TÓTH BÉLA

Tiszajárás
69.
MI A BOR?
A Tisza titkait tapogatva, ugyan hol is merülhetne föl erősebben a jogos
kérdés, mint a borok fővárosában, Tokajban?
Bocsánat a főváros jelzőért, hiszen Tokaj napjainkban önálló tanácsú
község.
Földrajzi adottságaiból következő városfejlesztő energiái révén a 16. századtól mezővárosi rangban, kivételezett helyzetekben élt. 1723-tól gimnázium
munkálkodik falai között, de az 1785-ben Sátoraljaújhelyre települ. A kereskedelmi útvonalak történelem parancsolta okok miatt elirányulnak tőle, ami
rontja városiasodásának esélyeit. Az ipart telepítő tőké is csak ideiglenesen tanyázik a városban. Kőbányászata, malomkőüzeme, fűrészgyáracskája, konyaküzemecskéje, fahajó gyáracskája lassan elköszön a várostól. 1952-ben járási
székhely mivolta is megszűnik, amiért talán cserébe kaptak újra gimnáziumot.
De azért a távoli világok csücskeiben talán csak a -tokaji révén említődik
meg Magyarország.
Mi pedig azt tudjuk, hogy 14 történelmi borvidékünk első helyén Tokaj
falu áll. Az 1950 óta létező nemzetközi borversenyekről 143 aranyérmet akaszthat magára, amíg a többi összesen sem annyit. Falu. Tokaj falva.
Ennélfogva hol is merülhet föl bennünk elevenebben a kérdés: mi a bor?
Lexikoni szűkszavúsággal: szeszes ital.
A vegyész szétszedi a bort apró alkotórészeire: víz, alkohol, savak, cukrok. Képletbe állítva olyan bonyolult rajzolat kerekedik elő, hogy annak látásától megbandzsul, majd szédülni kezd a jámbor, bor iránt érdeklődő halandó.
A kereskedőnek árucikk, a közgazdásznak kemény valuta, Horatiusnak isteni nedű, Szirmaynak a halhatatlanság mennyei nectárja. Dániel Fischer német orvosnak hatásos gyógyszer rosszindulatú lázas betegségek ellen, glicerinje
javítja a szervezet nitrogén- és zsírellátását, mérsékli a belek túlműködését.
A szívbetegnek szabályozó.
Az ismert közmondás bölcsessége szerint: nagy mester a bor!
Egy délfrancia pincében kádár faragta hordófenéken ez olvasható:
Vágy ha nyomja szívemet
És az bánattól beteg,
Kicsordítom a piros vért,
Mit e palack rejteget;
Ibolyákkal teli máris
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A legzordabb pusztaság is,
S tűnt napjaim fénye mintha
Tőlem akkor el se ringna ...
A bor mibenlétének magyarázatát nem adják alább a mieink sem; Csokonai :
,.. Igyunk, barátaim, a komor
bú lángja nem csatázik,
Ha mádi borral a gyomor,
a kis pokol megázik,
Igyál! Ne a szőlőgerezd
levével öblödet ereszd
Vigadj, öcsém, maholnap
Zsákjába dughat a pap! •..
... A Bacchus úr'pincéibe
Magam leszek vezéretek
Nunc est bíbendum — ennyiben
Horáccal egyetértek.
Igyunk! eb aki nem barát
Tegyünk le minden maskarát
S már most, no, poculatim
Igyunk vidor barátim!
Vörösmarty:
Testet éleszt és táplál a
Lakoma,
De ami a lelket adja,
Az bora.
Lélek és bor két atyafi
Gyermekek;
Hol van a hal, mely dicső volt
és remek? ...
Víg pohár közt édesebb a
Szerelem.
Ami benne keserű van,
Elnyelem.
Hejh, galambom, szőke bimbóm,
Mit nevetsz?
Áldjon meg a három Isten,
Ha
szeretsz!...
Hejh barátom, honfi
Bort igyál,
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társam,

Víg, komor, vagy csüggeteg vagy,
Csak igyál.
Borban a gond megbetegszik,
El a kedv,
Nincs a földön gyógyerőre
Több ily nedv. ...
Légyen minden óhajtásunk
Szent ima.
S férfi keblünk szent imáink
temploma.
És ürítsük a hazáért
E pohárt:
Egy pohár bor a hazáért
Meg nem árt. ...
Petőfinek ez a bor:
Gondűző borocska mellett
Vígan illan életem;
Gondűző borocska mellett
Sors, hatalmad nevetem. ...
És a bor vidám hevében
füttyentek
Rád, zord világ,
Szívemet hol annyi kínnak
Skorpiói szaggatták.
Bor tanít a húrjaimra
Csalni nyájas éneket,
Bor taníta elfeledni
Csalfa lyányok, titeket.

...

Egykor majd borocska mellől
A halál, ha űzni jő:
Még egy korty, s nevetve dőlök
Jég öledbe, temető ...
Berdának tündéri tütü:
A butát még butábbá, de a bölcset még
bölcsebbé egyaránt te teszed, aszerint, ki
mire érdemes s én eszerint szeretnék
szeretkezni még véled kerek száz
esztendeig akár; mindenkit szeretvén, ki

az életre esküszik s boldogabb sorsot akar
az élet édességes kínálata szerint!
Illyésnek:
Bukó napfény fölemelt borban.
(Mikor ittam halotti
torban,,
Nógathatják, nem beszélhetnék,
hallgat hosszat a'ritka vendég. ...
Nagy Lászlónak:
Érzem, ha elszáll, nem szégyen a könny,
igazán akkor kell majd a bor.
Tükrében mélyen csak a tüzet nézem,
ami én voltam valamikor.
A hejehujás népszínművek egyik dala így szól:
Szegény embernek
Szegény a sora.
Krumpli az ebéd,
Tök a vacsora,
De,
Akármi van vacsorára, csak legyen a
Jó idei bor, jó tavalyi bor!

csutorában

Ami igaz lehet!
Egyik élettanász azt írja mostanában:
„A bor jelentős energiaforrás. Egy liter 9—10% alkoholtartalmú bor 2500—
3000 kJ-t (600—700 kilokalóriát) termel az emberi szervezetben, ami a napi
energiaszükséglet mintegy 25%-át teszi ki. Energia szempontjából egy liter bor
0,9 1 tejjel, 300—350 g kenyérrel, 585 g hússal, 5 tojással vagy 1 kg burgonyával egyenértékű. Az energiamennyiség legnagyobb része az alkohol.
A bor azonban elsősorban nem mint táplálék, nem mint energiaforrás szerepel az ember életében.
Mi a bor?
Átok is. Csak ezt nem foglalták verseikbe, dalaikba a költők. A klasszikus
görögök szűkszavú törvényekben szabályozzák a bor keverési arányát, fogyasztásának mértékét, még azt is, ki élhet vele. A vétkeseknek bot, kaloda, börtön,
száműzetés, kézlevágás.
Melyik népnek milyen az ízlése.
De azért vidáman folyik a torozás, a lakoma.
Azóta él a szólás: kicsiny lyuk a torok, de egész vagyonokat elnyel!
Heltai Gáspár kolozsvári prédikátor 1552-ben fölemeli szavát ellene A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus című munkájában: „...Nyilván való dolog, hogy a részegségből és tobzódásból az okosságnak, ítíletinek minden élessége megtompul, és az elmének minden ereje
elvész. Onnét kevetközik azután merészség, vakmerő bátorság, hamis ítílet."
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Továbbá: „Nagy panaszolkodás vagyon mindenütt a mostani időről, mivel
hogy szükség vagyon és minden drága. És így vagyon, mert szükség és drágaság vagyon. De váljon honnan vagyon ez? Ki imerre, ki amarra vét. De igazán
mondom, nem kellene senkire vétnünk, hanem csak a nagy torkosságra és a
nagy tobzódásra. Mert a sok lakásnak nincsen vége. Ahól kedig untalan sokat
költnek: ott sokat kell keresni ismét helyébe. Miért kedig, hogy minden ember
sokat és szertelen költ, mind kicsin s mind nagy: mind firfiú s mind asszonyállat, nem lehet, hogy semmibe olcsóság legyen. Mert a gyermecskéket még
idején szoktatják a borra, még a bölcsőbe azt adják innya: mert félnek, ha
felnevekednek, nem tanulhatják meg azt innya: ezokaért idején hozzá kezdnek.
Nem csoda, hogy a zsidók és a törekök oly igen gazdagok. Mert munkáikosznak azok, és amellett mértékletesen élnek. De minálunk minden ember hivolkodni akar: és amellett ugyan jóllakni és a borba ugyan feredni: erre pedig
költség kell. Ezek mellett mindennap új ékesség támad mindenféle ruházatba,
ftiind férfiúnál s mind asszonyállatnál, főképpen az asszonyállatoknál, és a sok
fraktúrának és sokféle öltezetnek csinálásának nincsen vége."
Mintha ma mondaná. A 433 évvel ezelőtti tényfeltárás idején éppen újraftyakazzák a törökök az alsóvárosi pátereket, mivel eléje harangoztak a város
fölszabadítására érkező hajdúknak, és örültek érkezésüknek.
Tinódi Szeged veszedelmében siratja a várost, s ez időben szidja a bort.
A Palánkba jutott hajdúk úgy berúgtak, hogy a Budáról érkező felmentő törökkel nem tudták fölvenni a harcot.
Szomjazza és átkozza egyszerre Az udvarbírákról és kulcsárokról szóló
24 strófás énekében.
Az mely úrhoz megyök, sokszor
meghagyják,
Magam lovam abrakát bévön megadják,
De bal fölök felől gyakran bocsátják
Gyakorta az urat vélem hántatják.
...
Kik nem adnak Bohnyán itt jó borokat,
Magas part üssön meg udvarbírákat,
Vélük egyetömben az kulcsárokat,
Kik akasztófára méltók, azokat.
Az boros víz nádat terömt orromban,
Egészségöt nem ad néköm dolgomban,
Kössebbödik gégém a Krónikában,
Kiért udvarbírák esnek átkomban.
...
A bor kárától, átkától szenvedő józan tömegek megvető szavai, jelzői, lenéző szólásai, töredékesen, mint rég széthullott imák morzsalékai, ma is itt
®lnek a bor dicséretének árnyékában.
A részegségről 2000 képzett szavunk, jelzőnk, szólásunk működik ma is,
°hb mint a kenyér, pénz, józanság szavunk minden iafiával együtt.
„Be" igekötővel 1000-nél több kifejezést ismerünk, ebből a leghasználato^abbak: beborozott, becsípett, becsobbantott, becsudálkozott, becsutorázott, bef ő t t , bedűtött, behajított, behörpentett, bekapott, bekuruttyolt, benyakalt,
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benyalt, bepityókázott, berizlingelt, berúgott, beszedett, beszeszelt, beszippantott, beszivattyúzott, beszopott, beszűrcsölt, betörülközött, bevedelt.
A „le" igekötővel is sokat árthat magának az ember: leittasodott, leöntött,
lerészegedett.
Az ittas állapot igéi: billeg, botorkál, csámborog, csuklik, dadog, düllöng,
imbolyog, tántorog.
Névszói jelzőkben sem vagyunk szegények: borbeteg, borittas, boros, borvak, félboros, félmámoros, félrészeg, gajgonyás, gödény, habókos, iszákos, italos, ittas, korhely, kótyagos, mátós, pityókás, disznórészeg, dögrészeg, holtrészeg, tökrészeg, részegdisznó, spicces, szeszes, tütüs, zákányos.
Az aranyoskodásnak tűnő átkok mondatokba költözve: A részegnek az
utcán vet ágyat a bor! A részeg a barátot is asszonynak nézi!
Ivás előtti fohász: isten véled, édös eszöm!
Szegeden részegre, asszonyra, gyerekre titkot nem bíznak.
A részeg a csizmájában se mszereti a bort.
De azért: „jó csikó a bor, messzire elmögy".
A részeg mondása: ne igyunk ritkán, hanem nagyokat!
Tömörkény szerint: legjobb hal a bor, abban nincsen szálka!
A jólét jele: borral mosdik, kolbásszal törülközik.
Az igazi italos az erős bort kedveli, amelyik megöli benne a bűnt.
A jó ivó: holta után is teli hordóba temetteti magát, ha töheti.
Nagy mestör a bor. Mi mindent megmozgat. Szőlészt, kapást, vincellért,
kovácsot, kádárt, katonát, muzsikust, írót, költőt, beteget munkába állít.
De miért is festem az átkok komor felhőit magunk fölé, amikor az italozás világranglistáján ugyan az első helyen bócorgunk, de a borfogyasztásban
csak a 11. helyig tudjuk leinni magunkat.
A különböző országok egy főre eső évi borfogyasztása szerint:
Franciaország
Portugália
Olaszország
Algéria
Spanyolország
Görögország
Brazília
Svájc
Románia
Luxemburg
Magyarország
Jugoszlávia

145
125
115
90
67
47
40
35
31
30
26
23

liter
liter
liter
liter
liter
liter
liter
liter
liter
liter
liter
liter

18 liter
Ausztria
Bulgária
12 liter
Nyugat-Németország (NSZK) 9 liter
Csehszlovákia
7 liter
Belgium
6 liter
Szovjetunió
5 liter
Izrael
4 liter
Lengyelország
3 liter
Törökország
1 liter

Átok a bor, de mértékkel az élet fontos tartozéka. Ezt példázza a máig
élő köszönés: Bort, búzát, békességet! Mire az átokházi parasztember úgy dörmög vissza: az kéne már, de nagyon, de hamar, tavaly is későn lőtt volna'
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