
közigazgatást bénító pártviszályokra céloz, amelyek a feketetollas konzervatívok és a fehértollas
liberálisok között folytak az idő tájt a megyeszékhelyen. A torzsalkodást a költő a hazaszeretet
hiányával magyarázta, a város múltjához méltatlannak ítélte.
Ez az üzenet ma is fájdalmasan időszerű s nem csupán az egriek számára!
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc bukása után, az önkényuralom időszakában
mindenekelőtt Vörösmarty és Petőfi öröksége élt tovább az egri bor kultuszában. A kor – és költői –
hangulatát talán a közös poharazgatások, koccintgatások és pohárköszöntők gesztusa, szertartása
fejezte ki a legjellemzőbben, mely összekapcsolta a honfibánat és a felejtés, a vigaszkeresés
motívumait. Az egri borról szóló versekben is látványosan megszaporodott a hazafias tósztok száma,
s egyre változatosabb formát öltött Vörösmarty képi leleménye, mely a tűz metaforájában fűzte össze
a hazaszeretet érzését és a bor mámorát. Lisznyai Damó Kálmán például így köszöntötte 1854-ben
Degré Alajost, a Tízek Társasága egyik tagját, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc katonáját,
a jeles írót és publicistát Degré arcképéhez című versében
Egri borral iszom érted,
Melyben Dobó lelke ég:
Melynek gyújtó mámorától
Születik a jó-reménység.
Oly szőlővesszőn termett, mely
Honfivérben gyökerezik;
Csöppjei a bút elmossák,
A csüggedő lelket edzik.
Hasonló hangulat árad Lisznyai Látogatás című „húsvéti versé”-ből, mely nemcsak a bor,
hanem az azt neki ajándékozó „jó pajtás” származási helyével is gyarapítja az egri vonatkozások
számát:
Pestre jött egy egri jó pajtásom

S ismervén több zúgó mulatságból:
Egyenest énhozzám rontott, hozván
Egy csomó jó bort nekem a javából.
Hogy majd hősen elmulatunk együtt,
Belénk folyván Dobó tüzes vére;
S iszunk mint szoktunk, az édes haza
S szép, hű lányai egészségére.
A neves egri papköltő, Mindszenty Gedeon Eged című, 1857-ben keletkezett „hitmondá”-ja a
híres szőlőhegy és a rajta termő bor, az egri bikavér keresztény szellemiséggel átitatott legendája. Az
elbeszélő költemény a Vata-lázadás idejébe vezet vissza. Szent Egyed remeteként él az egri bércen, s
a pogány bosszú áldozatául esik. A „hosszú századévek” eltüntették már a múlt minden nyomát:
Csak szent Egyed vércsöppei dacolnak
Hatalmával a rengeteg időnek,
Pirosra festvén a gerezdeket,
Melyek itt évről évre nőnek…
Petőfi és Arany barátja, Tompa Mihály is „kemény csapások és nagy szenvedések”
emlékeivel, a könny és a vér színében tömlő bor látomásával szembesült, amikor az 1862-es gazdag
és vidám szüret idején Eger határában járt – Eger határában a vers címe is:
Mint a nemes kebel csak épűl
Kemény csapás-, nagy szenvedéstűl.
S magas érzelmeket terem:
Dússá lett a föld megsanyartan,
S a drága must édes patakban
Csordult alá a bérceken.
„Eged piros borá”-nak titkait keresi Egri bor című, 1862-ben megjelent versében az az Egedi
álnevet használó, igen tehetséges költő is, akit mindmáig nem sikerült azonosítanunk. A titkok
magyarázatát ő is abban leli meg, hogy „e szent halmok” valaha harcmezőül szolgáltak, ahol férfiak
és nők vére, könnye hullt, kik a védelmezett földet „áldva csókolák”:
Most már szőlő tenyész e harcmezőn…
Borából ősi vér piroslik át;
Nőcsók adá zamatját, illatát;
S a gyöngy, mi benne csillog, könnyözön;
Tüzében él apáink szelleme:
Az egri bornak ez a fő jelleme!
E szellemtől hevűlsz,
Ha tőle lelkesűlsz.
Fogd e pohárt, igyál egyet tehát,
S ha kell, mint ők, vérrel védd e hazát!
Tárkányi Béla – annak idején ő látta vendégül az egri papneveldében Petőfit – ezzel a tószttal
kezdi Szüretkor című „kördal”-át:
Fel, barátim, a kupákhoz,
Itt a must, merítsetek;
Bárha nem hevít, azért ne
Lankadozzék kedvetek.
Aki inni nem akar,

Nem barátunk, nem magyar!
Ennél is meglepőbb az a pohárköszöntő, amelyet Pájer Antal fogalmazott meg Egy áldomás
című, 1866-ban megjelent versében. A méltatlanul elfelejtett papköltő az Eger közelében fekvő
Makláron született. Részben a megyeszékhelyen, részben Gyöngyösön végezte középiskoláit.
Városunkban szentelték pappá 1842-ben. Itt jártakor Petőfi őt kereste elsőként, de akkor már
segédlelkész volt Füzesabonyban. 1844-ben ismét visszatért Egerbe, s 1848-ig a főszékesegyház
káplánja volt. Ezt követően Tiszabábolna, 1851-ben pedig Tiszafüred plébánosává nevezték ki. 1862ben Jászapátira került, papi pályájának ez volt az utolsó állomása. Említett versében egri emlékeit
ötvözi az új szolgálati hely iránti elkötelezettségével, Lehel kürtjébe tölti az egri bikavért:
Híres kürtje hős Lehelnek!
Jöszte hozzám, jöszte sorban,
Megcsókollak, megölellek
Örömemben, bánatomban;
És azután harcra zendülj…
Hopp!... Előbb még szent kelyhedbűl
Ezt az egri bikavért
Ürítsük ki a honért!
1825-ben Gyöngyösön született, 1914-ben Egerben halt meg Zalár József, akinek a
gondolkodására és költészetére a nagy francia forradalom, valamint az 1848–49-es magyar
forradalom és szabadságharc eszméi gyakorolták a legnagyobb hatást. Dicső szabadságharcunkat
először nemzetőrként, majd a Damjanich-hadtest tábori krónikásaként szolgálta. Az egri Bányakertben
című verse a két forradalmi népet, hazáját és Franciaországot élteti, értük lobban a láng szívben és
pohárban:
Tüzét Eged is ide hányja,
Itt e pohárban lángol ő;
Szívünk meg érted tör ki lángba –
Oh hon, hogy boldog légy s dicső!
S míg gazdánk, ez az isten bölcse
Koccintva áldást szór reánk:
Cseng a pohár s zeng lelkesedve,
Hogy éljenek a franciák!
Zalár József Emlékek és emlékezések című, 1909-ben megjelent szonettkötetének Heves című
ciklusában is többször megemlékezik az egri borról. Az egyik szonett például ezt a jóslatot
fogalmazza meg:
A tűzhányó Eged nem hűlt ki egészen,
Az egri bor lelke még forrong szivében,
Ha kitör… megint ő lesz a borok bora.
Ki tudja, ki tudja… talán nemsokára
Már hívunk titeket a nagy áldomásra…
Dobó szobra alatt lesz a nagy lakoma!
Egy másik szonett bemutatja „Eger várának” hajdani „vitéz basáját”, aki szent életű, fanatikus
mohamedánként utasít el minden keresztény szokást:
Csak egy kivételt tesz: az egri borral,
Ebből fel-felhajt egy-egy billikommal.

Egy újabb szonett arról a gyöngyösi barátról szól, aki a török katonák borivó versenyére
látogat Egerbe, s a vértelen küzdelemben fényes győzelmet arat, fonák elégtételt véve a hazáját sújtó
megaláztatásokért… Az ő kései utódai azok az egri jogászok, akik nemcsak a kocsmai
vagánykodásokban, hanem a vizsgákon, 1848 nyarának végétől pedig a harcmezőn is vitézül
helytálltak. Úgy illik, hogy emlékük előtt a líceum épületében, ahol annak idején tanulmányaikat
végezték, az egész vers felolvasásával tisztelegjünk:
Kemény legények voltak a jogászok,
Mikor még fénylett a fokos kora,
Kapós volt Eger bikavér bora,
S dalolva ropták, bor mellett, a táncot.
Ifjú vérök, mint a villám, cikázott.
Ha elfoglaltak egy kocsmát – oda
Vesztére tört be zsoldos katona,
Biz azt kidobták, kardja nem használt ott.
Ha új borcégért láttak valahol,
Azzal léptek be: hány hordó a bor?
Ha csak egy – akkor a cégért vegyék be!
De azért tudtak ám felelni másnap...
S midőn nyár végén jött a fővizsgálat,
Azt a harctéren kitűnőn tették le.
Az időrendi áttekintésben Gárdonyi Géza nevéig jutottunk. Az ő versei között nem találunk
olyat, amely az egri bort egyértelmű közvetlenséggel és bizonyossággal választotta volna tárgyául.
1897-es Egerbe költözése után nem született idekapcsolható műve. Említendő költeményei
megírásához így csupán az 1878 és 1882 között az egri érseki tanítóképzőben eltöltött négy tanév
élményei adhattak ösztönzést. A Tavaszi emlék szerelmi idilljéhez a borospincéiről elhíresült
Szépasszonyvölgy szolgált díszletül. A bor legendája – mely 1890-ben keletkezett – az itt érintett
témakör egyik legnépszerűbb és legszellemesebb alkotása. A Bordalok és Göre Gábor nótái – például
a Pintzei nóta – az Egri csillagok írójának népies törekvéseit és humorát szemléltetik, de aligha
sorolhatók a költői életmű legértékesebb darabjai közé.
A fölsorolt versek közül először A bor legendáját idézem:
Szólt az Isten: „Kedves fiam Nóé:
Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „No megöregedtem,
De ilyen jó bogyót még nem ettem.”
Szólt az Isten: „Kedves fiam Nóé:
A csípős must, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felet Nóé: „Ihaj, csuhaj! Sári!
Három Istent kezdek immár látni!”
Szólt az Isten: „Kedves fiam Nóé:
Hát az óbor, kóstold meg, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „Iszom reggel óta:
Gyere pajtás, van még a hordóba!”
A Bordalok közül a második bizonyára éppily jókedvre fog deríteni minket:
Azért teremtett az Isten venyigét,
Hogy könnyebben megérthessük az igét.

Lám a pap még az oltárnál is iszik,
Mert különben az ördögök elviszik.
Aki iszik, azt az Isten szereti,
Mennyországi szőlőjébe vezeti,
Csakhogy ezt a feleségem nem hiszi,
Ha berúgok, a szűrömet kiteszi!
Gárdonyi Gézával a XIX. és a XX. század fordulójához értünk az egri borról szóló versek
leltárában.
Az azóta eltelt évtizedek szembetűnő fejleménye, hogy a téma kiszorult legnagyobb költőink
alkotói műhelyéből, jórészt kismesterek privilégiuma maradt. Ez a jelenség is elválaszthatatlan a
költői világkép gyökeres XX. századi átalakulásától: a modern líra tárgyiassága, személyest
személytelenné – tisztán emberivé, egyetemes érvényűvé – fokozó, absztraktba hajló kifejezésmódja
mindinkább eltávolodott a hagyományos költészet alanyiságától és pátoszától. Ez a fordulat az örökölt
költői témák szelekciójához is elvezetett. Kevés érdemleges példára hivatkozhatunk.
Közülük való Szügyi Trajtler Géza, a néhai egri tanár és jeles közéleti személyiség, a város
háziezredének, a 60. gyalogezrednek egykori katonája, aki Eger bora mellett című versében – melyet
1916-ban az említett gyalogezred katonájaként az orosz fronton írt – az egri bortól megmámorosodva
győzelmet jósolt a magyar fegyvereknek:
Örömre hát, fiúk! Mámoros lélekkel
Fogyasszuk Egernek gyöngyöző borát;
Kiáltsuk világgá:
Diadalra visszük magyarok honát!
Havas István Magyar városok című ciklusának Egert bemutató szonettjében az egri borról írt
versek közhelyeit ismételte meg:
Testvér, az egri borban megtalálod
A tűz zamatját, mit rejt ez a föld,
Melynek színére annyi vér ömölt.
S a barna rom is lop szemedbe lángot,
Kövén ott látod mester Gárdonyit:
Az egri csillagokról álmodik.
1930. április 17-én a Gárdonyi Társaság meghívására ünnepi ülést tartott Egerben a Petőfi
Társaság. Ebből az alkalomból írta Lampérth Géza Egerben – Petőfi nevével című versét, melyben a
nagy költőt pazar vendéglátásban részesítő, borral is megkínáló egri kispapok emlékét idézi:
Cseng a pohár… szívből szívbe
buzog, árad szent meleg…
Zendűl a lant… rajt víg-édes
egri hangok zengenek…
– Bús szívéből kik ily édes
vidám dalt kivívtatok:
Dalom áldott emlékteknek
áldoz – egri kispapok.
Befejezésül a XX. századi Eger irodalmi életének egyik legrokonszenvesebb alakját, Apor
Elemért idézzük. Szüret című verséből zsongító dallam, vidám hangulat árad. Ami a parttalan, az
egész határt elárasztó jókedvet illeti, Orczy Lőrinc kora óta mit sem változott a helyzet:
Ó, csupa fütty a hegyoldal,
harsan a fény, mint a kürt,

játszik a szájon a bordal,
hull a vederbe a fürt.
Buggyan a kedv, meg a szőlő,
pára és illat igéz,
lánykacagás ez a dűlő,
belseje tűz, ize méz.
Ugyanezt a dallamot és hangulatot ragadja meg a Puttonyosok dicsérete is. Búcsúzóul ezt a
verset olvasom föl:
Megyen
a puttony
a hegyen.
Csak mindig
jól tele
legyen.
Teljék meg
fürttel a
begye,
ki viszi
jó kedvvel
vigye.
Minden szem
eleven
kóta,
belőle
buggyan a
nóta.
Töltse meg
a pincét
borral,
üljük meg
szüreti
torral,
Hogy mire
serken a
hajnal
csorduljon
a szívünk
dallal.
Mindkét vers azt tanúsítja, hogy bár az egri szüret és az egri bor kultusza veszített régi
népszerűségéből a mai magyar költészetben, az itt élő embereknek továbbra is egyik legfőbb
büszkesége és örömforrása maradt.

8. HAMVAS BÉLA A BOR FILOZÓFIÁJÁRÓL. A BOR ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZET
Hamvas Béla Pozsonyban született 1897-ben, Budapesten halt meg 1968-ban.
Németh László gondolkodó írónak nevezte.
Célja: "Minden megszólalásnál az egészet újrafogalmazni." Írásait a REND tudata hatja át.
"Rend az, ami önmagát önmagából szabályozza és rendben tartja."- vallja.
1945 után írta A bor filozófiája c. művét. A derű könyvének nevezi, mert olyan gondolatokat
fogalmaz meg benne, amelyek a reményvesztettség melankóliájából táplálkoznak.
A bor számára szent folyadék, szent maszk, azaz hieratikus maszk. A bor révén felébreszthetők
az emberben szunnyadó erők, beindulhatnak az un. "ébresztő elemek". A bor okozta mámor az
éberség egy formája. A bor "ősfolyadék", "idill olaj", "spirituális eszencia", "folyékony szerelem", az
"aranykor íze, zamata", "hieratikus maszk", "meditációs objektum", azaz tárgya az elmélyült
szemlélődésnek. A bor hatására az ember feloldódik, és őszintébb lesz, azaz leveti maszkjait, amit
hétköznapi életében önvédelemből visel. Az élet folytonos forgatagában mindig újabb és újabb
maszkok kerülnek rá, így az egész élet olyan, mint egy nagy KARNEVÁL. Az embernek azonban
törekedni kellene a maszknélküliség állapotára, s ez már önmagában paradoxon. A bor szent
maszkjának felvétele /a bor mértékkel való fogyasztása révén/ segít a maszknélküli, valódi állapot
realizálására.
A mű Dionüszoszt, a bor, a mámor és a szenvedély istenét idézi meg, hiszen Dionüszosz az
alászállás és a felemelkedés istene is. Ez a szenvedély szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk
megszabadulni negatív "daimonjainktól" .A borban is daimonok laknak, amelyek hatására eksztatikus
állapotba kerülhet az ember, de amely eksztázis épp ahhoz szükséges, hogy hatására igaz emberré
váljak.
A mű három részre tagolódik.
Az első részben leírja a bor filozófiáját.
A második részben szőlőfajtákkal, borfajtákkal, a föld, a bor, illetve a víz az olaj és a bor
viszonyával foglalkozik.
A harmadik részben a bor szertartástanát írja le.
Az egész írást áthatja a humor, hiszen a humor is az éberség egy formája Hamvas szerint. Ez a
humor az úgynevezett "fehér humor" magyarul derű. Ezt támasztja alá az alábbi szöveg is. "Nem vagy
kívülről kárhozatra ítélve. Te magad tartod magad a kárhozatban. Minden tőled függ. Minden lélek
egésznek születik és egészségét nem vesztheti el. Légy okos, szerezd vissza egészségedet. A
gyógyszer bárhol kapható. Igyál. Amit kínálok, a tisztaság olaja, a mámor olaja. Igyál, a többit majd
hozza a bor.” (Hamvas Béla: A bor filozófiája. In: A magyar Hüperion II. 283.)

60. kép
"Elhatároztam, hogy imakönyvet írok az ateisták számára. Korunk ínségében a szenvedők iránt
részvétet éreztem és ezen a módon kívánok rajtuk segíteni. Feladatom nehézségével tisztában vagyok.
Tudom, hogy ezt a szót, Isten, ki se szabad ejtenem. Mindenféle más neveken kell róla beszélni, mint
amilyen például csók, vagy mámor, vagy főtt sonka. A legfőbb névnek a bort választottam. Ezért lett
a könyv címe a bor filozófiája, s ezért írtam fel jeligéül azt, hogy: végül is ketten maradnak, Isten és a
bor.
... Ha EGRI-t iszom, azonnal nagy és heroikus tettekről kezdek álmodozni."
A bor és a képzőművészet

A bor történetét vagy az írott dokumentumokból, vagy a ránk hagyott tárgykultúrából
ismerhetjük meg, amennyire ez a csodálatos ital egyáltalán megismerhető.
Ezért azt a megoldást választottam, hogy a bor történetéhez köthető használati tárgyakat
megpróbáltam a rendeltetésüknek megfelelően az adott társadalomban elfoglalt szerepük
szerint megközelíteni.
A tárgyak önmagukban csak eszközök, ám a borhoz kapcsolódóan az eszköz mivoltuk
átlényegül. Platont érdekelte ez a jelenség. Ám ez nem maradt izolált dolog, mert fönnmaradt
az utókorban is és eljutott a mába.
A bor és a hozzá kapcsolható misztérium tehát nemcsak az ókor emberét foglalkoztatta.
Martin Heidegger filozófust foglalkoztatta a bor és a tárgyak különleges viszonya.
Megállapítja, hogy a bor önmagában csak egy részegítő ital és a korsó önmagában csak
kiégetett agyag.
Ám azzal, ahogy a korsóba bele öntjük a bort és, ahogy onnan kiöntjük a korsóból egy
olyan ACTUS-t hajtunk végre, amivel ezt az italt kiemeljük az összes többi közül és egyúttal
a korsónak is olyan szerepet szánunk, ami elkülöníti öt vagy azt más használati tárgyaktól.

Az ókori görögöknél a bor fogyasztásának sokféle módját ismerték. Ám a bor méltatlan
fogyasztásáról feljegyzések maradtak ránk, mi szerint Dionüszosz nem hagyta büntetlenül a
tiszteletlen és mértéktelen vedelő fogyasztást.
Ezt a didaktikai céllal megfogalmazott etikai kívánalmat megtaláljuk több helyen a Szent
Írásban is. Különös tekintélynek örvendett a görög szimpoziumokon, vagy Dionüszoszi
ünnepségeken használatos boros tárgyakkal történő rítus jelentősége. Tudott dolog, hogy
az előkelő görögök lakomáin és az istenek szertartásainak alkalmával a bort vízzel vegyítve
fogyasztották. Az amforákból (ezek szállító, tároló edények voltak) való kiöntés után a
keverő kráterokba került a bor, ahol vízzel vegyítették, majd onnan oinokhoékbe (díszes
kancsók, korsószerű edények) öntötték, ahonnan állatfejes rhütonokba öntötték, amiből aztán
átöntötték egy fülekkel ellátott külixbe, amiből végül megitták.
Ez az öntögetés maga a bor és ez által Dionüszosz isten megtisztelésére szolgáló rítus
volt, mert úgy vélték, hogy ez által az istenség maga is jelen van a szertartásokon.
A külix később a kereszténységben a Jézus jelenlétét szimbolizáló kehellyé alakult át.
Egyháztörténeti viták, sőt háborúk dúltak ez miatt, hogy Krisztus ez által az aktus által,
amikor a bort a hívek magukhoz veszik valóságosan, vagy csak a Szent lélek által van jelen a
szertartáson az emberek között.
Ezért ezek a tárgyak legtöbbször a legnagyobb műgonddal készültek. Gyakran aranyból és
ezüstből, kitűnő domborítással és ötvösművészeti hozzáértéssel hívták őket ÉLETRE.
Szándékosan használom az életre hívás kifejezést mert úgy a Dionüszosz mítoszban , mint
Jézus követőinek a keresztényeknek a hitében közös az, hogy mindkettő megtöretett és
megöletett . ám feltámadott.
A feltámadásuknak a záloga maga a rituálisan, vagy liturgiai szertartásban a megfelelő
külixben, vagy kehelyben elfogyasztott bor. Ezért a megfelelő körben ezek a tárgyak a
legnagyobb tiszteletnek örvendtek és a legmagasabb művészeti hozzáértéssel készítették
őket. Ezen kívül meg kellett feleljenek a kultikus és etikai kánon rendszernek is.
GÖRÖG-RÓMAI HAGYATÉK
(Szellemi és művészeti hozadék)
A szájhagyomány szerint három féle bor létezik: az egyik áldást hordoz, a másik kívánja
az áldást a harmadik csak vedelésre való és romlást von maga után.
A bevezetőben már említettük, hogy a történelem előtti korok népeinek -törzseinek, vagy
nevezzük egyszerűen: közösségeinek - életében már igen különleges szerepet töltött be a
szőlő és az abból származó ital, a bor. Gyakorta ezeknek a népeknek regéik, mítoszaik,
vallási-homeopatikus rituális gyógyítási módszereik és művészeti jellegű alkotásaik témája
maga a bor.
Szinte minden jelentős kultúrában megtaláljuk a szőlő és a bor keletkezési legendájához
kapcsolódó történetet. Katona József és Dömötör József megemlíti egy közösen írt
könyvében, hogy az ókori Kínában például FOKKHI-t tartották a szőlőnövény
megteremtőjének, aki i.e. 5000 és 3000 között élt. (Katona József, Dömötör József: Magyar
borok - borvidékek, Mezőgazdasági Kiadó, 1963, 7. oldal)
A továbbiakban a szerzők más népek borhoz kapcsolódó legendáit is megelevenítik. A
"Mit tudunk a szőlő és a bor múltjáról" című fejezetben így írnak: "Az indiai hagyomány
szerint a teremtés Rithus-sina vagy Man-Sotti-Wrata nevéhez fűződik. A perzsák mondái
Dzsemdzsit királyt, aki Salamon előtt 1200 évvel uralkodott - az egyiptomiak pedig Oziriszt
tartják a szőlőtermesztés meghonosítójának. Jellemző a szőlő jelentőségére, hogy az
egyiptomiak szerint minden jó és nemes általában Ozirisztől származik."
Az egyiptomi kultúra és bor eredetmítoszában már említettük ezt a tényezőt, ám a
továbbiakban a bor kettős megítélése szempontjából rendkívül fontos ennek az újbóli

ismétlése. Láttunk az egyiptomi ábrázolásokon olyan jeleneteket, amelyeken a mértéktelen
borfogyasztás, illetve a borhoz való szentségtelen viszonyulás a magatehetetlen részegségig
való fizikai következménnyel járhat.
Van azonban egy másik megítélési szempont is. Ez pedig a bornak, mint szakrális jellegű
áldozati italnak a megszentségtelenítő fogyasztása. Ez nem a mámorító részegséget
eredményezi, hanem isteni büntetést von maga után. A nyakló nélküli lerészegedésre nincs
isteni áldás.
Az ábrázolásban megtalálható az ókori görögöknél és rómaiaknál ez a kettős megítélés,
amely a borhoz kapcsolódó művészetnek is a tematikáját képezte, ezeknek az ókori
kultúráknak a virágzó évszázadain keresztül.
Ennek az italnak a méltatlan megközelítése és fogyasztása mindig büntetést vont maga
után. Vagyis a borivásnak azt az etikai vonatkozását, amelyet már Noé történetéből ismerünk,
megtalálhattuk az egyiptomiaktól származtathatóan a görögöknél és rómaiaknál is.
Természetesen tartalmában és kifejeződéseiben is eltérő jelleget mutatnak a görög-római
kultúrában a borral kapcsolatos etikai tartalmak, ám az vitathatatlan, hogy csak ehhez
kapcsolhatóak olyan jelegű viszonyulások, amelyek ezt az italt kiemelik az összes többi
áldozati italok közül. A lényegét épp az áldozattal kapcsolatos élő mivolta adja a bornak.
Mivel a görög gondolkodás központi problémája mindig is a világgal és az embernek abban
elfoglalt helyével kapcsolatosan játszotta a legfontosabb szerepet, így szinte magától
értetődő, hogy a bor ebben a szemléletben kiemelt helyet kapott.
A görög egy rendkívül mozgékony, cselekvő, az életet szinte habzsolva szerető nép volt.
A borról könnyű megfigyelni bárkinek, hogy egy olyan ital, ami "él". Tavasszal, amikor a
szőlő virágzik, a pincékben a bor is élni kezd. Némely vidéken úgy említik, hogy "virágzik a
bor is". Ugyanez megfigyelhető ősszel, a szüret idején is. Vagyis ez az ital egy élő valami.
Nem szabad elfelejteni, hogy amikor a borral kapcsolatos legendák, történetek, mítoszok
keletkeztek, akkor az animizmus, valamint teriomorfizmus legteljesebb időszakát élte az
emberiség, így nem véletlen, hogy az ókor népei lelket tulajdonítottak a bornak is, amelyről
semleges fizikai állapotában is feltételezhető a fentebb említett virágzás alapján, hogy tényleg
lélekkel rendelkezik. Mivel az életben van jó is és rossz is, és a bor az élet egyik kiemelt
jelentőségű szimbóluma, így szinte magától értetődő módon a szőlő és hozadéka
eredetmítoszaihoz hozzátartozik az etikai tartalommal való telítettség is. Az emberek az élet
napos, szép és jó oldalára vágynak. Lám az Ozirisz mítoszában a bor a jó istenség egyik
ajándéka. Ám itt is megjelenik a rossz, mert Oziriszt testvére galád módon megöli. A rossz a
jónak ellensége, és mivel a bor inkább a jóhoz köthető, így már a különböző mítoszokban is
pozitív erkölcsi tartalmakkal bír. Ezek az erkölcsi tartalmak a kellő életigenléshez és ennek az
áhított és szép oldalához köthetőek.
Legismertebb művészeti hagyatéka a fekete alakos külix, azaz csésze, amelynek
belsejében Dioniszosz a delfinekké változtatott kalózok között hajózik. Exekiasz
vázafestménye i.e. 540-530 körül.
Ide kívánkozik egy az irodalomban is feldolgozott szicíliai történet profán változata is, a
Bakkhosz kultusz keletkezéséről. Eszerint Bakkhosz, akit a görög szigeteken feltűnése után
Dionüszosznak neveztek - nem volt más, mint a talán legügyesebb, de mindenesetre
legmerészebb syracusai borügynök. Történt ugyanis - az elbeszélés szerint -, hogy a nagy
bortermelés és a szűk piacok dekonjunktúrát okoztak a borkereskedelemben, és csőddel
fenyegették a termelőket.
Egyetlen növény sincs, amellyel a vallásalapítók olyan sokat foglalkoztak volna, mint a
szőlővel. Mózes I. könyve szerint (40, 9-11) a fáraó főpohárnoka Józsefnek szőlővel, sőt
musttal kapcsolatos álmot mesél el. A Biblia és a keresztény liturgia már a bornak szentel
nagy teret. Érthető ez a különbség, mert a Mózes könyvében szereplő korszaknak inkább a
szőlő erjedetlen levét ismerték.

Közismert a Noé nevéhez fűződő özönvízlegenda is, miszerint Noé bárkája az
Örményországban levő 16 000 láb magas Ararát-hegyen kötött ki, s így innen indult el
világhódító útjára a szőlő is. Mindenesetre jellemző a szőlőről alkotott felfogásra, hogy a
zsidóknak az Ígéret földjét felderítő kémei hatalmas fürt szőlővel térnek vissza, ezzel
is bizonyítva, hogy valóban ez a megjövendölt, bőséges Kánaán. (Mit tudunk a szőlő és
bor múltjáról? 8. old., Katona József.Dömötör József: Magyar borok-borvidékek,
Mezőgazdasági kiadó Budapest 1963)
Megjegyzendő, hogy Théba királyának a leánya szerelméből született Dionüszosz, ahol a
bor fogyasztása törvényileg tiltott volt. Ismét csak párhuzamot lehet vonni az Ozirisz és
Dionüszosz mítosz között, miszerint mindkettőjüket a gonosz megtestesítői darabokra tépték,
és mindkettőjük újraélesztése a szerelem megtestesítője, jelesül egy nő által sikerült. Talán az
sem véletlen, hogy Thébában a bort ugyancsak a nők segítségével juttatják el a királyi
udvarba.
Ehhez kapcsolható Dzsemzsid perzsa király borhoz fűzhető legendája, miszerint a király
egy hatalmas barlangba hordatta a meghódított országokból a katonák által odahozott szőlőt.
A monda szerint a mustgáztól meghaltak katonák és őrzők, és ezért a király mint mérget
őriztette a szőlőt. Ekkor lép a színre a bor mítoszában ismételten a nő, mivel a király egyik
felesége (ágyasa), aki szerelmes lett a király egyik testőrébe, elhatározta, hogy szerelmével
együtt véget vetnek életüknek. Belopakodtak az őrzött barlangba, és hogy gyorsabban
eljöjjön a vég, ittak a méregnek vélt italból. A halál helyett azonban egészen más eredményre
jutottak: mindketten nagyon vidámak és önfeledtek lettek, és elmentek a királyhoz, akinek
bevallották a szerelmüket. A királynak gyanús volt a furcsa viselkedés, és másik szolgát is
küldött, hogy igyon a "mérgezett" italból. Miután ez a szolga is táncra és dalra perdült, maga
a király is megkóstolta és vidám lett tőle. Ennek eredményeként ahelyett, hogy kivégeztette
volna a háremhölgyét és szeretőjét, összeeskette őket. Megáldotta a frigyüket, és a
rabszolgákat is felszabadította. A perzsa mesék szerint így lett a halálban újat kereső nő a bor
egyik szállítója az emberiség felé. A perzsa nyelvben a bort máig is zeher-e-khus-nak, vagyis
édes méregnek nevezik. Valószínű, hogy más leírások is tartalmazzák ezt a történetet, ám itt
csak az összefüggést kerestem az ókori egyiptomi, görög-római, a perzsa és a bibliai témájú,
borhoz kapcsolható történetekben. Az összefüggés nem más, mint maga a nő szerepe.

9. A BOR ÉS A VALLÁS
Az öt nagy világvallás közül az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus kifejezetten tiltja vagy
nem különösebben ajánlja a bor fogyasztását. A zsidó vallásban és a kereszténységben a szőlőnek és a
bornak jelentős szerep jut mind anyagi, mind lelki értelemben.
A Bibliában Noéval kapcsolatosan esik szó először a borról. Az ember a bort már a vízözön
előtt ismerte. A bibliai hagyomány Noénak tulajdonítja a szőlőművelést, sőt egyes teológusok szerint
Noé jelentése - nyugalom, vigasztal - is erre utal.
A zsidóság a Biblia szellemében élt a bor fogyasztásának lehetőségével. Palesztina híres volt
szőlőskertjeiről, s a bor népi italnak számított. A választott nép használta a bort mint a gyógyítás
eszközét, mirhával keverve - súlyos szenvedés esetén - kábítószerként, használta mint élvezeti cikket
(vízzel vegyítve), de a bor szerepet játszott a nép vallási életében, rituális gyakorlatában is. Az
Ószövetségben létezett ún. borünnep is. A jó szüret Isten áldásának, a rossz pedig Isten büntetésének
számított.
Az ószövetségi vallás áldozatai között szerepelt az ún. italáldozat, de a bort önmagában nem
mutatták be áldozatul, legfeljebb más áldozatok adalékául szerepelt. Az áldozati lakomán a választott
nép előírásszerűen használta a bort. Különös hangsúlyt kapott a bor a húsvéti bárány elfogyasztása
alkalmával. Bizonyos bibliai személyek (Sámson, Keresztelő Szent János), ószövetségi papok isteni
intésre vagy önként vállalt vezeklésből nem ittak, ill. nem ihattak részegítő italt (narizeusok).
A keresztény vallás alapítójának, Jézus Krisztusnak életében a bor különösen kitüntető
szerephez jut. Példabeszédeiben (Munkásokat felfogadó szőlősgazda, Gonosz szőlőmunkások, Jézus a
szőlőtő - mi a szőlővesszők) szívesen használ szőlővel és borral kapcsolatos képeket.
Jézus első csodája is borral kapcsolatos. A kánai menyegzőn édesanyja, Mária közbenjárására
úgy oldja meg a vőlegény gondját, hogy a vizet borrá változtatja. Cselekedetének jelképes utalása
nyilvánvaló: az isteni Mester a vizet, gyarló emberi lelkületet borrá, vagyis hitből fakadóan a
szeretetért áldozatot is vállalni tudó emberré nemesíti. Jézus híres mondása: "Az új bor új tömlőbe
való", kifejezi az ő tanításának újságát.
A bor a legnagyobb vallási szerepet az utolsó vacsorán kapta. Jézus ezen a húsvéti lakomán a
kenyeret önmaga testévé, a bort pedig önmaga vérévé változtatta. Tanítványainak parancsba adta,
hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére a világ végéig.
A bor, amely minden szentmisében újra és újra Jézus vérévé változik a pap szavára, már nem
csupán az embert vidámítja, hanem megtisztítja, megszenteli, gyógyítja a lelket. A misebor (fehér
vagy vörös - ez utóbbi ajánlott) csak szőlőből sajtolt, természetes színbor lehet. Adalékot nem
tartalmazhat.
A bor a vízözön óta nagyon hosszú utat tett meg az emberiség kultúrtörténetében. Isten
akaratából az égig magasztosult, mert a kenyérrel együtt a pap szavára az emberiség megszentelő
áldozatává és táplálékává lesz. Magasztosabb lett minden ételnél és italnál, mert Isten dicsőségét és a
lelkek üdvösségét szolgálja.
Szőlővédő szentek, kalendáriumi napok
Szent Vince - január 22. - vincellérek védőszentje
"Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince."
Szent Orbán - május 25. - a szőlő, a szőlőművelők védőszentje
Szent Donát - augusztus 7. - különösen a jégeső, villámcsapás távolmaradásáért imádkoztak
hozzá.
Szent János - december 27. - a boráldás ünnepe.
Ezen a napon szentelik a bort. Katolikus vidékeken a borosgazdák bort szenteltettek, és a
szentelt borból minden hordóba öntenek egy keveset, hogy meg ne romoljon a tartalma.
Az egri főegyházmegye védőszentje Szent János apostol. Eger városának címerében a
karmaiban könyvet tartó sasmadár Szent János apostol jeklépe.
Görögök

A régi görögök boristene Dionysos volt, akinek tisztelete a trákoktól származik. Dionysosnak hat
ünnepe volt egy évben, ezek közül a szőlőtő és a hordó ünnepe ősszel, a borsajtó ünnepe januárban, a
hordónyitás ünnepe tavasszal került sorra.

"A görög mondák szerint az Olümposz urának, Zeusznak és Kadmosz thébai király
szépséges leányának, Semelének szerelméből született Dionüszosz, az egyik legünnepeltebb,
s talán legemberibb istene a görög mitológiának. Ennek egyik művészettörténeti hagyatékát a
Nápolyi Nemzeti Múzeumban találhatjuk meg. Egy széles kratér boroskupán Dioniszoszt
láthatjuk az anyjával Semelével. Az istenség neve is fel van tüntetve a fekete alakos vázán .
Ezúttal venm szőlő ornamentika, hanem csak levéldíszek veszik körül a szakállas
Dionüszoszt, amint egy szarv ivókupát emel Semelé üdvözlésére.”
A szőlő keletkezéséről szóló mondákban Dionüszosz több változatban is szerepel. Az
egyik elbeszélés szerint Dionüszosz - kit a nysai nimfák neveltek - látva az emberek
vidámság utáni vágyát, nevének és emlékének megörökítésére elhatározta, hogy olyan
növényt teremt, amelytől az emberek elfeledkeznek hétköznapi gondjaikról, s az őt ünneplők
az ábrándozás rózsaszín felhői közt emlékeznek majd rá, róla nevezvén el a mámor eme
ünnepeit.
Terve megvalósításához kérte isteni atyja, Zeusz segítségét. Zeusz pedig úgy segített neki,
hogy amikor elrabolták a kalózok, a hajó árbocát, kormányát és evezőit sűrű szőlőindával
futtatta be, s így a rablás meghiúsult.
Nagy népszerűségét azonban a titánok megirigyelték, de cselszövéseik eredménytelenek
maradtak, ezért megtámadták a még ifjú Dionüszoszt és széttépték. Tagjait szétszórták, hogy
még Zeusz se tudja életre kelteni. Pallasz Athéné a merénylet láttán rögtön segítségére indult,
de már ő is csak a szívét tudta megmenteni, amelyet nagy részvét mellett temetett el. Ebből
hajtott ki az első szőlőtőke, a mámor és az örömök soha el nem hervadó fája.
Rómaiak
A rómaiak boristenét Bacchusnak nevezték. Kultusza a Dionysos-kultusz másolata volt, de a
rómaiaknál széles körben elterjedt az orgiasztikus ünneplés, ami féktelenséggel, kicsapongással
keveredett. A szenátus Kr. E. 186-tól szabályozta és ellenőrizte a Bacchus-kultuszt.

Volt egy ország, Théba, ahol a törvények halállal büntették a szeszes italfogyasztást, így a
borivást is. Ezért nem akadt eladdig vállalkozó a számos ügyes és minden hájjal megkent
borügynök között se, aki bort mert volna vinni Thébába, pedig úgy látszott, csak így
kerülhető el a válság. Horribilis 'ösztöndíj' kitűzésével sikerült azonban mégis rávenni egy
Bakkhosz nevű borügynököt a kockázatos vállalkozásra. Fején borostyánkoszorúval,
kecskebak hátán érkezett meg Bakkhosz Thébába, hogy munkához lásson. Az asszonyok
segítették vállalkozásában, akikkel elsőnek ízleltette meg a tilos italt, s akik nem tudták
elfelejteni a mámor gyönyöreit. Az asszonyok segítségével jutott el a bor egészen a király
udvaráig, a király feleségéhez, leányaihoz is, akik aztán legyőzték a férfiakat, a rideg és
szigorú törvényeket, s ezzel új piacot nyitottak előbb a szicíliai boroknak, majd később a
szőlőkultúrának is, ünneppé téve azt a napot, amelyen Bakkhosz megjelent az országban, őt
magát pedig az istenek közé emelték.
Katona József és Dömötör József szerint a bor történetében néha akár több évszázados
kimaradások is lehetnek, mivel az akkori világban a történetírások többnyire a királyok és
uralkodók dicsőséges hadjárataival voltak összefüggésben. A bor és általában a
mezőgazdaság virágzó időszakai a földművelés kultúrájához kötődnek. A földművelés
rendszerint a békeidőkre volt jellemző. A "médiák" azokban az időkben sem azzal törődtek,
hogy arról tudósítsanak, mi szerint minden szép csendben, a legnagyobb rendben történik. Ha
a termés is bőséges általában semmi sem zavarja meg a békés mindennapokat, akkor a
krónikásnak nem nagyon akad dolga...
A kiemelkedő események mindig a háborúkhoz és a botrányokhoz, királyok és despóták
cselekedeteihez köthetőek. Ezeket rendelik meg az írástudóktól, természetesen olyanra

kiszínezve az eseményeket, amilyenben maga a megrendelő, bizonyos szempontból
hérosznak tűnhet.
Ha a bor szerepet játszhat egy történetben, akkor az a történet beépül a közösség életébe,
amelynek később szellemi hagyatékává válhat. A Dionüszosz történet sokféleségében
felfedezhető, hogy lényegében az istenségről keringő regékben talán több kultúrhősről
szövődő, egybefonódó legendáról is szó lehet. Bár a sokféle leírt és lejegyzett hagyomány
szerint maga a hős egész életútja is elég szövevényes és többértelmű, azt mégis
leszögezhetjük, hogy mindegyik tartalmaz etikai vonatkozásokat.
Az ókori görögök és rómaiak talán hozadékként átemelik a föníciaiaktól és az
egyiptomiaktól a bornak az éthoszban játszott szerepét. A bor kettős megítélés alá esik,
ugyanis egyrészt, mint örömszerző, hallucinogén szer, már a kultúrember színrelépése óta
jelen van az ünnepeken, másrészt, mint kultikus, mítoszhordozó elem sajátos szerepet tölt be.
Ifj. Zilai János így tesz említést erről: "A Földközi-tenger medencéjében élő népek akkor
emelkedtek ki a barbárságból, amikor megtanulták a szőlőt és az olajfát termeszteni."(56. old.
Bor és mítosz Mezőgazda Kiadó 2002) A szőlő, mint természeti tényező a termelés
folyamata által társadalmiasult. Ami a bort illeti, az emberi tevékenység eredményeként
létezik. Kiderült, hogy hallucinogén, örömkeltő tulajdonsága miatt igen fontos szerepet
játszhat a beavatási rítusokban, ezért már a legősibb mítoszokban megtaláljuk a borivást. Az
ember önmegvalósítási törekvése szorosan összefügg a szellemi tényezőkkel, a bor pedig
ezekre a tényezőkre ható anyag. A beavatási rítusok az egyén és a közösség
meghatározásában mindmáig megőrizték a bor kiemelkedő szerepét.
Dionüszosz megtestesíti az ifjú ember gondolkodását és hajlamát arra, hogy például egy
alapos lerészegedéssel önmagát előtérbe helyezve a világ meghatározó részének képzelje.
Már itt egy kettősséget észlelünk, ugyanis az egyik részen megjelenik a nyakló nélküli,
mámorító fogyasztás, a másik részen pedig a valamivé válás igen erős rituális tartalmai
figyelhetők meg. Dionüszosznak, aki az élet burjánzó erőit képviseli, sokféle jelzővel
rendelkezik a saját mítoszán belül is, pl. a "borember", "a virágzó", "az egyenes" (jellemes),
"a herés" (ami a fallikus jellegére utal), ám némely jelző a kétneműségére is utal. Más helyen
a növényi szelídséget kifejező faisten és a fügeisten egyszersmind nyers húst evő lény is.
Másutt úgy találkozunk vele, mint az éjszakai ünnepek "feloldó és beavatott, a kiáltások
istenével".* (*96 old. Ifj. Zilai János: Bor és mítosz) Később más tartalmak is kapcsolódnak
Dionüszoszhoz, amelyek az előbb említett egyiptomi oziriszi rokonságra utalnak, és melyek
az utána következő krisztusi szenvedéssel is rokoníthatók. Azt leszögezhetjük, hogy a
dionüszoszi szertartások fontos elemei közé tartoznak ennek az istennek a szenvedései,
megtöretése, szétszaggatása.
Ozirisz és Dionüszosz esetében is megtalálható az újjászületés, és ebben a tényezőben az
ember egyik alapvető kérdésköre merül fel, mely szerint legyőzhető-e maga a halál. Ez a
kérdés a mindenkori ember életében jelen van. Igen erőteljesen és meghatározó módon
befolyásolja, a gondolatainkat. A Dionüszoszi ünnepek rítusai az istenség szenvedései,
megtöretése és újjászületése révén a megváltás élményét és az ebből fakadó
reménythordozzák. Az őselemek jelenléte a mítoszban a termékenységet hivatottak kifejezni.
Amint a szétszaggatásában a víz és a tűz is szerepet játszott, aképp játszik szerepet a szőlő
termésének létrejöttében a Nap melege és a vízzel bővelkedő eső. Másrészt a Dionüszosz
mítosz párhuzamba állítható a Noé történetével is, hiszen mindketten egy vízi kaland után
csodálatos módon menekülnek meg és ezt a megmenekülést követően a történetük azonnal a
borral hozható kapcsolatba. Szerencsére erről a történetről a mítosz mellett fönnmaradtak
művészettörténeti dokumentumok is. A megtöretés, szétszaggatás, és az áldozat motívuma,
mintegy előrevetíti a Krisztus életének a történetét. Az ő történelmi színrelépése az ember
eljövendő életében elválaszthatatlanul egybeforrott a szőlő és a bor jelenlétével.

61. kép

62. kép
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10.A MINŐSÉGI BORKÉSZÍTÉS TECHNOLÓGIÁJA AZ EGRI BORVIDÉKEN, A
BOROK BÍRÁLATA. BORMARKETING.
A szőlő illetve must, mint alapanyag, valamint a bor, mint végtermék kémiai
összetételének vizsgálata.
Cél: A technológiai folyamatok irányítása során előállított termék, a szőlő értékes anyagai,
illetve a borban keletkező új összetevők maximálisan elégítsék ki a kor ízlésvilágát!
Feladat: Az erjesztés, a bor érési folyamatának a nyomon követése, illetve irányítása.
A MUST KÉSZÍTÉSE
A szőlőnövény (szőlőfürt) növekedése, a cukoranyagok – szénhidrátok – képzése, a
FOTOSZINTÉZIS során valósul meg:
6 CO2 + 6 H2O

---->

C6H12O6 + 6 O2

Endoterm, Klorofill, λ = 600–630 nm, opt. hőmérs. 20–35°C; 3 kg szénhidrát/tőke.
Szőlőfeldolgozás – borkészítés:
Bogyózás, zúzás, kocsányelválasztás
Szőlőbogyó sajtolása, préselés – kímélete – pneumatikus prés
100 kg szőlő 65–75 liter must
törkölyös must szállítása, kénessavas tartósítás (SO2)
Fehérszőlő feldolgozása: tárolótartály
Kékszőlő feldolgozása: héjon erjesztés, rose- és vörösborok, törkölykalap bemerítése
Erjedési folyamatok; erjesztőtartályok
C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2 + hő
Fajélesztő, erjedési hőmérséklet, erjedési űr
A FEHÉRBOR KÉSZÍTÉS TECHNOLÓGIÁJA
Szőlőfeldolgozás
A leszüretelt szőlőt tömeg mérés és mintavételt követően a szállítási eszközből (konténer,
műanyag láda) a fogadógaratba ürítik. A fogadógarat 3-8 t szőlőt képes egyszerre befogadni. A
nagyobb garatokba a behordó csigán kívül egy boltozódás gátló szerkezetet (pl.: kisebb csigás forgó
tengely) is beszerelnek. A korszerű fogadógaratok kiömlőnyílása hermetikusan zárható, így a fajták
keveredése kiküszöbölhető. Az esetek többségében a fogadógarat alatt kerül elhelyezésre a bogyózózúzó berendezés, amely alapvetően egy perforált falú hengerből és egy benne forgó, „motollákat”
hordó tengelyből továbbá a zúzómalomból (és természetesen a meghajtó szerkezetből) áll. Feladata a
szőlőbogyók leválasztása a kocsányról, majd összeroppantása. A kiürülő kocsányt szállítócsigával
távolítják el a deponáló helyre. A bogyókat és a „törődés” mustot (cefre) rendszerint egy
cefreszivattyú szállítja a kiépített (fix) vagy rugalmas cefrevezetéken a végtermék jellege alapján
meghatározott technológia szerint a léelválasztó vagy áztató tartályba, illetve közvetlenül a présbe.
Korszerű üzemekben törekszenek a cefre gravitációs (szivattyúzás nélküli) mozgatására, mellyel
csökkenthető a súrlódás, törés stb. hatására a magból, maghéjból kioldódó húzós, fenolos anyagok
mennyisége. A must előzetes elválasztása a feldolgozás hatékonyságát, a prés jobb kihasználását
segíti.

Cefrekezelés
Préselés előtt az illatos fajták cefréjét lehűtve néhány órán át „héjon áztatják”, azért, hogy a
bogyóhéj sejtjeiben lévő illat-, zamatanyagok a must savainak hatására jobban felszabaduljanak. A
hűtést megelőzően még további cefrekezeléseket is alkalmaznak, mindenek előtt kénezést, esetleg
aszkorbin sav (redukáló szer), illetve különféle, a préselés hatékonyságát fokozó pektinbontó
enzimkészítmény hozzáadást. A cefreáztatást általában 5 C fok körüli hőmérsékleten, néhány órán
keresztül végzik. Ennek során a cefre (illat-, zamatanyagok) oxidálódásának veszélye megnő, hiszen
alacsony hőmérsékleten a folyadékok fokozott mértékben nyelik el a gázokat.
Préselés
A szikkasztott cefre a présbe kerül (lehetőleg szintén a gravitáció segítségével), ahol
megtörténik a must teljes (a végterméknek megfelelő optimális) lékinyerése. Napjaink borászatában a
pneumatikus elven működő prések a legkorszerűbbek. Ezek alapvetően egy zárt vagy perforált falú,
fekvő és vízszintes tengelye körül forgó tartályból és az ebben elhelyezett felfújható membránból
vagy tömlőből állnak. A betöltött cefrét a felfújódó membrán (tömlő) a tartály falához szorítja, mely
résein csak a must tud áthatolni, a bogyóhéj és a magok (törköly) visszamaradnak. Zárt falú tartály
esetén a mustot perforált falú csatornák vezetik a kiömlő nyílásokhoz. A kifolyó mustot a prés alatt
elhelyezett tálcában fogják fel, melyből egy szintérzékelő által vezérelt szivattyú juttatja az ülepítő
vagy erjesztő edényekbe. A préselési ciklus második fázisában, a betöltést követően egyszerű
(nyomás nélküli) forgatással további léelválasztás történik. A fordulatok száma, iránya, illetve a
forgatások közötti szünetek ideje automatikusan rögzíthető, programozható a prés beépített
computerében. A harmadik fázis maga a préselés, amely nyomásépítés (kompresszió), nyomáson
tartás és nyomás nélküli (dekompresszió) lazítás szakaszokra oszlik. A nyomásépítés több lépcsőben
történik (a minőségi boroknál) 2 bar értékig. A kipréselt mustot a nyomásértékek szerint frakciókra
osztják: 0,2 bar-ig színmust, 0,2 és 1,8 bar között présmust, illetve 1,8 bar felett utóprésmust a neve.
Ez utóbbit általában elkülönítik.
A pneumatikus prések mellett a szakaszos üzemű prések hidraulikus vagy mechanikus elven is
működhetnek. Ezek már a nagyüzemekben is felváltották a folyamatos préseket.
Mustkezelés
A kipréselt mustot az erjedés megakadályozása érdekében, a cefréhez hasonlóan hűtik. A hűtést
követően tisztítják. Ennek leggyakoribb módja az ülepítés, mely során a mustban lévő szilárd, idegen
anyagok a gravitáció segítségével az ülepítő tartály fenekére süllyednek. Ez a folyamat
meggyorsítható pektinbontó enzimek segítségével és/vagy bentonitos derítéssel, mely a kolloid
állapotú illetve a potenciális zavarosító anyagokat is eltávolítja (stabilizálás). A must kénezése csak
penészes szőlő feldolgozásakor szükséges. A mustok tisztítása történhet még szűréssel, szeparálással
vagy flotálással.
A mustok összetételének változtatását bizonyos mértékig és körülmények között a bortörvény
lehetővé teszi. Ez a „javítás” a cukortartalomra, a savtartalomra és a mustok színére vonatkozik.
Erjesztés
A tisztított mustot „visszamelegedés” után (kb. 12 C fokon) fajélesztővel beoltják. Ehhez
először a liofilezett élesztőket kézmeleg vízben rehidratálják, majd a felszaporodott kultúrát alaposan
a musthoz keverik. Az erjedés beindulása után a keletkező hőt folyamatosan és ellenőrzötten hűtéssel
elvonják. Az erjedés hőmérsékleti optimuma 20 C fok körül van, ehhez képest a reduktív borokat
alacsonyabb, 16-18 C fokon erjesztik Az erjedés napi menetét kóstolással illetve laborvizsgálattal
ellenőrizni kell. Az erjedési intenzitás csökkenése, kellemetlen szagok, ízek fellépése esetén
élesztőtápsó adagolás, oxigén bevitel (szellőztetés) szükséges. A keletkező CO2 folyamatos
elvezetéséről gondoskodni kell.
Újabban, a kézműves borászok a helyi, egyedi jelleg hangsúlyozása érdekében a természetes
élesztőflóra spontán erjesztésével készítik boraikat. A sikeres erjesztés kockázata ekkor nagyobb!

Borkezelések
A borkezelések közé az újbor tisztítását (fejtés, szűrés, esetleg szeparálás) illetve stabilizálását
(derítés, hidegkezelés) célzó műveleteket soroljuk. A fejtés a legrégibb, legegyszerűbb tisztítási
módszer, lényege, a tiszta bor elkülönítése a gravitáció révén leülepedő szennyező anyagoktól, a
seprőtől. Ez a művelet, az oxigénnel való érintkezés miatt (főleg nyílt, vagy félig zárt fejtésnél)
egyben a bor stabilizálását is elősegíti. Ezután időrendben a derítés következik. A derítéssel nem csak
a meglevő szuszpendált vagy kolloid részecskéket, hanem a potenciális zavarosító anyagokat is
eltávolítják a borból. A leggyakrabban alkalmazott derítőszer a fehérjéket megkötő (adszorpció)
ásvány, a bentonit. A derítőszerek többsége (zselatin, albumin, kazein, PPVP, stb.) ízjavító, kerekítő
hatású is. A tisztítás második szakasza a derítési aljról fejtett bor szűrése kovaföld vagy lapszűrővel,
esetleg az újabban egyre terjedő cross-flow szűréssel. A borkő stabilizálás érdekében a szűrt bort
fagyáspontja közelébe lehűtik, majd ezen a hőmérsékleten tartják 10-13 napig. Ezután a még hideg
bort újra szűrik. A kész (tiszta és állóképes) bort hosszabb-rövidebb érlelés után palackozzák.
A VÖRÖSBOR KÉSZÍTÉS TECHNOLÓGIÁJA
Szőlőfeldolgozás
A leszüretelt szőlőt tömeg mérést és mintavételt követően a szállítási eszközből (konténer,
műanyag láda) a fogadógaratba ürítik. A fogadógarat 3-8 t szőlőt képes egyszerre befogadni. A
nagyobb garatokba a behordó csigán kívül egy boltozódás gátló szerkezetet (pl.: kisebb csigás forgó
tengely) is beszerelnek. A korszerű fogadógaratok kiömlőnyílása hermetikusan zárható, így a fajták
keveredése kiküszöbölhető. Az esetek többségében a fogadógarat alatt kerül elhelyezésre a bogyózózúzó berendezés, amely alapvetően egy perforált falú hengerből és egy benne forgó, „motollákat”
hordó tengelyből továbbá a zúzómalomból (és természetesen a meghajtó szerkezetből) áll. Feladata a
szőlőbogyók leválasztása a kocsányról, majd összeroppantása. A kiürülő kocsányt szállítócsigával
távolítják el a deponáló helyre. A bogyókat és a „törődés” mustot (cefre) rendszerint egy
cefreszivattyú szállítja a kiépített (fix) vagy rugalmas cefrevezetéken a végtermék jellege alapján
meghatározott technológia szerint az erjesztő tartályba, illetve fakádakba. Korszerű üzemekben
törekszenek a cefre gravitációs (szivattyúzás nélküli) mozgatására, mellyel csökkenthető a súrlódás,
törés stb. hatására a magból, maghéjból kioldódó húzós, fenolos anyagok mennyisége.
Cefrekezelés
A fehér és a vörösbor készítés technológiája között az alapvető különbség az, hogy a vörösborokat a cefrével együtt, azaz héjon erjesztik, tehát csak az erjedés befejeződése után préselik. A
vörös cefrét is kénezik illetve a színanyag extrakciót, a színanyagok stabilizálódását elősegítő
(védőkolloid) készítményekkel kezelik. Az illatos, gyümölcsös jellegű vörösborok készítésekor a
cefrét hidegen áztatják: kb. 5 C fokon 4-6 napig. Egyéb esetekben a cefrét azonnal beoltják
fajélesztővel.
Erjesztés
Ehhez először a liofilezett élesztőket kézmeleg vízben rehidratálják, majd a felszaporodott
kultúrát alaposan a cefréhez keverik. Az erjedés beindulása után a keletkező hőt folyamatosan és
ellenőrzötten hűtéssel elvonják. Az erjedés hőmérsékleti optimuma általában 20 C fok körül van, a
hatásosabb extrakció érdekében azonban a könnyű vörösborokat 25-28 C fokon, míg a testes, nagy
vöröseket 30-33 C fokon erjesztik Az erjedés napi menetét kóstolással illetve laborvizsgálattal
ellenőrizni kell. Az erjedési intenzitás csökkenése, kellemetlen szagok, ízek fellépése esetén
élesztőtápsó adagolás, oxigén bevitel (szellőztetés) szükséges. A munkavédelmi előírásoknak
megfelelően keletkező CO2-t az erjesztőtérből folyamatos el kell vezetni.
Újabban, a kézműves borászok a helyi, egyedi jelleg hangsúlyozása érdekében a természetes
élesztőflóra spontán erjesztésével készítik boraikat. A sikeres erjesztés kockázata ekkor nagyobb!

Az erjedési hőmérséklet mellett a héjontartás időtartama is befolyásolja a vörösborok jellegét és
minőségét. Az egyszerű, könnyű vörösborokat 7-10 napig, a minőségi borokat 14-21 napig, a
nagytestű prémiumborokat pedig 28-35 napig tartják a törkölyön.
A törkölykalap bemerítése
A vörösborok stílusát, a héjonerjesztés technológiáját lényegében a törkölykalap bemerítési
módja határozza meg. A törkölykalap az erjedés során keletkező CO2 gáz felhajtóerejével
összetömörödött bogyóhéjak sokaságából áll. A jobb extrakció érdekében ezt a „pogácsát
folyamatosan meg kell bontani, lazítani és az erjedő musttal átitatni. Ennek hagyományos módja a
taposás vagy a csömöszölés, melyet nyitott fa- vagy betonkádban végeztek évszázadokon át. E
kíméletes mód hátránya az oxidáció és az illósodás fokozott veszélye. Hasonló hátrányokkal járt a
rácsos leszorítás módszere is, melyet elsősorban betonkádaknál alkalmaztak. A sártapasztás, azaz a
törköly légmentes lezárása ezt a hátrányt megszüntette, de a folyamat irányíthatatlanná,
ellenőrizhetetlenné vált. A vörösbor készítés technológiáját teljesen átalakította a zárt fémtartályok
megjelenése. A zárt, függőleges tartályokban a törkölykalapot felülről áztatják (körfejtés) vagy alulról
(összegyűjtött CO2 buborékokkal) mozgatják át, illetve keverik el az erjedő musttal. Mindkét eljárás
többé-kevésbé automatizálható. A vékony törkölykalap fokozza a módszerek a hatásfokát. Ez az oka
annak, hogy a vörösbor erjesztő tartályok alacsonyabbak és nagyobb átmérőjűek, mint a fehér társaik.
Az erjesztési folyamat teljes automatizálását a vízszintesen elhelyezett körforgó (Roto) tartályok
megjelenése eredményezte. A cefrét a tartály falához rögzített lamellák, keverőlapok mozgatják,
terelik előre-hátra Ezek hátránya viszont az, hogy a pépesedés-lekvárosodás elkerülése érdekében a
héjontartás ideje 7-10 napra korlátozódik, azaz legfeljebb könnyű, gyümölcsös jellegű borok
készülhetnek. A korszerű vörösbor erjesztő berendezésekben pneumatikus vagy hidraulikus
csömöszölő talpakat alkalmaznak a törkölykalap kíméletes megtörésére és bemerítésére.
A héjonerjesztés mellett a melegítéses és a szénsavatmoszférás vörösbor készítési eljárások is
megtalálhatók a gyakorlatban.
Préselés
A szikkasztott cefre préselése hasonlóan történik, mint a fehérborok esetében. Az oxidáció
veszélye illetve a sajtolás kíméletessége itt kisebb jelentőségű. Napjaink borászatában a pneumatikus
elven működő prések a legkorszerűbbek. Ezek alapvetően egy zárt vagy perforált falú, fekvő és
vízszintes tengelye körül forgó tartályból és az ebben elhelyezett felfújható membránból vagy
tömlőből állnak. A betöltött cefrét a felfújódó membrán (tömlő) a tartály falához szorítja, mely résein
csak a lé, jelen esetben a bor tud áthatolni, a bogyóhéj és a magok (törköly) visszamaradnak. Zárt falú
tartály esetén a bort perforált falú csatornák vezetik a kiömlő nyílásokhoz. A kifolyó bort a prés alatt
elhelyezett tálcában fogják fel, melyből egy szintérzékelő által vezérelt szivattyú juttatja az ülepítő
edényekbe. A préselési ciklus második fázisában, a betöltést követően egyszerű (nyomás nélküli)
forgatással további léelválasztás történik. A fordulatok száma, iránya, illetve a forgatások közötti
szünetek ideje automatikusan rögzíthető, programozható a prés beépített computerében. A harmadik
fázis maga a préselés, amely nyomásépítés (kompresszió), nyomáson tartás és nyomás nélküli
(dekompresszió) lazítás szakaszokra oszlik. A nyomásépítés több lépcsőben történik (a minőségi
boroknál) 2 bar értékig. A kipréselt vörösbort a nyomásértékek csupán két frakcióra osztják: színborra
illetve 1,8 bar felett, présborra.. Ez utóbbit általában elkülönítik.
A pneumatikus prések mellett a szakaszos üzemű prések hidraulikus vagy mechanikus elven is
működhetnek. Ezek már a nagyüzemekben is felváltották a folyamatos préseket.
Borkezelések
A borkezelések közé az újbor tisztítását (fejtés, szűrés, esetleg szeparálás) illetve stabilizálását
(derítés, hidegkezelés) célzó műveleteket soroljuk. A fejtés a legrégibb, legegyszerűbb tisztítási
módszer, lényege, a tiszta bor elkülönítése a gravitáció révén leülepedő szennyező anyagoktól, a
seprőtől. Ez a művelet, az oxigénnel való érintkezés miatt (főleg nyílt, vagy félig zárt fejtésnél)
egyben a bor stabilizálását is elősegíti. Ezután időrendben a derítés következik. A derítéssel nem csak
a meglevő szuszpendált vagy kolloid részecskéket, hanem a potenciális zavarosító anyagokat is

eltávolítják a borból. A leggyakrabban alkalmazott derítőszer a fehérjéket megkötő (adszorpció)
ásvány, a bentonit. A derítőszerek többsége (zselatin, albumin, kazein, PPVP, stb.) ízjavító, kerekítő
hatású is. A tisztítás második szakasza a derítési aljról fejtett bor szűrése kovaföld vagy lapszűrővel,
esetleg az újabban egyre terjedő cross-flow szűréssel. A borkő stabilizálás érdekében a szűrt bort
fagyáspontja közelébe lehűtik, majd ezen a hőmérsékleten tartják 10-13 napig. Ezután a még hideg
bort újra szűrik. A kész (tiszta és állóképes) bort hosszabb-rövidebb érlelés után palackozzák.
A prémium kategóriában a borkezelési műveletek kisebb hangsúlyt kapnak, hiszen ezeket a
borokat több évig pincében, fahordóban érlelik, mely során a fa tanninjainak és a mikro-oxidációnak
köszönhetően létrejön az öntisztulás és –stabilizálódás. Új fahordós érlelés esetén ügyelni kell arra,
hogy a „fa jelleg”, a tölgyfa sajátos aromái a háttérben maradjanak.
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Marketing: piacra vitel,
piacképességre törekvés

A marketing egy olyan vállalati tevékenység, ami a vevők,
vagy felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi
a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és
szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal,
kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és
befolyásolja a vásárlókat. Bizonyos értelemben a
fogyasztói igényt is befolyásolja, új termékek
bevezetésével, azaz innovációval.
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A marketing folyamata:
1. A piac megismerése:
- információ gyűjtés, rendszerezés
- versenytársak felmérése
- fogyasztók megismerése
- a jövő irányvonalai
2. Marketing stratégia:
- tudatosság (milyen pályán akarok haladni?)
- marketing koncepció megfogalmazása
3. Marketing eszközök kidolgozása:
- piackutatás (általános áttekintést igyekszik nyújtani
egy konkrét termék vagy termékcsoport valamely piacra
történő értékesítési lehetőségéről)

- „4 P” modell: Product, Price, Place, Promotion
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1. A piac megismerése
A piac a vállalatnak az eladás és kínálat színhelye,
a háztartásoknak pedig a vásárlásé és a keresleté.
Marketing szempontból: értékesítési piac; amely
folyamatosan változó piaci lehetőséget biztosít.
A piac méretének mutatói:
- piac potenciál: egy termékből elméletileg eladható
mennyiség: rendszeres borivók Mo-on 3 millió fő
hetente 1,5 l  évente 2 340 000 hl
- piaci volumen: a megvalósuló eladások összessége
- piaci részesedés: az adott vállalat eladása hány %a az összes megvalósult eladásnak
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1. A piac megismerése
A piac szegmentálása:
- a piac egynemű, homogén részekre való bontása,
amely szegmentumokba tartozók valóban hasonlítanak
egymásra
- piaci szegmentumok képzése:
földrajzi elhelyezkedés, jövedelem, életciklus alapján
- a célpiac kiválasztása és ahhoz illő csomagolás, ár
kialakítása
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Piaci / fogyasztói csoportok
• Pesszimista: a táplálék nem öröm a számukra, nem
félnek az élelmiszertől, többnyire alacsony
végzettségűek, alacsony jövedelműek és vidékiek
• Feltörekvő: magasabb ár és minőség, az egészség nem
fontos, idősebb korosztály
• Ártudatos: az ár - érték arányra nagyon figyel, általános
végzettség, általános jövedelem, szeret vásárolni
• Ártudatos - időtakarékos: foglakozik az
élelmiszerkockázattal, kor nem jellemző, magas iskolai
végzettség
• Időtakarékos - minőségtudatos: az időtényezőt
felértékeli, egészségtudatosság, élelmiszerkockázat,
nagyvárosi nők, általános jövedelem, magas iskolai
végzettség
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2. Marketing stratégia
Stratégiatervezés: vizsgálom a környezetet és
felmérem a helyzetemet
•
•
•
•

Piacvezető: ha több mint 50%-át uralja a piacnak; a
termelés nagy részét ő bonyolítja le, biztos helyzet
Piackövető: 50% alatti: általában támadó magaviselet;
gerilla támadás: rövid időtartamú, szokatlan
megrőkönyítés
Meghúzódó: 1-2 % a tulajdona: azokon az utakon
amin az előző kettő nem próbál meg haladni, ott
próbálkozik. Más szegmensekkel, más eszközökkel
Lemaradó: nem foglakoznak stratégiával, próbálják
tapasztalati úton értékesíteni termékeiket
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3. Marketing eszközök kidolgozása
•
•

•
•
•

Értékesítésösztönzés kóstoltatással, akcióval,
ajándékkal, nyereményjátékkal
Reklámnak nevezzük az elképzelések, áruk vagy
szolgáltatások bemutatásának és promóciójának
minden nem személyes, azonosítható forrásból
származó fizetett formáját
Arculat megteremtése: egységes megjelenés, azonos
grafikai elemek, hogy mindig felismerjen a fogyasztó
PR – közönségkapcsolat pl interjú, sajtótájékoztató,
főzőműsorok
Személyes meggyőzés hostesek, kiskerereskedők
Fontos: szakmai ismeret, állóképesség, türelem,
empátia, kommunikációs készség
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A marketing kutatás területei:
• Piackutatás: fogyasztói igények felmérése,
piacszegmentálás elemzés; piacméret és potenciál
elemzése
• Versenyelemzés
• Termék kutatás: új termék kialakításának támogatása,
termék teszt, csomagolás és márka kutatás (márka:
garantált minőség, keresk. márka: alacsony minőség)
• Árkutatás: árérzékenység vizsgálat
• Értékesítés kutatás: kereskedelmi csatornák
hatékonyságának mérése
• Piacbefolyásolás kutatás: reklám hatékonyságának
elemzése: média elemzés, nézettség
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Ár
•

Termék ár-érték aránya

•

Célcsoporthoz illő ár

•

Különböző értékesítési csatornák egyedi árai:
- áruházláncok
- gasztro (étterem, szálloda)
- egyéb (benzinkút, vinotéka)
- export

•

Speciális árformák: -dömpingár, -bevezető ár, levezető ár, -behatoló ár, -lélektani ár, -presztizs ár, egyensúlyi ár, -lefölöző ár, -csomag ár.
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Jövedéki
adó

Borászati
segédanyagok

Szőlő

Üveg

Eredetvédelmi díj

Körny.véd.
termékdíj

Címke

Dugó
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Kapszula

Borminősítési díj

Az értékesítés helyszínei
Fókuszban a hazai piac
- nyomonkövethető
- biztos
- ismertek a fogyasztói szokások
Legjobb a helyben történő eladás
Áruházak, kis boltok, éttermek, szállodák, borszaküzletek
5 értékesítő országszerte
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Promóció
• Kedvezmények nélkül nem lehet motiválni sem a
fogyasztót sem az áruházakat
• Meg kell nyerni a bizalmukat
• Rengeteg termék van a piacon, túlkínálat
• Különlegesnek, egyedinek kell lenni
• Kedvezmények, ajándékok, nyereményjáték, kóstoltatás,
2+1 akciók
• Kiemelt időszakokban hostessek
• Borversenyek eredményei
• Kiállítások, rendezvények
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11.A BOR ÉS AZ EGÉSZSÉG. A BOR ÉS A JOG
”A bor az embernek teremtetett csodálatos adomány: feltéve, hogy egészségben, vagy
betegségben, ésszel és mértékkel, jellemre szabottan fogyasztják”
Hippokratesz I.e.5.szd.
A szőlőből készített bor gyakorlatilag egyidős az emberiséggel. Hol az Isten ajándékának, hol
az ördög művének tekintették, attól függően, hogy milyen mennyiségben és minőségben, milyen
.körülmények között fogyasztották, és mely hatásai érvényesültek. A bor felhasználásá-nak az ó- és
középkorban nagy jelentősége volt: a napi folyadék szükséglet biztosításában, a fertőzéses gyomor- és
bélhurut gyógyításában, étvágy- és kedély javítószerként, a gasztronómiában, gyógynövények
hatóanyaga oldószereként,- vivőanyagaként, és kozmetikumként. Gyógyszerként is alkalmazták.
Manapság a köztudatban inkább az egészségkárosító hatásai ismertek. A 20.szd. utolsó két
évtizedében a rendszeres, kulturált, mértékletes borfogyasztás egészségre gyakorolt jótékony
hatásának megfigyeléseken alapuló tapasztalatait kezdték propagálni, melyet epidemiológiai-, in
vitro-, és állatkísérletes-, majd korlátozott számban embereken végzett vizsgálatokkal igazoltak.
Közismert, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás – főleg toxikus oxidatív anyagcseretermékei
által – károsítja a DNS-t, sejtméreg, belső szervek-, idegrendszer súlyos károsodását, daganatot korai
öregedést, halált okozhat. Vonatkozik ez a borra is. Mégis a bornak különleges, megkülönböztetett
szerepet tulajdonítottak történelmünk során.
Theodor Heuss ( az NSzK első elnöke, aki végzettsége szerint borász is volt) azt mondta: „Ki
bort iszik imádkozik, aki vedel elkárhozik.”
A múlt század 80-as éveiben kiderült, hogy Franciaország bortermő területeinek lakosságánál
a szívinfarktus előfordulása és az ebből adódó halálozás 50–50%-kal kisebb, mint az azonos kockázati
tényezőkkel (koleszterindús étrend, súlytöbblet, mozgásszegény életmód) rendelkező Angliában.
Kiderült az is, hogy a nagy bortermelő államokban: Francia-, Olasz-, Spanyolországban és
Portugáliában a szívinfarktus halálozási aránya kisebb, mint a kevesebb bort fogyasztó lakosságú
országokban (1. ábra). Epidemiológiai vizsgálatok igazolták azt is, hogy legalacsonyabb az infarktus
előfordulása a napi 3–4 decilitert fogyasztóknál. Az absztinenseknél és az ennél többet fogyasztóknál
is magasabb ez az előfordulás.
Az infarktust az un. LDL (más néven rossz)-koleszterin oxidált formájának az érfal sejtjeibe
való bejutása okozza, a sejt elfajul, un. habos sejtekké alakul. A sejtfal is károsodik, megvastagszik,
sérül, itt a vérlemezkék összecsapzódnak vérrög keletkezik, az ér elzáródik, a mögöttes területen
elhalás (infarktus) lép fel.
Kiderült, hogy a szőlő héjában, a magban és a kocsányban jelentős mennyiségű antioxidáns
anyag van. Ezek polifenolok, flavonoidok, melyek kioldódnak a mustba és a kiforrott borban is jelen
vannak.
Erélyes
antioxidans
hatásukkal
megakadályozzák
az
LDL
(azaz a rossz)-koleszterin oxidációját (a nem oxidált LDL-koleszterin nem tud bejutni az érfal
sejtjeibe, nincs „habos sejt képződés”), elősegítik az érfal sejtjeinek értágító hatású NO (nitrogénmonoxid) termelését (az ér tág marad), gátolják a vérlemezkék összecsapzódását és kitapadását az
érfalhoz (nincs vérrög képződés), csökkentik a máj lipid szintézisét.
A kis dózisú alkohol (1–3 dl, 10–13tf% bor) fokozza a fibrinolízist (gátolja a vérrög
keletkezést), emeli a HDL (azaz a jó)-koleszterin szintet, az LDL- koleszterint kismértékben
csökkenti, kisebb a stresszre adott hormonválasz, továbbá segíti a polifenolok felszívódását.
Mindezen hatások jelentősen csökkentik az infarktus előfordulását és a halálozást. Az előzőekben
leírtak alapján hasonlóképpen az agyi érkatasztrófák száma is csökken, miáltal az átlagéletkor nő.
A vörösbor készítésekor hetekig tartó héjon-erjesztés történik, ilyenkor a must együtt erjed ki
a törkölykalapot adó bogyóhéjjal és egyéb bogyómaradványokkal. A keletkező alkohol hatásosan
oldja ki a polifenolokat a bogyóhéjból. Ez a magyarázata annak, hogy a vörösbor polifenoltartalma
akár hússzorosa lehet a fehérborénak (0,5–3,0g/l).

Az aszúbor készítésekor a feltárt aszúszemeket 24–48 órán át áztatják vagy extrahálják
újborral vagy musttal, ezért kevesebb a polifenoltartalma, mint a vörösboroknak. A legkevesebb
polifenol a fehérborban van, hiszen a must csak igen rövid időt van együtt a bogyóhéjjal. Antioxidáns
hatású anyagok nemcsak a (vörös)borban vannak, hanem a friss zöldségek, gyümölcsök, sok vitamint
és jelentős mennyiségű antioxidánst tartalmaznak.
A természetben és az élő szervezetben az ionizáló sugárzás, a környezetszennyezés, mérgező
anyagok (pl. túlzott mértékű alkoholfogyasztás) során erélyes oxidáló hatású vegyületek az un. szabad
gyökök keletkezhetnek. Ezek rendkívül labilis vegyületek, külső elektronhéjukon egy vagy több
párosítatlan elektront tartalmaznak. Ezek a vegyületek másoktól elektronokat ragadhatnak el,
oxidálhatják, ezáltal károsíthatják azokat. A oxidatív károsodásokat az antioxidánsok kivédhetik. A
bor is „Janus arcú” hiszen nagyobb mennyiség elfogyasztása után az alkohol lebomlása során
keletkező erélyes oxidáló hatású anyagcseretermékek károsítják a DNS-t, a sejtmagot, életfontos belső
szerveket (károsodás: máj, keringés, idegrendszer). Ilyenkor a bor polifenoltartama már nem képes
nagyságrendben azonos mennyiségű antioxidáns hatást kifejteni. A jelenlegi álláspont szerint férfiak
1–2 dl a nőknél 1 dl vörösbor napi rendszerességgel elfogyasztása védelmet adhat az infarktus
kialakulása ellen.
Újabban feltételezik, hogy a polifenoloknak tumorellenes hatása is van, állatkísérlekben a
resveratrol a daganatok kifejlődését mindegyik szakaszában gátolja. Kutatás folyik továbbá számos
szabad gyök okozta károsodás, betegség – rendszeres kulturált borfogyasztásával történő lehetséges
prevenciójával kapcsolatban is (4. és 5. ábra).
A mértékletes, kulturált borfogyasztás – ott ahol ennek kontraindikációja nincs – a 40 éves
életkorú férfiak és az 50 éves életkorú nők számára, valamint a 2. típusú cukorbetegségben szenvedők
esetében (ezekben a csoportokban nagy a rizikója a szívinfarktus előfordulásának) nagy
valószínűséggel véd az infarktus kialakulása ellen.
A borfogyasztás évezredeken keresztül a gasztronómiában szilárdan tartotta pozícióit. A nagy
tradíciókkal rendelkező országokban (Franciaország, Svájc) tovább finomodott, és az életszínvonal
javulásával egyre szélesebb körben vált szokássá a kulturált borfogyasztás.
Ha az alkoholfogyasztási szokásokat vizsgáljuk, hazánkról rendkívül kedvezőtlen képet
kapunk. Ez a tény nagymértékben szerepet játszhat lakosságunk rossz egészségügyi állapotában és a
várható élettartam lényegesebben rövidebb voltában.
Az EU országokban a 15 éven felüli lakosság 80%-a fogyaszt rendszeresen alkoholt. A nagy
bortermelő hagyományokkal rendelkező országokban (Franciaország, Olaszország, Spanyolország) a
szeszfogyasztás megoszlásában csak 10–20%-a az égetett szesz, a többi nagyrészt bor. Az
elfogyasztott alkoholmennyiség tekintetében Magyarország a világranglista 6. helyén foglal helyet az
ezredfordulón, nálunk a fogyasztás 42%-át égetett szeszes italok teszik ki. Az alkoholfogyasztás
drasztikus csökkentése mellett arra kell törekedni, hogy a fogyasztásban az egészségre rendkívül
veszélyes égetett szeszek aránya csökkenjen, a kulturált borfogyasztást viszont propagálni lehet. A
szívinfarktus prevenciójában a kulturált, mértékletes borfogyasztás nem adhat felmentést, egyéb
megelőzést segítő eljárások alól (rendszeres testmozgás, dohányzás tilalma egészséges étrend stb.).
Az absztinenseket, gyermekeket, problémaivókat, alkoholizmusra hajlamosakat (terhelő családi
anamnézis) ne beszéljük rá még borivásra sem!
Azok, akik gyógyszert szednek hasnyálmirigy-, máj-, gyomor-problémák ellen, vagy az
idegrendszeri betegségekben szenvedők, valamint autóvezetés, nehézgép kezelés, nagy koncentrációt
igénylő feladat előtt állók ne fogyasszanak alkoholt!
Az alkoholfogyasztási szokások között kétség kívül a legkevésbé kártékony a kultúrált
borfogyasztás, utalva a Bibliára:
„A bor vidámság és öröm a szívnek, ha kellő időben és megfontoltan isszák. Ha
mértéktelenül, szenvedéllyel és mohón isszák, csak keserűség a bor a lélek számára.”
Kérdés lehet az is, milyen korban engedhető meg a kultúrált borfogyasztás, mint a
gasztronómia része?
Véleményem szerint már az ifjúkor elején (serdülőkor végén?) el lehet sajátítani.

Kitűnő alkalmat biztosítanak erre a családi körben eltöltött névnapok, a Karácsony, Húsvét,
Pünkösd, Újév közös étkezései. A fiatal felnőtt szüleitől tanulja meg a kultúrált borfogyasztást, a
borgasztronómiában és a társadalmi életben akár ceremoniálisan is betöltött szerepét. Szokjon hozzá
az igényességhez és a minőséghez.
Csak az alkohol hatásának kedvéért ne fogyasszon szeszes italt!
A rendszeresen fogyasztható bormennyiség tekintetében igen eltérőek a vélemények. Ha a
rendszeres borfogyasztás a gasztronómia része naponta férfiaknál 2–3 dl, nőknél 1–2 dl bor
engedhető meg. Természetesen ez függ a testsúlytól, a táplálkozástól, a kifejtett fizikai aktivitástól. A
szakirodalomban találkozhatunk ennél szigorúbb ajánlásokkal is, férfiak számára 1–2 dl, nőknek 1
dl.
Következtetések:
1. Az étkezéshez társított rendszeres, kulturált, mértékletes borfogyasztást (főként
vörösbort!)- ha nincs egyéb kontraindikációja- ajánlani lehet a következő rizikó
csoportoknak :
a/ 40 év feletti férfiak (az életkorral nő az infarktus kockázata)
b/ 50 év feletti nők (menopausa után – a női nemi hormonok infarktus elleni
védő hatása kiesik – védtelenek)
c/ diabetesben szenvedők (főétkezés után a ketózis miatt az LDH-koleszterin
oxidációja fokozott lehet, érelmeszesedés kockázata nő, a vörösbor
polifenoljai ezt kivédhetik
2. Ha elfogadjuk, hogy a védőhatás döntően a polifenoloknak (a tanninnak is) köszönhető,
akkor igaz az, hogy nem a legmelegebb termőhelyről származó – így száraz, fanyar
testes, szájnyálkahártyát összehúzó hatású – vörösbor nagy polifenol tartalmú, ezért
egészségvédő hatású.
3. A polifenolok antioxiodáns hatása a bort is védi az oxidaciótól és az öregedéstől. Ezért a
több éves érlelésre a jó savgerinccel rendelkező, magas polifenol tartalmú borok az
alkalmasak.
4. Érdemes kutatni hogy van-e szerepe a rendszeres, kulturált, mértékletes
borfogyasztásnak a daganatok és egyéb oxidatív károsodások okozta betegségek
megelőzésében, kezelésében.

Bor és a jog
(történelem)
A bor nagy népszerűségnek örvendett már a
görög és a római társadalmakban is. A
középkorban a kolostorok mindennapi
munkájához hozzátartozott a
szőlőművelés és a borászat is.
Amelyik kultúrában jelen van az
alkoholfogyasztás szokása, ott rendszerint
előfordul az ezzel való visszaélés is.

78. kép

Véralkohol értékek
0-0,20 ezrelék Negatív
0,21-0,50

0,81-1,5

Ivott, de alkoholosan nem
befolyásolt állapotban van
Igen enyhe alkoholos
befolyásoltság
Enyhe alkoholos befolyásoltság

1,51-2,5

Közepes alk. befolyásoltság

2,51-3,5

Súlyos alkoholos befolyásoltság

3,51-től

Heveny alkoholos mérgezés

4-től

Halálos

0,51-0,80

79. kép

Véralkohol-koncentráció
Definíció:
Egy ezrelék az az alkohol-koncentráció,
amelynél 1 egységnyi alkohol keveredik
ezer egységnyi vízhez. (1g alkohol – 1000
g, azaz 1 kg víz)

80. kép

Alkohol-befolyásoltság,-felszívódás
mértéke
80 kg
60 kg
2 dl bor nyíl
20 g alkohol

20g : 56 kg = 0,36
ezrelék

20 g : 36 kg = 0,56 ezrelék

60 %-a víz

70 %-a víz
56 kg víz

36 kg víz

81. kép

• Nincs két egyforma szervezet, ami
teljesen hasonlóan reagál az alkohol
felszívódásra. Ezért az alkohol
felszívódási ideje is egyénenként változó.
• Célszerű a közölt értékekhez egy-két órás
„plussz” pihenési időt hozzáadni.

82. kép

Különböző szeszes italok szervezetben
történő lebontásának általános időtartama
Ital

Alkohol

Lebomlási idő

1 dl asztali bor

10 g

1 óra

2 dl asztali bor

20 g

2 óra

1 dl desszert bor

20-25 g

2-3 óra

1 üveg sör (0,5 l)

30 g

3 óra

5 cl likőr (0,5 dl)

20-30 g

2-3 óra

1 koktél

2-4 óra

5 cl pálinka (0,5 dl)

25 g

5 cl kubai (extra erős rum)

2-4 óra
4-6 óra

De nincs két egyforma szervezet!

83. kép
„A bort csak az érdemli, aki a józanságot is tiszteli.” – Estók Bertalan, volt gimnáziumi
tanárom mondása. MEGSZÍVLELENDŐ!

12.MAGYAR ÖRÖKSÉG – VILÁGÖRÖKSÉG. A TOKAJI BORVIDÉK
BEMUTATÁSA. MAGYARORSZÁG BORVIDÉKEI.
Magyarország borvidékei:
Átlagban 1 ha-on 140 q szőlő terem. A 22 borvidék helyett valójában 6–8 lenne jobban
megfelelő területileg. A jelentősebbekről néhány jellemző:
1. Kunsági borvidék (Soltvadkert központtal). Sokat, olcsón.
2. Balatonfelvidéken igen sok szőlőt elhagytak. A Szürkebarát és a Kéknyelű fajták már lassan a
múlté, helyette más (európai) fajtákat telepítenek. A bazalton, vulkáni eredetű talajon tüzes
borokat magas savtartalommal állítanak elő. (Szeremi Guba, ….Gyula)
3. Zalai borvidék. Olaszrizling, Chardonay (Dr. Tóth Sándor Monostorapáti)
4. Somlói borvidék. „Nászéjszakák” bora.
5. Móri borvidék. Kisebb, mint 400 ha. Meszes talajon nagyon savas borok. (Boróki pince.)
6. Etyek-Budai borvidék. (Pezsgő alap részére termelt meszes talajon erősen savas borok a
jellemzőek.) Budafok központtal korábban Magyarország a borkereskedők központja volt.
Legnagyobb borpincészet – borváros.
7. Soproni borvidék. Kékfrankos boráról híres. Savas karakterű, híresebb borászok: Szita, Molnár és
egy osztrák vállalkozó.
8. Pannonhalmi, Surokó borvidék. (Fehér bor, jelenősége egyre csökken.)
9. Balatonboglári borvidék. Jó ültetvényein könnyed, fehér- és vörösborok készülnek.
Egyre több sikert érnek el borversenyeken. (Lébi Ottó, Kanyári-pince.)
10. Szekszárdi, Tolnai (Bonyhád) borvidék. A szekszárdi híresebb, de a Tolnai borvidék borait német
érdekeltség miatt jobban megveszik. Lösz talajon fűszeres vörös borokat készítenek, Kékfrankos,
Cabernet, stb.
11. Mecsek-aljai (Pécs) borvidék. Itt „cirfandi” fajta igen kis területen még megvan.
12. Villányi borvidék. A borturizmusa talán a legfejlettebb. Lösz talajon fűszeres zamatos bor
képződik. (Tifán Ede, Gere Attila, Polgár….) Borgasztronómiában Villány Egert megelőzi. A
kereskedelemben a sorrend Tokaj, Eger, Villány.
13. Mátra-aljai borvidék. Barna erdei talajon termesztett Rizlingszilváni, Saszla, Olaszrizling szőlők
és újabban világfajtákból készülnek a borok. (Danubia Bt, Szőlőskert.)
14. Bükk-alja borvidék. Jó savtartalmú borok (Törley Pezsgőgyár számára). Rizlingszilváni,
Kékoportó.
15. Tokaji borvidék. „Unicum”. Három fő fajta: Furmint, …….., Sárga muskotály (Zéta, Tarcal-10-es
fajták is.) A telepítések az utóbbi időben nemcsak a hegyoldalba, hanem ún. „Szoknyákba” is
történik. Híresebbek: Szepsy István, Árvai János….. + több külföldi érdekeltségű cég; Disznókő
RT, francia.
16. Egri borvidék. Természeti jellemzői: Bükk hegység lábánál 22 600 ha. Két eredetvédelmi körzet:
Egri 4 600 ha, a Debrői 520 ha.
 Debrői: homokos és barna erdei talajon, 11,5 oC átlaghőmérsékletű területen Hárslevelű,
Olaszrizling, Muskotály és Leányka fajtákat termelnek nagyobb termelők, Tóth József, Gecse
és Kerkó ü.
 Egri: általában kötött talajon 60% kékszőlő (Kékfrankos, Cabernet Chavignon, –France,
Kékoportó, Pinoch Noir, Kadarka, Zweigelt egyre kevesebb), 40% fehérszőlő (Leányka,
Rizlingszilváni, Olaszrizling, Chardoney a legjelentősebb szőlőfajták). Mikrofajtája 10,5 oC.
Híresebb borászok: Gál Tibor, Thummerer Vilmos, Vincze Béla, Pók Tamás, Tóth István,
Tóth Ferenc, Kőporos borászat, Drahos Péter, Kutatóintézet, EGERVIN, Egri Csillagok
Termelőszövetkezet, stb. 1998-ban 3500 ha-ról 2002-re 5128 ha szőlőterület az országban
egyedüli az ilyen fejlődés üteme. A sok új ültetvény már versenyképesebb az EU-ban, mert
jobb fajták, jobb termőhelyen, jobb tőkeszám (4000 tőke/ha), ami biztosíthatja a
csúcsminőséget.

A szőlőfajta szerepe a borkultúra kialakításában:
Minden borvidéknek megvannak a jellegzetes szőlőfajtáik, amelyek arra jellemzőek, esetleg
ismerté, híressé is teszik azt. Egyes szőlőfajták és borvidékek kapcsolatában sztereotípiák is
kialakulnak (pl. Somló -Juhfark; Badacsony - Szürkebarát; Eger - Leányka; stb.).
Az adott szőlőfajta, a belőle készített bor, szorosan meghatározza a szőlő termesztési-,
feldolgozási-kultúráját, a bor készítéséhez, fogyasztásához kapcsolódó tradíciók kialakulását.
A borvidékek fajtaösszetétele azonban - még ha nem is ugrásszerűen - folytonosan változik. Az
Egri Borvidék fajtaösszetétele is állandóan változott a történelem során, és jelenleg is változásban
van.
A fajtaösszetétele változásában jelentős szerepe van:
- az "ágazat-politikának" (fajtapolitika)
- a termelői igényeknek
- a változó piaci követelményeknek
A fajtaváltásban fontos szerepet kapnak a Kutatóintézetek és más nemesítéssel is foglalkozó
oktatási intézmények.
A fajtaválaszték bővítése lehetséges:
- új fajták előállításával (keresztezéses nemesítés)
- új klónok szelekciójával
- külföldi szőlőfajták honosításával
Az egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben a nemesítői munka egy fontos célkitűzés
megvalósítására indult az 1940-es évek végén, hogy az akkorra igen jelentős felületen termesztett,
silány minőséget adó direkttermő ültetvények leváltására hozzanak létre olyan szőlőfajtákat melyek
hasonlóan azokhoz, jó betegség-ellenállósággal rendelkezzenek, ugyanakkor a boruk minősége is
megfeleljen a kívánalmaknak.
Ezt a nemesítői munkát dr. Csizmazia Darab József és Bereznai László szőlőnemesítők kezdték
meg francia hibridek (Seyve Villard, Seibel, és Couderc) hazai fajtákkal való továbbkeresztezésével.
A Seyve Villard hibrid kiszelektált magutódjaiból lett az "Eger" sorozat, amelyből olyan fajták
születtek mint a Zalagyöngye, Bianka, Medina, Néró és még számos más, ismert bár még nem állami
minősített faja.
"Fajta-politikai" okok játszottak többek között szerepet a keresztezéses nemesítés más, nem
gombarezisztenciára irányuló megindításában is. Ilyen irányzat volt, pl. a koraiságra irányuló, vagy
pl. az un. "Bikavér típusú " szőlőfajták előállítását megcélzó keresztezések.
Korai, minőséget adó szőlőfajták: Zenit, Zengő, Zefír, Gyöngyrizling, és festőlevű szőlőfajta a
Turán.
Az új szőlőfajták terméséből készített borok, különösen a rezisztenciát hordozó,
környezetkímélő termesztési eljárásokkal előállíthat fajtáké, igen keresettek a fogyatói körökben.
Ilyen termékek a Kutatóintézet által készített "Nóvum Cuvée" borok.
"Nóvum Cuvée fehér "a Bianka, Gyöngyrizling és Viktor szőlőfajták, a "Nóvum Cuvée vörös"
pedig a Turán és a Néró fajták házasításával készült.
Tokaji borok
Aszú
Nevét a hegyaljára jellemző aszúsodás után kapta. Ez a különleges minőséget adó túlérési
folyamat, csak hosszú és meleg őszön következik be. Legoptimálisabb az, ha a nyár vége esős, hűvös,
az ősz pedig hosszú, száraz és napfényes. Az esőtől felrepedt, sérült bogyókat ugyanis gyorsan

megtalálja a Botrytis Cinerea, a szürkepenész, mivel ennek a gombának a szaporodáshoz nedves
közegre van szüksége.Ha fertőzés után az idő szárazra fordul, a kezdődő szürkerothadás úgynevezett
nemes rothadásba megy át a vastagabb héjú, ép szőlőszemekben is. Az így töppedt bogyó
cukortartalma jelentősen megemelkedik. Abban az esetben viszont, ha az időjárás továbbra is esős
marad, a szőlő menthetetlenül lerohad, tönkremegy. Ezért van az, hogy igazán jó minőségű aszú, csak
kiemelkedő évjáratokban készíthető. Hegyalján a furmint, a hárslevelű, a zéta és a kövérszőlő is
aszúsodik, ezért a tokaji aszú ezekből a fajtákból készül.
Készítésének technológiája
Az aszúszedés elterjedtebb módja manapság a "tőkén aszúzás", ugyanis így az első aszúsodási
hullámtól kezdve folyamatosan, többször is lehet aszúzni és így elkerülhető az ép szőlőbogyók
fölösleges és káros törése az aszúzóasztalon.
A régebbi módszer szerint a lemetszett szőlőfürtöket a szüretelők puttonyokba gyűjtik, majd
azokat aszúszedő asztalokra ürítik. Ezeken a szelektáló helyeken történik a megfelelően aszúsodott
bogyók kicsipegetése, külön válogatása. Az ily módon nyert aszúszemeket apránként 2-3 literenként
kádakba töltik és addig tapossák, míg az tésztaszerűvé nem válik. Ezt nevezzük aszútésztának. Egyes
pincészetek nem készítenek aszútésztát, hanem a bogyós áztatást részesítik előnyben. Ezután annyi
puttonnyal mernek az aszútésztából, ahány puttonyos aszút kívánnak készíteni. Ez általában 3-4-5,
kivételes esetekben 6 puttonyt jelent. A kimért tésztát kádba öntik, melyre minden esetben azonos
mennyiségű, egy gönci hordó (136 liter) bort, erjedő mustot vagy új mustot öntenek. A gyakorlatban
egy puttony kb. 20 kg szőlőszemet tartalmaz, a kívánt puttonyszámra pedig 100 liter bort öntenek.
Csak a példa kedvéért: ha 5 puttony aszútésztára 136 liter bort öntenek, akkor 5 puttonyos aszút
nyernek. A kádban az aszútésztát és a bort vagy mustot alaposan elkeverik, majd kb. 12-48 óráig
áztatják, keverik. Ha letelt az áztatásra szánt idő, a bor felületére emelkedett aszútésztát vagy kalapot
eltávolítják vagy préselik, ebből készülhet a fordítás; a bort lefejtik a seprőről, ebből készülhet a
máslás, és kis méretű hordókba töltik, 3-4 évig érlelik, ászkolják. Az aszúborok kötelező érlelési ideje
(puttonyszámtól függetlenül!) 3 év, ebből minimum 2 fahordóban.
Eszencia
Készítése úgy történik,
hogy a külön szedett aszúsodott szemeket kádakba öntik, melyek alján fúrt lyuk található. Az
egymásra ömlesztett aszúszemekből saját súlyuknál fogva méz sűrűségű folyadék préselődik ki, mely
a furaton keresztül egy edénybe folyik. Ez a különlegesség rendkívül magas cukortartalmának
köszönhetően sohasem forr ki. A borgazdaságok csekély mennyisége és szinte ihatatlan töménysége
miatt kereskedelmi forgalomba csak ritkán állítják. Ha mégis eladásra kerül, azt általában borgyűjtők
vásárolják meg, hogy eme ritkasággal színesítsék repertoárjukat.
Fordítás
Ezt a különleges minőségű borféleséget készítési technológiája miatt akár másodterméknek is
nevezhetnénk, de minőségét tekintve olykor az aszúéval vetekszik, nem egyszer felülmúlja azt.
Miután az aszútésztáról lekerül az aszú must, arra újra mustot vagy bort öntenek. Erre azért
kerülhet sor, mert az aszútésztában még sok értékes anyag maradhat, melyek így az újrahasznosítás
során nem vesznek kárba. Az így készült másodaszú a fordítás, mely jellegzetes ászkolási illattal és
zamattal rendelkezik. Igaz, nem olyan édes, mint az aszú, de ízre és zamatra sokszor még
kellemesebb. Köszönheti azt annak, hogy az aszútésztára először öntött must a hasznos anyagok
mellett kimossa a szemekhez tapadt port, szennyeződéseket, káros penészeket és egyéb nem kívánatos
anyagokat.

Máslás
Ha az aszút lefejtik, visszamarad a seprő, mely az aszútésztához hasonlóan szintén tartalmaz
sok kioldható szőlőcukrot, illat és zamatanyagok. Amennyiben erre a seprőre mustot vagy bort
öntenek, s azon állni hagyják, a kiázott anyagok feljavítják a rá öntött must vagy bor minőségét. Az
így keletkezett borkülönlegesség a máslás.
Szamorodni
Készítésének technológiájára utalhat az elnevezése: szamorodni. Ezt a nevet a borkedvelő
lengyelek adták neki, mely magyarra lefordítva annyit tesz: magán termett, ahogyan termett. Ez a
kifejezés csak az 1800-as években terjedt el hazánkban, előtte főbornak hívták. Készítésének módja
annyiban tér el az aszúétól hogy a leszüretelt fürtöket nem válogatják át, nem szedegetik ki belőle a
töppedt szemeket, hanem úgy dolgozzák fel, ahogy van (ahogyan termett). A szamorodni a must
cukorfokának függvényében lehet száraz és édes. A mustban levő erjesztő gomba ugyanis 21
súlyszázalék cukrot képes alkohollá erjeszteni. Édes szamorodnit tehát úgy nyerhetünk, ha a mustban
magasabb a cukorfok, vagy ha különleges kezelések útján megállítjuk az erjedést (pl.: hidegkezelés,
szűrés, stb.).
Kadarka
Népiesen Törökszőlőnek is hívják. Sokoldalúsága miatt az alföldi bortermelők legkedveltebb
fajtája. Igénytelen, bőtermő s mindezek mellett jó minőségű bort ad, pld. Szekszárdon,
Villányban. A feldolgozás módjától függően vörös, esetleg fehérbort is készíthetünk belőle.
Különleges fűszeres illata és zamata kiemeli a többi vörösbor közül. A Kadarka különös érdeme nagy
extrakt tartalma. Savai kissé élénkek. A gyors préselésű Kadarkából színtelenítéssel fehérbor is
készíthető, de ez önállóan nem kerül kereskedelmi forgalomba.
A Nemeskadarka késői szüretelésből származó, kissé édeskés vörösbor. A Kadarka a
vörösborok között előkelő helyet foglal el. Könnyű bor, mely halételekhez, sültekhez igen kellemes
ital. És alkalmas étkezés utáni borozgatáshoz is. Sajnos termesztése jelentősen visszaesett, így kevés
van a piacon e kitűnő borból.
Juhfark
A juhfark szőlőfajta nevét a hosszú, hengeres, tömött fürtjéről kapta, mely a juh farkához
hasonlít. Bora egyedi illatú, különböző csonthéjas gyümölcsök illatának elegyére hasonlít. Savai
határozottak,
viszont
kizárólag
megfelelő
érlelés
esetén
harmonikusak.
A Juhfark karakteres, tüzes határozott savú egyedi illatú bor. A bazaltos talajtól mandulás, ásványos
jegyeket hordoz. Harmonikus savait kellemesen kiegészíti a magas extrakt tartalom, ami kerekké
teszi. Az érlelést meghálálja: sokak szerint 2-3 évesen a legkarakteresebb, mások szerint akár 6-8
évesen
érheti
el
a
legharmonikusabb
állapotát.
A Somló hegyen kizárólag fehér borszőlőfajtákat termesztenek. Kiváló borokat készítenek olasz
rizlingből, a furmintból, a hárslevelűből, és a juhfarkból is. A juhfark a somlói borvidék specialitása.
Máshol is megterem, de a Somló vulkanikus-bazaltos talaja kedvez igazán a fajtának. Bogyói
sárgásak, vékony héjúak, levesek, zamatosak. A hegy dél, dél-nyugati területei igazán jók a fajta
termesztéséhez. Itt megtalálható az igazi srétes bazalttalaj és a megfelelő mennyiségű napfény.
A borfogyasztók többsége a juhfarkot tartja a nászéjszakák borának. Ennek története a XVIII.
századba nyúlik vissza, ugyanis a Habsburg ház és a főúri házak nélkülözhetetlen nedűi voltak a
somlói borok. Az európai uralkodó házak tagjai a somlói bort fogyasztották, hogy garantálják a fiú
utód nemzését illetve férfiasságuk megőrzését.

Kéknyelű
A Kéknyelű egy ősi magyar fajta, amit kimondottan csak Badacsonyban termesztenek. Női
virágú, az idegen beporzás a szél segítségével megy végbe. A porzó fajtaként régen a Budai zöldet
szokták mellé telepíteni, mostanában pedig a Rózsakőt, a Kéknyelű és a Budai keresztezésével
előállított hibrid, melynek bora sok rokonvonást mutat a Kéknyelűével.
A kéknyelű fürtjei lazák. Mindebből következően nem túl nagy mennyiséget terem.Ugyanakkor
szinte minden évben kiváló minőséget ad.
Bora a rusztikus fajták közé tartozik.
Más borokkal ellentétben ízvilága egyszerű. A friss bor halványzöld, érlelés során is világos
marad. Illata határozott, de nem tolakodó, jellegében sok közös van a királyleánykával. Élénk
savérzetet ad. Hosszabb érlelés után nagyívű savharmóniát produkál. A kellemes illat mellett a
szépségét a savak finomsága, vagy éppen a nyersessége, férfiassága adja. A bora fiatalon is kellemes,
de az igazi élményt több éves érlelés után nyújt. A hordós vagy palackos érlelést egyaránt meghálálja.
Pálinka
A pálinka (románul Pălincă) erjesztett gyümölcsből készülő, lepárolt szeszes ital. Az Európai
Uniós jogszabályoknak megfelelően a "pálinka" szót csak Magyarország és 4 osztrák tartomány
használhatja.
Leggyakoribb alapanyaga a szilva, a körte, az alma, a kajszi, a cseresznye, a szőlőtörköly és az
eper, de gyakorlatilag bármilyen gyümölcsből készülhet.
A 2002. július 1-jén életbe lépett 1-3-1576/89-es számú előírás (Magyar Élelmiszerkönyv)
rendelkezik a pálinkáról. Ez alapján csak azok a termékek nevezhetők pálinkának, melyek



* Magyarországon termett gyümölcs és szőlő törkölyéből készül
* 100%-os gyümölcstartalmúak, azaz finomszeszt és aromát nem tartalmaznak
minimum 37,5%-os alkoholfokkal rendelkeznek

Pálinkát csak Magyarországon termett gyümölcsből, törkölypálinkát pedig csak itt termett szőlő
törkölyéből lehet előállítani - tartalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési, valamint a szociális
és munkaügyi miniszter rendelete, amely a Magyar Közlönyben jelent meg. A pálinka előállítását a
parlament 2008-ban ötpárti egyetértéssel törvényi védelem alá is helyezte (2008. évi LXXIII. törvény
a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról).
További feltétel a magyarországi cefrézés, párlás, érlelés és palackozás is. Egyik fajta pálinka
készítésénél sem lehet semmiféle cukrot felhasználni. Az egyféle gyümölcsből készült pálinka
palackján a gyümölcs nevét és a pálinka szót kell feltüntetni. Vegyes gyümölcspálinkánál az azt
alkotó gyümölcsöket a felhasznált mennyiség szerinti sorrendben kell közölni. (A rendelet pálinkának
nevezi a gyümölcspálinkát, és ettől különbözteti meg a törkölypálinkát.) Törkölypálinkánál a címkén
a szőlő nevét kötelező, míg a termék származási - földrajzi - helyét fel lehet tüntetni.
Kisüsti az a pálinka, amelyet ezer literesnél kisebb, rézfelületet is tartalmazó
lepárlókészülékkel, kétszeri szakaszos lepárlással készítenek. Az érlelt pálinkát vagy 3 hónapig érlelik
ezer literesnél kisebb, vagy pedig 6 hónapig ezer literesnél nagyobb fahordóban. Az ópálinkát pedig
vagy 1 évig kell érlelni ezer literesnél kisebb, vagy pedig 2 évig ezer literesnél nagyobb fahordóban.
Az ágyaspálinkát legalább 3 hónapig együtt kell érlelni a gyümölccsel.
Száz liter pálinkához vagy 10 kilogramm érett, vagy pedig 5 kilogramm aszalt gyümölcsöt kell
adni. A szabályokat az augusztus 1. után előállított pálinkára és törkölypálinkára kell alkalmazni.

84. kép

13.BOR ÉS GASZTRONÓMIA
Ételek és borok kóstolása
(bensőségesség – önállóság)
– sorrend (illatok – ízek emelkedő rendje)
– kínálás küllem
hőmérséklet
eszközök
pihentetés – szétcsapás – vágás
klasszikus elemek – merész kihívások aránya
– mérték
(az ember ízérzékelése is fárad és véges)
– harmónia – diszharmónia
(az étel a bornak egy feladat, el is bukhat, de égbe is szállhat)

Kóstolástechnika
• Látással vizsgálunk

• Sorrend nem
cserélhető fel!

• Szaglással
vizsgálunk
•
•

szagolni tudunk, de
illatozni csak a liliom tud!

• Izleléssel
vizsgálunk

85. kép

Mit látunk a pohárban?

•
•
•
•

Széli elszíneződés
Szín árnyalat
Színintenzitás
Mag

86. kép

Szaglással vizsgálva
• A levegő útja
légzésnél az alsó, tág
orrjáraton halad.
• A szaglóhám fent a
harmadik orkagyló
alatt található.
• Fontos a retrográd
illatérzés.

87. kép

A z illatok fajtái

88. kép

Az izlelés
• Az ízek főleg
meghatározott
helyeken jelentkeznek.
• A cserzőhatás (tannin)
a szájüregben
• mindenütt

89. kép

Ízek és érzetek
• Ízek a borban
•
•
•
•
•

É des
S avas
K eserű
S ós
F émes-lúgos

• Érzeteink a
kóstoláskor
•
•
•
•
•

H ömérséklet
C sípősség
C serzöhatás
T estesség
S truktúra.

90. kép

A kóstolás időrendben

91. kép

Az egyensúly ábrája

92. kép
A sommelier (pohárnok) nem azonos a borpincérrel. Igényes vendéglátóhelyeken munkája
nélkülözhetetlen.
Eszközei: dugóhúzó, dekanter, fehér szövetkendő, cseppfogó
Feladatai:
1.
Vendégek tanácsadója, az ételválaszték ismeretében segít a borválasztásban.
2.
Kiválasztja (a szakács és a tulajdonos segítségével) és beszerzi az étterem
borait.
3.
Részt vesz az étterem itallapjának kialakításában.
4.
Felügyeli a készlet változását, és a borok minőségét.
5.
Ismeri a borforgalmazás szabályait.
A pohárnok időt tölt a borászatoknál, megismeri a bor készítésének technológiáját, felvilágosítást
tud adni a termelőről.
Borszervírozás:
fogyasztási hőmérséklet
- vékonyabb fehérbor és rozé: 12-14 C
- édes fehérbor és aszú:10-14 C
- könnyű vörösbor:14-16 C
- testes, érlelt vörösbor:16-18 C
- pezsgő:6-8 C
Pohár:
- maradéktalanul élvezhető legyen benne a bor
- harmonizáljon az asztal egyéb tartozékaival
- kelyhén ne legyen minta, díszítés
- vörös és fehérborhoz, pezsgőhöz illő poharak
Palack kinyitása:
1.
a bor bemutatása (termelő, szőlőfajta, évjárat, pincészet, termőhely)
2.
a palack szája alatt elvágja a fóliát, tépőzár esetén eltávolítja
3.
a dugóhúzót kissé ferdén betekeri, adugót ne fúrja át teljesen, a dugó
kiemelésekor a pukkanó hangot kerülje

4.
megszagolja a dugót, ha hibát észlel diszkréten másik palackot nyit,
ha az illat rendben van, a dugót alátétre teszi és a megrendelőnek átadja
5.
szalvétával megtörli a palack száját és tölt
Töltési sorrend: ha a megrendelő megkóstolta a bort és elfogadta, akkor a
vendégeknek tölt. Ha kicsi társaság, akkor mindig az idősebbeknek először. Ha díszvendég vagy
ünnepelt van, akkor kortól függetlenül neki először. Ha nagy a társaság, akkor a megrendelőtől jobbra
haladva sorban mindenkinek tölt,jobb kézzel, jobbról. A címke végig látható legyen! A poharat soha
nem tölti tele!
Dekantálás: általában idős, üledékes vörösborokat dekantál, üledékeltávolítás és
szellőztetés céljából. A dekanterbe gyertyafény mellett, óvatos mozdulattal tölti át a bort.
Utántöltésnél fontos, hogy a bor hőmérséklete ne változzon, megfelelően kell a
felbontott palackot tárolni!
A nemzetközi kóstoló pohár:
Kelyhe zárt fejű tulipánra emlékeztet, rövid kecses formáját, egy nem túl hosszú szár és arányos
talpméret követ. Általánosságban elfogadott , de a pontos teszthez érdemes fajta pohárból kóstolni.
Anyaga kristály , amelynek a fala vékony. Minden esetben metszet vagy minta nélküli.

13.1 A BORFOGYASZTÁS KOPERNIKUSZI FORDULATA
„…oly bor a vágyam,
amelytől a bölcs bolond legyen zavarában,
amely oly tiszta s finom, hogy nem tudod már:
a pohár van benne vagy ő a pohárban!”
Versrészlet az Ezeregyéjszaka meséiből,
Tótfalusi István fordítása

Ma már szinte magától értetődőnek tartjuk, hogy talpas kehelyből kortyolgatjuk a nemes borokat.
Borrajongóként első lépésben megtanuljuk, hogy a jó bort talpas pohárból igyuk, amit ráadásul a
száránál vagy a talpánál fogunk meg, nehogy felmelegítsük a nemes nedűt. Később tudomásul
vesszük, hogy többféle talpas pohár létezik. Mégcsak meg se döbbenünk, amikor világossá válik,
hogy szinte minden egyes fajtához más és más pohár dukál. Lassan felismerjük, melyikből isznak
fehérbort, mondjuk chardonnay-t, melyikből sauvignone blanc-t. Hogy alapvetőkülönbség van a
bordeaux-i cuvée-t és a burgundiai pinot noirt befogadó poharak között. Ez így természetes,
gondoljuk.

93. kép
Közben megfeledkezünk arról, hogy évszázadokon vagy inkább évezredeken keresztül az ember
nem szentelt különösebb figyelmet ennek a kérdésnek. Tudunk legendás borokról, ám ezeket egyszerű
poharakból fogyasztották, a legjobb esetben kupából vagy kehelyből, amelynek fölső része a jól
ismert, felfelé fokozatosan egyre táguló tölcsér forma volt. Ma már tudjuk, hogy ez a forma
elsősorban nem a bor tulajdonságainak közvetítését hivatott szolgálni. A pohár, legyen talpas vagy
egyszerű (ma azt mondanánk vizespohár) az európai kultúrtörténet során egészen egyszerűen az
emberi lényt jelentette, aki fölfelé nyitott, onnan vár szellemi tartalmat, isteni kegyelmet,
gondviselést. Ha a bor értékét esetleg mégis hangsúlyozni kívánták, gazdagon díszített, nemes
anyagból készült kelyhet választottak hozzá. Már aki megtehette. Értékes italhoz értékes pohár illett.
Amikor az Ezeregyéjszaka költője pohár és bor kapcsolatáról ír, többek között az önazanosság
problematikáját feszegeti. Olyan állapotról beszél, amelyben a létező dolgok önazonossággal bírnak,
mi több, maga az önazonosság a létezés legmagasabb formája. A bor célja a pohár, a pohár lényege a
bor. A bor akkor valósul meg, akkor lesz igazán önmaga, amikor kitölti a poharat, a pohár akkor válik
igazán pohárrá, amikor beletöltik a bort. A bor és a pohár önmagában puszta lehetőség. Bár mindkettő
létezik, létezésük mégis a hiányból táplálkozik, találkozásuk pedig a létezés beteljesítése.
Csodálatos analógiában áll a pohárkészítés a teremtés folyamatával. Kicsit egyszerűsítve azt
mondhatnánk, ugyanúgy levegőből készül, lélekből, amit az ember fúj az anyagba, mint ahogy Isten
lelket fújt a sárból (agyagból) gyúrt emberbe. Az üvegpohár áttetszősége, törékenysége a lélek
törékenységének pontos mása.
A pohár a forma, a test, a bor a spirituális valóság, a lélek, amely az anyagi világban szeretne
megnyilvánulni.

94. kép
Manapság, amikor az anyagi világ formái a funkcionalitásban léteznek, pusztán azt fejezik ki,
amire használhatók. A borospohár ezzel szemben olyan tárgy, amely soha nem válhat a funkció
áldozatává. Erről szól huszadik századi története.
Évszázadokon keresztül azt gondolta az ember, hogy a Föld az univerzum középpontja, és a Nap
körülötte forog. Aztán jött Kopernikusz, és bebizonyította, hogy éppen ellenkezőleg, a Föld forog a
Nap körül.
Évszázadokon keresztül itták a bort anélkül, hogy valakinek hiányérzete támadt volna az élvezetek
teljességét illetően. Mígnem a XX. század hatvanas éveiben Claus Riedel egy csapásra
forradalmasította a borfogyasztás világát. Felfedezése végül is abból a hedonisztikus gondolatból
táplálkozott, hogy az élvezeteket a lehető legteljesebben kell átélni. Felismerte, hogy a pohár (kehely)
alakja jelentősen befolyásolja az alkoholos italok fogyasztásának élvezetét. A kopernikuszi fordulat
lényege, hogy ugyanaz a bor különböző pohárból kóstolva más és más arcát mutatja. Nyilván a tölcsér
alakú kelyhekben is pompásan illatoztak a jobbnál jobb borok, de soha senkinek nem jutott még
eszébe az a rafinált ötlet, hogy az illatot és ízt koncentrálja, és a pohár alakját megváltoztatva
tudatosan irányítva juttassa kifejezésre a bor üzenetét. Ehhez nem kellett mást tennie, mint egészen
egyszerűen megfordítani az addig jól ismert tölcsérformát. Ha végigtekintünk a borospoharak mai
etalonjain, azt láthatjuk, hogy egyetlen alapforma szinte kimeríthetetlennek tűnő variációjának
vagyunk tanúi. Az alul öblös és felfelé keskenyedő alakzat, a tölcsérforma tulajdonképpeni fordítottja
bizonyult legalkalmasabbnak az élvezetek fokozására.
Georg Riedel apja nyomdokain haladva tovább folytatta a korszakalkotó elgondolást. Ha a
tartalom határozza meg a formát, okoskodott, akkor minden egyes, adott tulajdonságokkal rendelkező
borhoz megfelelő poharat lehet és kell megalkotni. Hosszú évek következtek, amelyek annak
jegyében teltek, hogy megtalálják a fajtajelleget a lehető legteljesebben kifejezésre juttató egyetlen
formát.
Az első lépés a borkóstolás volt. Ugyanazt a bort tapasztalt borászok és borszakértők is különböző
borként értelmezték különböző formájú poharakban. (Ezért van nagy jelentősége annak, hogy egy
borteszten a szakértők kizárólag azonos pohárból kóstolják ugyanazokat a borokat.) Ennek érdekében
a pohárforma kialakításakor arra törekedtek, hogy a gyümölcs, sav, tannin és alkohol a bor értékeinek
megfelelően optimális arányban jelenjen meg a pohárban.

Mivel a bor alkotórészei a bor sűrűségétől és fajsúlyától függően különbözőrétegekben jelennek
meg a pohárban, ebből adódóan a pohár alakját - mint egy hangszert - a szőlőfajtához lehet hangolni.
Ismerve a szőlőfajta karakterisztikáját és a belőle készült bor organoleptikus értékeit, ki lehet alakítani
egy-egy fajtához az ideális formát.
Ennek szellemében készült a világ első kóstolópohárkészlete, amelyet Claus Riedel 1973-ban,
Orvietóban bemutatott. A poharak végső formájának kialakításában együttműködtek az Association
of Italian Sommeliers tagjaival. A széria akkor 10 különböző poharat tartalmazott. A sorozatot Georg
Riedel továbbfejlesztette és egy minden alkoholos italra kiterjedő 32 darabos borospohár-kollekciót
hozott létre. A Sommelier sorozat poharai egyediek. A kehely öntött, a szárat és a talpat kézzel és fújt
technikával készítik. A sorozat 24% ólomkristályt tartalmaz.
Tizenhárom évvel később, 1986-ban Georg Riedel bemutatta az első Vinum névre keresztelt, gépi
készítésű sorozatot. A Sommeber sorozathoz hasonlóan itt is a különböző fajtákhoz alkották meg a
poharakat. Már nemcsak Bordeaux-i és Burgundi alaptípusokat különböz tették meg, hanem egyedi
formát ölthettek olyan fajták is, mint a Syrah, Tempranillo, Brunello di Montalcino és a Zinfandel.
A Vinum sorozat alacsonyabb áraival kilépett a gasztronómia világából, és egy szélesebb réteget
célzott meg, amelynek tagjai megfelelő anyagi bázissal rendelkeznek ahhoz, hogy megengedhessék
maguknak, hogy vasárnap délutánonként a létezés megválaszolhatatlan kérdései fölött merengve,
Riedel poharakból élvezzék mondjuk egy Romanée-Conti Batard-Montrachet kimondhatatlan
szépségét, amely egy pillanatra mintha magában hordozná az e kérdésekre adható válaszok
mindegyikét.
A Riedel poharak a Le Sommelier minőségi borok boltja (Budagyöngye Bevásárlóközpont)
kizárólagos forgalmazásában alig fél éve vannak jelen a magyar pohárpiacon, nagy részük máris
gazdára talált a gasztronómiában. Az egyre erősödő és egyre artikuláltabbá váló hazai borpiacon
nyilván még kell egy kis idő, hogy a poharak széles rétegek számára is valóban értelmezhető üzenetet
közvetítsenek. Míg ez az állapot valóban kialakul, addig a legjobb ajánlat a Riedel táska. Filmbe illő
jelenetet kell elképzelni. Elegánsan öltözött úriember egy helyes kistáskával a kezében belép egy
meglehetősen elegáns étterembe. Ebédelni szeretne. A pincér asztalhoz kíséri, ahonnan az úriember
elviteti a poharakat, majd a kistáskából előveszi a Riedel-szettet, mert az ebédhez nagy gonddal
kiválasztott bort vagy borokat a saját Riedel poharaiból kívánja elfogyasztani. A pincér szeme meg se
rebben. Számára ez természetes. Mi mosolygunk rajta. Ez az üzenet, úgy tűnik, még hosszú ideig
értelmezhetetlen marad.
A nemzetközi borversenyek hivatalos poharának bemutatása
borospohár mérete befolyásolja a bor különböző aromarétegeinek érzékelését. Az orrnak különkülön kell elemezni a buké minden összetevőjét: az elillanó gyümölcs- és virágaromák a kehely fölső
részében találhatók, míg a fa, vagy vanília zamata a borospohár aljában koncentrálódik.
A kehely formája szabályozza az ízek egyensúlyát a szájban. Amennyiben a kehely szája elég nyitott
a fej egyenesen marad iváskor és így a nyelv hegyén lévő ízlelőbimbókra érkezik elsőként a bor, így
először az édes zamatokat érzékeljük. Fordított esetben, ha a kehely szája elég zárt, a fej iváskor
könnyedén hátrahajlik, ilyenkor a bor a nyelv hátsó részére érkezik, ahol a savas ízeket érzékeljük.
Száraz fehér borokhoz ajánlott poharak bemutatása
Óvörös borokhoz ajánlott poharak bemutatása
Flőte bemutatása
Feltalálása óta a pezsgőt igen sokféle pohárból itták. Ami azonban a kezdetek óta változatlan: az
üvegből készült pohár színe mindig vízfehér, díszítetlen volt, legfeljebb fehéren maratott márkajelzést
találhatunk rajta. A pohár fala vékony, maximum egy milliméteres lehet, űrtartalma 100-125

milliliter. Kezdetben a széles szájú talpas poharat használták pezsgőzéshez. Ezt mára a hosszú, flőte
alakú kehely váltotta fel, amelyben a felszálló buborékok szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak.
A sajt és a bor
A jó sajt emeli a kevésbé jó bor fényét, de ez fordítva is igaz. A borok nem minden évben
ugyanolyan karakteresek, s a sajtok íze is különbözhet érleltségüktől függően . A legtöbb esetben
azonos vidékről származó borok és sajtok jól kiegészítik egymást, hiszen évszázadok során
összecsiszolódtak, s együtt fogyasztják őket.
A camembert például kitűnően harmonizál a normandiai almaborral. Mivel számtalan sajtfajta
van , ezért lehetetlen , hogy megnevezzük a hozzájuk illő borokat. Létezik ugyanakkor néhány
alapvető szabály, amely megkönnyítheti a választást .
A sajtok és a borok párosításának , három örökérvényű alapszabálya:
 Válasszunk mindig azonos régióból (vidékről, tájegységről, országból) származó
bort és sajtot. Így nagyot nem hibázhatunk.
 Kiindulhatunk az aromavilágból is. Friss sajtokhoz válasszunk olyan bort, melynek
címkéjén a friss, zamatos, üde jelzők valamelyike áll. Füstölt sajthoz pedig égetett hordóba
„füstös ízűvé” érlelt nedűt, azaz barrique bort kínáljunk.
 Ha van módunk megízlelni a bort is és a sajtot is, bátran hagyatkozzunk
magunkra, a saját ízlésünkre.
A sajtkultúra - a borkultúrához hasonlatosan – ősidőktől fogva a gasztronómiai kultúra szerves
része. E két csodálatos emberi produktum között sok a rokon vonás, hiszen a legizgalmasabbakat
mindkét fajtából gondosan érlelik, kezelgetik, ápolják, míg végül elérik teljes nagyszerűségüket.
Általánosságban azt mondhatjuk: minél puhább, fehérebb a sajt, annál csípősebb,
gyümölcs-aromásabb bor illik hozzá. A közhiedelemmel ellentétben a sajtokhoz nemcsak és
nem is elsősorban a vörös borok illeszthetők a legjobban. A vörös borokban gyakorta jelenlévő
csersav (tannin) a legtöbb sajtot ugyanis „legyőzi”, márpedig harmónia csak a sajt és bor közötti
megfelelő
egyensúly
esetén
alakulhat
ki.
A fehér borok általában jobban illenek a sajthoz, ugyanakkor a nagyon lágy sajtokhoz,
például kecskesajtokhoz mégis vöröset ajánlanak a szakértők. A nagyon sós sajtokhoz
savanykás,
például
rizlingbort
ajánlunk.
A könnyed friss sajtok - melyek lényegében érlelést nem kapnak - a könnyed, friss, üde, jó
savszerkezetű, nem túl alkohol gazdag fehér borokkal és rosé borokkal társíthatók legjobban.
A nemes penésszel érlelt lágysajtok (camembert, brie és társaik) a könnyedebb nem túl tanninos,
inkább gyümölcsös jellegű vörösborokat szeretik. A rúzsos bevonatú lágy sajtok, melyek íz
világa erőteljesebb, markánsabb, testesebb - akár késői szüretből származó - nagyobb formátumú,
érlelt fehér borokkal, vagy jól összeérett tanninú, „gömbölyű” vörösborokkal a legjobbak. A
kemény sajtokhoz, mint az ementáli, vagy a keményebb félkeménysajtokhoz, például a Balaton
sajthoz a fehér és vörös száraz asztali borok és pecsenyeborok (furmint, nemes kadar) illenek. A
félkemény sajtok mellé (trappista, edámi, gouda, óvári) érettségüktől és érleltségüktől függően a
közepesen testestől a korpulens nagy fehér borokig, vagy ízlés szerint esetleg vörösborokig
többféle társítás lehetséges. Ez utóbbiak közül részesítsük előnyben az olyan legömbölyödött és
csersavban nem túl gazdag, bársonyos vörös fajtákat, mint a pinot noir, a merlot, a kadarka és a
kékoportóból készült borok. A kecskesajtok jó savú, élénk, pikáns fehér borokkal, főképpen
sauvignon blanc-nal, vagy szép roséval szeretnek a legjobban együtt lenni. Ha alaposan érlelt a
kecskesajt - ez nálunk nagyon ritka - akkor nagyobb formátumú, testesebb fehérrel, esetleg
könnyebb vörössel érdemes kísérni. A kékpenészes rokfort típusúak esetén többféle sikeres
párosítás is lehetséges. Nagy formátumú, nagyon érett kerek vörösborok, vagy a kései szüretelésű
természetes édes borok közül a nem túl édesek és jó savúak, pl. tokaji édes szamorodni,
alacsonyabb puttony számú aszúk, aszú fordítás és hasonlók gyönyörű harmóniákra képesek. A
márkás száraz (brut) pezsgő is szépen kíséri a legtöbb érlelt sajtfélét.
Camembert: lágy sajt fehérpenészes héjjal.

Származás : Normandia, Franciaország
nyers tejből készített, krémes , tejszínes és enyhén sós. A fiatal sajtnak gyümölcsös íze van. Az
iparilag előállított camembertnek nincs saját illata, és inkább semleges ízű. Finom kérgét
nemespenész borítja .
Burgundi borok , lágy Bordeaux , gyümölcsös Beaujolais , testes Cotes du Rhone vagy
Touraine-ből származó borok illenek hozzá.
Roquefort
félkemény vágható sajt.
Ez a márványsajt erezetű kékpenészes sajt kimondottan fűszeres, pikáns ízű. Enyhén sós , pici
penész és juhillattal társulva. Kérge nincs, krémszínű tésztája puha és morzsalékos.
Származása : Franciaország
Édes borok mint a Sauternes vagy likőrborok mint a muskotály illenek hozzá.
Étel és bor harmonizálásának alapelvei
Sokszor felmerül a kérdés, valóban léteznek-e az étel-bor párosításának íratlan szabályai? Tény,
hogy különböző ételekhez más-más borok illenek. Mit mihez igyunk, ebben próbálunk segítséget
nyújtani. A szabály az, hogy nincs szabály, de egyszer mindent érdemes kipróbálni. Ez persze nem
feltétlenül jelenti azt, hogy egy barrique hordóban érlelt, nehéz, testes bordeaux-i típusú vörösbor a
csirkepaprikással valaha is összehozható. A cél ugyanis a harmónia. A harmónia persze nem csak
akkor valósulhat meg, ha a tányéron felbukkanó illatokat és ízeket a pohárban is megtaláljuk. Az
azonosságnál sokszor például izgalmasabbak a kontrasztok. Néha az ellentétes ízekből fakadó
bizsergés veri ki a biztosítékot. A színharmóniához például nem kell görcsösen ragaszkodni. A "fehér
húshoz fehérbort, vörös húshoz vörösbort" képletnél sokkal fontosabb a struktúra kérdése.
Egyszerűbb felépítésű ételhez egyszerűbb struktúrájú, bonyolultabb fogáshoz összetett, testes,
árnyalatokban
gazdag
bort
érdemes
választani.
Általában az ételhez szoktunk bort rendelni. Próbáljuk ki egyszer fordítva. Egy testes, nagy kaliberű
vörösborhoz nem feltétlenül kell szarvaspecsenyét fogyasztani. Megteszi egy jól elkészített kacsavagy
libacomb
is.
A
boron
nem
érdemes
spórolni.
Ősigazságnak számít, hogy a sauvignon blanc-hoz például spárgát illik enni. Rántott csirkemellhez jó
a pinot blanc, erdei gombákhoz a barrique chardonnay. Menjünk szépen sorba!
Mi a helyzet a levesekkel? A leves előtti negyven cseppel? Érdemes egy komolyan megtervezett
étkezést aperitiffel kezdeni. Könnyű, illatos, száraz, élénk savtartalmú borokat érdemes erre a
feladatkörre kiszemelni. Egy irsai olivért, muscat ottonelt, cserszegi fűszerest. Még jobb, ha száraz
pezsgőt.
Levesekhez nem nagyon illenek borok, de persze ez alól is vannak kivételek. A zöldséges
krémlevesek, például, melyek mellett az imént említett, aperitifnek kóstolt borok szinte mindegyike
megállja
a
helyét.
Más a helyzet a gulyáslevessel, halászlével, csülkös bablevessel. Ezek mellett könnyű, tanninban
szegény vörösborokat érdemes próbára tenni. Egy villányi portugieser, szekszárdi kékfrankos vagy
kadarka csodákat művelhet.
Jóllehet a bor természeténél fogva "húskísérő", a vegetáriánusoknak sem kell lemondaniuk az
isteni nedűről. Mivel ez esetben alapvetően zöldségek jöhetnek szóba, a spárga, brokkoli, kelbimbó
vagy káposzta alapú ételek mellett kézenfekvő választásnak tűnnek a könnyű, illatos száraz
fehérborok. Egy Konyári Chardonnay, Légli Sauvignon Blanc, Jásdi Cserszegi Fűszeres, de
sorolhatnánk
a
végtelenségig.

Amennyiben a vegetáriánus fogásban valamilyen gyümölcs is szerepel, érdemes a kevés természetes
maradékcukorral rendelkező, félszáraz fehérborokkal próbálkozni. Ideális választásnak tűnik a
muskotályos jellegű 2006-os Muscat Lunel a Tokajicum pincészettől.
A hungarikumnak számító libamáj mellett már-már hagyománynak számít a tokaji aszú. Van ebben
igazság is, egy gyümölcsökkel körbevett, grillezett libamáj vagy libamájpástétom valóban fenséges
tud lenni a legjobb pincészetek (Szepsy, Disznókő, Degenfeld, Királyudvar, Hétszőlő, Oremus,
Patrícius,
Homonna)
hatputtonyos
aszúi
mellett.
Ez a harmóniai tökély azonban egyszersmind börtönt is jelent. Próbáljunk ki egy füstölt (grillezett)
libamáj mellett egy Légli Landordot vagy egy St. Andrea Pinot Noir-t, és egy csapásra kinyílik a
világ.
Vadhús és bor párosítás alapelvei
A vadhúsok (vaddisznó, szarvas, őz) egyértelműen a hosszan érlelt, testes, nagy vörösborok terepe.
Ebben az esetben nehéz mellényúlni. Syrah, cabernet, merlot, sőt egy igazi nagy pinot noir. (A pinot
noir
egyébként
ideális
kísérője
a
báránynak
is.)
Vagy szóba jöhet egy argentin malbec. A lényeg, hogy a vadak mellett, melyek önmagukban is
fenséges és különleges alkalmakra tervezett étkek, "kötelező" hasonló kaliberű, nemes vörösbort
fogyasztani. Nincs lehangolóbb annál, ha egy különleges fogás mellett alulmarad a bor.
Néhány nagy élmény a közelmúltból. A 2005-ös Gere Cabernet Franc Válogatást például
őzgerinchez, a 2006-os Luka "Madárlátta" Merlot-t vaddisznósülthöz, a 2005-ös Terrazas Malbec
Reservát szarvashoz kóstoltuk. Fantasztikus harmóniáknak lehettünk tanúi.
Folyami hal mellé ajánlott borok
Halhoz fehérbor. Ez is amolyan megrendíthetetlen igazságnak tűnik. Ám ezt az állítást is újra meg
újra meg kell vizsgálnunk, igaz-e még. Igaznak igaz, de azért némi kiegészítésre szorul. Pontosítsuk
tehát. Egy száraz húsú halhoz valóban többnyire száraz fehérbor dukál. Persze sok múlik a
fűszerezésen,
konyhatechnológián,
az
esetleges
mártáson.
Száraz húsú halakhoz, melyek ízesítése kimerül az extra szűz olíva olajban, sóban-borsban, esetleg
citromlében, mindenképpen száraz fehérbort válasszunk. A Figula, Szeremley, Jásdi, Légli, Konyári,
Feind pincészet valamennyi fehér szárazbora kiválóan alkalmas arra, hogy egy halételt utolsó útjára
kísérjen. Itt is igazából egyetlen szabály érvényes: egyszerű halhoz egyszerű bor, nemesebbhez
nemesebb.
Ha meg történetesen füstölt hallal van dolgunk, kézenfekvő a barrique chardonnay vagy esetleg egy
szintén
újfahordóban
érlelt
pinot
grigio,
netán
rizling.
Mi a helyzet a zsírosabb halakkal? A rácponttyal és a harcsapaprikással, például. Ezekhez testes,
alkoholban és savban gazdag fehérbort (Jásdi Nagykúti Chardonnay 2006) vagy akár egy élénk savú
kékfrankost is választhatunk (Konyári Jánoshegyi Kékfrankos 2005 Balatonlelle).
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14.BEFEJEZÉS, ZÁRÓDOLGOZAT
SZŐLÉSZET, BORÁSZAT – A BOR KÉMIÁJA
ZH
1. Írja le a fehérbor és a vörösbor készítésének technológiai lépéseit és húzza alá a
különbséget! Indokolja!
2. Sorolja fel a fehérbort adó szőlőfajtákat!
3. Írja le akár egyenletekkel, akár szavakkal a fotoszintézis, majd a sejtlégzés
folyamatait!
4. Írjon fel vörösbort adó kék szőlőfajtákat, s jelöljön meg 2-2-t, ami világfajta, és ami
kimondottan hazai!
5. Földünkön milyen földrajzi határok és hőmérsékletek között termeszthető a szőlő?
Sorolja fel növekvő sorrendben a három legnagyobb bortermelő országot!
6. Párosítsa az alábbi szőlőfajták és borvidékek kapcsolatát:
Somló(1)

Badacsony(2)

Furmint(A) Leányka(B)

Eger(3)

Tokaj(4)

Villány(5)

Sopron(6)

Szürkebarát(C) Juhfark(D) Oportó(E) Kékfrankos(F)

7. Tarsoly József előadása alapján mit kell tudni az Egri Bikavér eredetvédett bor készítéséről?
8. Dr. Kádár Zsolt esperes „A bor, mely megvidámítja a lelket” c. előadásából kérdezem: hogy a
történelem során hogyan változott a bor szerepe a vallásokban?
9. Sorolja fel a Tokaji borvidék jellegzetességeit! (Dr. Dankó József előadása alapján)
10. Kitől hallotta az előadások során az alábbiakat: „Védőszentekhez fohászkodnak”, Jó bornak is
kell cégér”?
11. Mit tud a Barrique technológiáról?
12. Melyik a nem tisztítási művelet? Karikázza be!
a/ fejtés
b/ derítés
c/ házasítás
d/ szűrés
e/ dekantálás
13. A mustban előforduló három legfontosabb sav:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

14. A bor pH-ja: (Válassza ki a helyes választ!)
a/ kisebb, mint öt
b/ hét körüli érték
c/ a bor keletkezése során nő
d/ a bor ecetsavtartalma határozza meg
15. Mit tart Ön a legfontosabbnak a kurzuson tanultakból? Mit kapott Ön ezen oktatási
formától? Miért volt érdemes eljárni a sokrétű előadássorozatra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
16. A kurzuson szerzett ismereteket, az ott hallottakat hasznosítsák jól az életük során. Az
alkalmankénti
organoleptikus
vizsgálatok
váljanak
egészségükre!
Sikeres
vizsgaidőszakot és Boldog Karácsonyi Ünnepeket kíván Önnek:
a Kémiai, Borászati kémiai és Borászati Tanszék

„Mint az élet vize olyan a bor annak, aki mértékletes a bor ivásában. … A
bor a vidámság és öröm a szívnek, ha kellő időben, s megfontoltan isszák”
(Szentírás, Sir 31,27-28)
„A bort csak az érdemli, aki a józanságot is tiszteli.”
„A kultúra gyógyít, mert jót tesz a léleknek, a borkultúra különösen.” (Estók
Bertalan, Rácz László)
A tanulóifjúság szeretete, emberré formálásuk iránt érzett felelősség
hatja át a munkánkat.
Csutorás Csaba, Rácz László

