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A díjnyertes, hatputtonyos Tokaji aszúbor

A nagyobb turistacsoportok fogadására berendezkedett Götz-pincészet

A Götz Pincészetben a legfi no-
mabb hatputtonyos bort is megkós-
tolhattuk, amelynek sötét aranysár-
ga színe és zamata olyan élmény a 
borkedvelő embernek, amit nehéz 
más nedűhöz hasonlítani. Még 
azoknak is, akik a száraz borokat 
kedvelik.

Rákóczi-birtokok nedűje

A sváb telepesek által a 18. század 
közepén újra benépesedett Herceg-
kúton a Götz család 17 hektáron gaz-
dálkodik, és a megtermelt szőlőnek 
mintegy felét dolgozzák fel bornak. 
A több hazai és nemzetközi díjat is 
elnyert pincészetet fenntartó család 
minden felnőtt tagja borászattal fog-
lalkozik.

A pincészet alapítója, idősebb 
Götz István arról mesélt, hogy az 
1750-ben Hercegkútra telepedett 
sváb ősei Magyarországon váltak 
szőlőtermesztőkké. Ő is apjától örö-
költe a mesterséget, amelyet fi ának, 
Istvánnak és lányának, Ildikónak 
is átadott. Szőlészetük jelentős ré-
sze valaha Rákóczi-birtok volt, de 
Lorántff y Zsuzsanna egykori szőlős 
területeiből is művelnek parcellá-
kat. A szőlőültetvények Tolcsván a 
Kincsem és a Bartalos, Sárazsadány 
határában a Zsadányi, és Sárospa-
tak közelében a Csécsi, a Darnő és 
a Szegfű dűlőkben helyezkednek el.

A Kőporosi és a Gombos hegyen 
Hercegkúton mintegy kétszáz pince 
sorakozik, régebben minden házhoz 
tartozott egy pince. Manapság külön 
élmény felmenni a hegyoldalba vájt 
pincékhez, amelyek 2002 óta a vi-
lágörökség részei.

Az elmúlt években a Götz család 
új vájatokkal nagyobbította meg 
borospincéjét, így nem csak a két 
hosszú asztalsor fér el benne a né-
pesebb borkóstoló csapatok számá-
ra, hanem a pince mélyében érlelik 
a hagyományos, fahordós eljárással 
készülő aszúboraikat.

Borüzemük modern technológiát 
alkalmaz, magyarázza vendéglá-
tóm. „A leszedett termést lebogyóz-
zuk, kipréseljük, a mustot ülepítjük 
és megszűrjük, a tiszta must pedig 
inox tartályokba kerül, amelyekben 
irányított erjesztéssel készül a bor” – 
nyilatkozta lapunknak idősebb Götz 
István. Száraz, félédes és aszúbora-
ikat modern gépsoron palackozzák. 

Évente 50–60 ezer palack készül, 
amikor viszont az aszúbornak ked-
vező év van, akkor kevesebb. Az 
aszúborok hordóba kerülnek, és há-
rom év után jutnak piaci forgalom-
ba, palackozva.

Vendéglátóm szerint a borturiz-
musból származó bevételük még 
nem számottevő, de a többi tokaji 
borászhoz hasonlóan ők is azt szor-
galmazzák, hogy lehetőleg helyből 
értékesítsenek minél többet. Ma is 
sokan felkeresik pincészetüket a 
Kárpát-medencéből, és sok a visz-
szajáró vendég.

Édes és száraz borok

Oroszné Götz Ildikó, a pincészet érté-
kesítésért felelős munkatársa szerint 
boraikat Magyarországon javarészt 
borszaküzleteknek és éttermeknek 
adják el, a megtermelt bor nagyobb 
része azonban külföldre kerül. Ta-
valy és idén legtöbbet Lengyelor-
szágba exportáltak, de a Götz-borok 
eljutnak Szlovákiába, Kínába és az 
Egyesült Államokba is. „Nagyon 
fontos, hogy a fogyasztó megtalálja 
a saját szájízének legmegfelelőbb 
bort. Külföldiek, de még magyarok 
is azt hiszik, hogy Tokajon csak édes 
borok vannak.

A jellegzetes tokaji édes borok – 
a szamorodni és az aszú – mellett 
meglepődve fedezik fel a száraz, 
friss reduktív borokat” – magyaráz-
za lapunknak az Egyesült Államok-
ban is tanult marketinges Oroszné 

Götz Ildikó. Úgy véli, akik Magyar-
országon minőségi fehér bort ke-
resnek, azok számára megkerülhe-
tetlen Tokaj-hegyalja. Mint ahogy a 
vörösbor igazi hazája Eger és Villány 
környéke.

A hercegkúti szakember szerint a 
borászat fejlődésében nagyon fontos 
szerepet játszik az uniós pályázati 
lehetőség. Többféle kiírás van, így 

a pincészetek megtalálják a maguk 
számára legmegfelelőbb pénzügyi 
forrást, amivel borászati üzemüket 
korszerűsíteni tudják, illetve haté-
konyan fejleszthetik a borturizmust.

Götz Ildikó szerint nem könnyű 
a borkereskedelemben megtalálni a 
célközönséget. Rendszerint a szemé-
lyes kapcsolatok a mérvadók mind a 
belföldi, mind a külföldi forgalma-
zásban. Fontosnak tartja, hogy aki 
jó minőségű bort akar vásárolni, az 
keresse fel a pincészetet, hogy meg-
győződjön róla, mi áll a termelés mö-
gött. Tokaji boraik helyben nem drá-
gák, hiszen az 1500 forintba kerülő 
egy palack száraz vagy félédes bor 
éppen olyan jó fogyasztói ár, mint a 
nemzetközi díjakat nyert, palackon-
ként 5–6 ezer forintért megvásárol-
ható hatputtonyos különlegesség.

Az általam megkóstolt száraz és 
félédes Furmintra, a félédes Sárga-
muskotályra, a 2016-os Szamorod-
nira vagy a tavalyi kései szürete-
lésű háziasított borukra a koronát 
a hatputtonyos, 2013-as aszú tette 
fel, amivel egy grúziai nemzetközi 
borversenyről nagy aranyat hoztak 
haza.

„Száraz reduktív boraink tavalye-
lőtt, félédes boraink az elmúlt évben 
lettek nemzeti borkiválóságok” – 
magyarázza Götz Ildikó. Tény, hogy 
aki a Tokaji borvidéket felkeresi, az 
elsősorban az aszút szeretné meg-
kóstolni, ugyanakkor egyre inkább 
elterjednek a friss, gyümölcsös mi-
nőségi borok is, ezek megkóstolása 
által a borvidék új arcával ismerked-
hetünk meg.

Tokaj a gasztroblogger 
szemével

A Tokaji borvidék jó ismerőjét, az ara-
di gasztrobloggert, Dorozsmai Endrét 
is megkérdeztem, mekkora potenciált 
lát a magyar borászat vezető tájegy-
ségében. A borversenyeken részt 
vevő erdélyi szakember szerint nem-
zetpolitikai jelentőségében torony-

magasan Tokajnak van a legnagyobb 
szerepe a magyar borászatban. „A 
világon a legjobb édes boros borvi-
dékről beszélünk, ahol világszinten 
kiemelkedő dűlőszelektált száraz 
borok is készülnek” – nyilatkozta 
lapunknak a szakember, hozzátéve, 
hogy ha azt nézzük, a lehetőség és a 
valóság között mekkora a szakadék, 
akkor ez Tokaj esetében igen nagy. 
Ezzel együtt úgy látja, hogy a borvi-
déken ma már van néhány tucat ve-
zető pincészet, melyek borai a világ 
bármely részén termett csúcsborok-
kal összevetve megállják a helyüket.

Dorozsmai a legismertebb és 
legjobb pincészetek közül kiemelte 
Szepsy István, Demeter Zoltán, Bott 
Judit, Tokaj Nobilis, Demetervin, 
Kaláka, Majoros, Árvay pince, Áts 
Károly, Royal Tokaji, Oremus, Berecz 
Stephanie (Kikelet), Lenkey Géza, 
Dobogó, Királyudvar, Patrícius, 
Orosz Gábor, Breitenbach, Barta pin-
ce, Béres, Pendits, Hétszőlő, Disz-
nókő, Dereszla, Zsadányi, Pajzos, 
Sauska, Gizella és Balassa nevét.

Az erdélyi szakember szerint a ki-
váló minőségű borfelhozatal ellené-
re a régióban csekély jelentőségű a 
borturizmus. „Ehhez nincs még iga-
zán kifejlődve sem a kínálat, sem a 

kereslet. Kevés a borút, a jó étterem, 
a szállás. Tokaj, a névadó település 
igen elmaradott, és sok a Tokaj név-
vel való visszaélés” – magyarázza a 
bajok fő okát Dorozsmai. Pozitív pél-
daként említi, hogy Mádon elindult 
egy átfogó, pozitív kezdeményezés, 
ami egyelőre kiteljesedésre vár. Itt 
több komolyabb étterem, szálláshely 
és kiváló borászat is van, de hasonló 

kezdeményezésekre lenne szükség a 
borvidék többi településén is.

A borászatból megélni tudó 
pincészetek nagyságát illetően Do-
rozsmai szerint a Tokaji borvidék 
sokszínű. Vannak a nagy területen 
szőlőt termesztő nagyüzemek, mint 
például a száz hektárról szüretelő 
Disznókő, a 70 hektáros Patrícius 
vagy a 85 hektáros Royal Tokaji, 
ugyanakkor sok a kisebb, de jó nevű 
pincészet, mint a 19 hektáron ter-
melő Gizella, a 10 hektáros Balassa 
vagy a hat hektárról szüretelő bod-
rogkeresztúri Tokaj Nobilis.

Vonzó tájegység

Tokaj-hegyalja viszonylag közel van 
a román–magyar határhoz, így nem 
véletlen, hogy egyre gyakrabban 
kirándulnak ide szervezett erdélyi 
és partiumi csoportok is. Az erdélyi 
borkóstolók áraival nagyjából meg-
egyező itteni vendéglátás a történel-
mi magyar borvidékek leghíresebb 
tájegységébe nyújtanak betekintést, 
ugyanakkor a régió más látnivalói – 
tucatnyi múzeum, vár és élményfür-
dő – igazi turisztikai kincsesbányá-
nak számítanak az erdélyi látogató 
számára is.

Manapság külön élmény 
felmenni a hegyoldalba 
vájt pincékhez, amelyek 
2002 óta a világörökség 
részei.

Hordókban érlelt borok




