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A magyar bor annyira összefo-
nódott a Tokaji borvidék ne-
vével, hogy ha bárkit is meg-

kérünk, említsen néhány jellegzetes 
magyar borvidéket, bizonyos, hogy 
Tokajjal kezdi. A Zempléni-hegység 
déli, délkeleti lankáin fekvő, mint-
egy 90 km hosszú és 3–4 km széles 
borvidék 2002 óta szerepel az UNES-
CO világörökség listáján. A névadó 
Tokaj városka csupán egy település 
a Tokaj-hegyaljai borvidék tizenkét 
legismertebb bortermelő települése 
közül. A legjelentősebb pincészete-
ket tartalmazó települések listája: 
Mád 18, Tokaj 10, Tarcal 10, Erdőbé-
nye 10, Tállya 4, Szerencs 4, Tolcsva 
4, Rátka 2, Olaszliszka 2, Hercegkút 
2, Sárospatak 2 és Abaújszántó 1. Ter-
mészetesen a felsoroltaknál sokkal 
több pincészet működik a tájegység 
településein, de a borászati kalau-
zok szakmai nyilvántartása alapján 
nagyjából ennyi pincészet határoz-
za meg Magyarország leghíresebb 

borvidékének hazai és nemzetközi 
hírnevét.

Jómagam többször is megfordul-
tam a Tokaji borvidéken – rendsze-
rint csoportos kirándulások, szerve-
zett borkóstolók keretében –, és ezek 

a látogatások mindannyiszor mara-
dandó élményt jelentettek. Jó minő-
ségű Tokaji borokat ma már Erdély-
ben is megvásárolhatunk, egy helyi 
borkóstoló hangulatát azonban ez 
nem pótolja. Borászok szerint a bor 
bizalmi termék: a fogyasztó igazából 
akkor tudja értékelni a minőségét, 
az ízét, a zamatát, ha felfedezi, kör-
bejárja, megismeri azt a környeze-
tet, ahol a bor készül. Nem véletlen, 
hogy egyre nagyobb az igény a szer-
vezett borkóstolókra, borturizmus-
ra, amikor nemcsak a borral, a pince 
hangulatával, a szőlőheggyel vagy 
a településsel ismerkedhetünk meg, 

hanem a vidék gasztronómiájával is, 
hiszen a legtöbb pincészetben fi nom 
helyi ételekkel is várják a borkóstoló 
közönséget.

Hercegkúti borkóstoló

Magam is úgy vagyok a borral, hogy 
leginkább akkor esik jól, ha egy kel-
lemes, hűvös borospincében kóstol-
hatom meg. Erre ma már Erdélyben is 
egyre több lehetőség van, hiszen tör-
ténelmi borvidékeink feltámadásá-
val egyre több gazda újítja fel elődei 
borospincéit vagy épít újat. Ebben az 
összehasonlításban Tokaj-hegyalja 

borospincéi azért egyediek, mert a 
riolittufába vájt pincerendszerben a 
falakat vastagon borító nemes pin-
cepenész fontos szerepet játszik a 
világhírű aszúbor érlelésében. Ezt 
legutóbb Hercegkúton tapasztaltam 
meg a Götz Pincészetben, ahol bejár-
hattuk a pincelabirintus eldugott ré-
szeit is, hogy közelről lássuk, miként 
érlelik legalább három évig a mesz-
sze földön híres öt- és hatputtonyos 
aszúboraikat.

Hercegkút felé jövet megálltunk 
Göncön is, ahonnan a híres puttony-
számok erednek. Gönc volt ugyanis 
az elmúlt évszázadokban a tokaji 
hordókészítés központja. Az erede-
tileg 136 literes beltartalmú gönci 
hordók puttonyos borának megneve-
zése onnan származik, hogy a 25 kg 
aszúszemet tartalmazó puttonyból 
hánynak a tartalma került egy hordó 
musthoz. Maximálisan hat puttony-
nyal számoltak, így az előző évszá-
zadokban is ezek voltak a legjobb és 
legértékesebb Tokaji borok. Ez a fajta 
mérés azonban már a múlté, hiszen 
a hivatalos magyarországi borásza-
ti szabályozás szerint az aszúborok 
puttonyszámát a bor természetes 
cukortartalma alapján állapítják 
meg, ami a hat puttony esetében 150 
gramm/liter.
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A Tokaji a borok királynője
A leghíresebb magyar borvidék újabb és újabb arcait mutatja a világ felé

• A Tokaji a borok királynője. Erről a Tokaji borvidék 
kellemes hangulatú pincéiben győződhetünk meg, 
amikor végigkóstoljuk a hegyaljai borok kínálatát a 
gyümölcsös, száraz nedűktől a legkeresettebb méz-
édes aszúborokig. Helyi borászokkal és gasztro-
bloggerrel vettük számba a világszerte ismert 
magyar borvidék kínálatát.

A hercegkúti pincesor nyáridényben

▾   FORRÁS: GÖTZ PINCÉSZET

A borász testvérpár: ifj. Götz István 
és Oroszné Götz Ildikó




