
TUDOMÁNYTÖRTÉNET 1 

Aranyat termő szőlők 
A középkortól kezdve több évszázadon át hazánkban és külföldön egyaránt tartotta magát az a hie-

delem, hogy Magyarország egyes vidékein a szőlők aranyat teremnek. Ennek értelmében a mosott és a 
bányászott arany mellett sokáig megkülönböztették a „nőtt aranyat", „termett aranyat" („aurum 
vegetabile") is, amely a régiek szerint gabonaszálakon és fűfélék szárain is előfordult.1 A szőlőkön-sző-
lőkben az alábbi háromféle módon: 1) vesszők, indák formájában nőtt ki a földből a tőkén, vagy a tőke 
mellett; 2) kiszivárgott a szemekből és azokon volt látható szemcsék, cseppek, morzsák formájában; 3) 
a szemekben aranymagok voltak. 

A legrégebbi ilyen tárgyú közlések a középkori fő szőlőtermesztő területünkről, a Szerémségről 
szólnak, majd a török uralom kezdete után a szőlőtermesztéssel együtt áttevődtek a Tokaj-hegyalj ára 
(számos ilyen adat származik a Felvidékről és néhány Sopron vidékéről is), ahogy Kornya Zsolt szelle-
mesen megfogalmazta: „£.v minden jel azt mutatja, hogy a gondos vincellérek a Szerémségből kimet-
szett szölőtövekkel együtt az aranymagot is átojtották a kövér tokaji földbe."2 

A legkorábbi adatokat Mátyás király udvari historikusaitól, Geleotto Marziotól (1485) és Pietro 
Ransanotól (1490) ismerjük. A legrégebbi ismert tudósítás így szól: „Év ha hallgatok is a szerémi hegy 
boráról, ami olyan édes, hogy hozzá foghatót az egész földön nehéz találni, [...] azt az egy hallatlan és 
ámulatra méltó dolgot mégis el kell mondanom, amit állítólag egy nemzet sem vallhat magáénak: az 
arany olyanformán terem arraf elé, mint a cserjék, a spárgához, néha pedig a szőlőtő köré tekeredő ka-
csokhoz hasonlatosan. Többnyire kéthüvelyknyi vastag az a hajtás, sokszor láttam magam is. De ez az 
arany spárgabokor vagy tőke köré fonódó szőlőkacs nem tiszta arany: a rajnai arany fajtájára üt. 
Állítólag a gyűrűk, melyek ebből a természetes aranyból készülnek, meggyógyítják a bibircsókot. 
Könnyű ilyen gyűrűt készítem, mert egyszerűen meg kell hajlítani az aranyhajtást, és körülfogni vele az 
ujjat. Nekem is van ilyen aranybokorról való gyűrűm."1' 

A XVI. századból a kiváló svájci orvos, természettudós és filozófus, Paracelsus tudósítását említjük, 
aki először 1521 és 1524 között járt hazánkban.4 Ezen a magyarországi útján felkereste Tokajt is. 

1 A régi adatokról, leírásokról, magyar és külföldi kutatókról és kutatási eredményekről összefoglalóan például 
az alábbi művek tudósítanak: Weszprémi István: A' Magyar Országi szőlő-tökéken nőtt 's nevelkedett Arany-
ról. In. Magyar Országi öt különös Elmélkedések. Pozsony, 1793. 119-138. (E munkából az alább és a 2 sz. 
jegyzeten felsorolt szerzők sokat merítettek.); Horváth Géza: Az aranytermő szőlők meséje. Természettudo-
mányi Közlöny XXVII. 1895. 505-514.; Tóth Béla: Magyar ritkaságok. Bp„ 1899. 131-143.\ Szathmáry Lász-
ló: Magyar alkémisták. Bp., 1926. 316-352.; Gaál István: Amit rosszul tudunk. Természettudományi kohol-
mányok és balítéletek. Bp., é. n. 301-304.; Kornya Zsolt: Az aranytermő szőlő. H. n., 2000. (internet: 
http://member.rpg.hu/renier/mutat.php?id=161); Niederbach Akos: A nőtt aranyról. In. Tátrai legendárium. 
Bp., 2000. 41^43. 

2 Kornya i. m. 6. A kérdéskör áttekintése Tokaj-Hegyalja kapcsán például a következő művekben található: 
Zemplén vármegye politikai és helyrajzi ösmertetése 10. Folytatás. Fordította: Matolai Etele. Adalékok 
Zemplén-Vármegye Történetéhez II. 1896. 7. sz. 222-224. (Szirmay Antal Notitia topographica comitatus 
Zempléniensis [Budae, 1803] című munkája vonatkozó részének magyar fordítása); Az aranyat termő tokaji 
fürtök meséje. Vasárnapi Újság XXX. 1883. 29. sz. 470-471.; Pap Miklós: A tokaji. Bp., 1985. 55-63.; 
Balassa Iván: Az aranyszőlő mondája. In Tokaj-Hegyalja szőlője és bora. Történeti-néprajzi tanulmány. Tokaj, 
1991. 428-431.; Boros Amadeo: A hegyaljai bor termelésével kapcsolatos szájhagyományok és a helyi kultú-
rában fellelhető egyéb néprajzi vonatkozások. In. Csoma Zsigmond - Balogh István (szerk.): Millenniumi sző-
lős-boros könyv. A szőlő és a bor Magyarországon. Bp., 2000. 177-179.; Csoma Zsigmond: Tokaj a népkölté-
szetben. In. Sturm László (szerk.): Tokaj a magyar irodalomban. Tanulmányok és müvek. Miskolc, 2002. 
[34-44.] 37-39. 

3 Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv. Fordította: Kar-
dos Tibor. Szerkesztette: Katona Tamás. Bp., 1977. 83. 

4 Magyar\'-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből II. Bp., 1929. 
226. 
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amelyről a következőket írta: , / í hegyaljai szőlő azért a legnagyszerűbb növény, mert ott a vegetáliák a 
mineráliákkal társulnak, amit én saját szememmel láttam, amikor Felső-Magyarországon vándoroltam 
és útba ejtettem Tokajt az ő vidékével (Mada [Mád], Tarcal, Talia [Tállya]), ahol a házigazda ketté vá-
gott szőlővesszőt mutatott, amelynek hosszában olyan könnyű aranyszálak voltak, mint a minővel fon-
nak.."5 

A magyarországi aranyat termő szőlőkről szóló közlések a hazai és a külföldi szerzők tollából a 
XVII. századtól megszaporodtak, közülük az alábbiakban csak néhányat említünk meg. Fortunius 
Liceti páduai egyetemi tanár 1618-ban a szerémségi venyigéken lévő aranyindákról írt, amelyekből 
pénzt is vertek. Johann Joachim Becher Metallurgia című művében (1660) aranyszálakkal befont sző-
lőtőkéről és termésarany szőlőmagokról olvashatunk. Philipp Jákob Sachs von Löwenheim boroszlói 
(ma Wroclaw) orvos először kételkedett létezésükben, de miután bizonyító erejű leveleket kapott ma-
gyarországi barátaitól, Franckenstein Márton epeijesi doktortól és Held Mátétól, II. Rákóczi György er-
délyi fejedelem orvosától, a növényi eredetű aranyról szóló értekezésében (1670) a fentieken kívül több 
más magyarországi adatot említve tényként írt róluk. Held Máté például az közölte vele, hogy II. Rákó-
czi Györgynek 1651-ben a sárospataki várban olyan szőlőfürtöket tálaltak fel, amelyeknek bogyói 
aranyszemcséktől ragyogtak. Petersonius Hain János eperjesi orvos 1671-ben szőlőszemekben talált 
aranymagokról tudósított. E századból külön kiemelkedő Everhard Werner Happel német orvos neve és 
többkötetes műve (Thesaurus Exoticorum, 1682), amelyben külön fejezetet szentelt a magyarországi 
„nőtt arany"-nak, mondandóját a példák imponálóan gazdag jegyzékével illusztrálva.6 

A XVIII. században még sokan hittek az aranyat termő szőlők létezésében, amint ezt a következő 
néhány példa is mutatja. Számosan írtak róluk régi és újabb előfordulásokat, megemlítve például Csiba 
István a Magyarország hegyeiről szóló munkájában (1714), Köleséri Sámuel az Erdély aranybányásza-
tát taglaló művében (1717), Franz Ernest Brückmann wolfenbütteli orvos két tanulmányában is szólt 
róluk (1727, 1738), Bél Mátyás is valós tényként kezelte a régebbi és újabb adatokat, Hubert Kristóf po-
zsonyi orvos 1733-ban a bázeli egyetemen a magyarországi „nőtt arany"-akról készítette el diploma-
munkáját és Klein Mihály pozsonyi evangélikus lel-
kész Magyarország természeti ritkaságait bemutató 
könyvében (1778) is mint létező valóságról olvasha-
tunk róluk.7 

Bél Mátyás Hungáriáé antiquae et novae 
prodromus (1723) című művének 153. lapján rajzot 
is közölt az általa tudományos tényként kezelt 
„aurum vegetabile"-ről, mégpedig azért, ,JTogy e 
szokatlan dolognak emléke megmaradjon, rézmet-
sző által eredeti helyzetének megfelelően vésett ké-
pét a nyájas olvasó számára itt közlendőnek tartot-
tam."* 

A fent említett Köleséri Sámuel írta, hogy a bécsi 
császári kincstárban látott „nőtt arany"-at, amely az 
Eperjestől négy mérföldnyire lévő „tarczai" határ-
ból származott.9 Kiss Erika szerint a bécsi „Welt-
liche Schatzkammer 1750-ben készült leltárában 
szerepel két tokaji szőlőtőke, amelyre arany drót 
»nőtt rá«. A leltár az egyik szőlőtőről megemlíti, 
hogy azt »Tockay«-ban találták 1672-ben, onnan 

5 Szathmáry i. m. 316.; Száraz Miklós György: Magyarország csodái. Csavargások régmúlt időkben. Bp., 2002. 
95. Vö. Baradlai János - Bársony Elemér: A magyarországi gyógyszerészet története I. Az ősidőktől 1800-ig. 
Bp., 1930. 73. 

6 Weszprémi i. m. 119-123.; Horváth i. m. 506-508.; Czakó Elemér: Magyarországról való írás 1682-ből. Vasár-
napi Újság XLIV. 1897.45. sz. 754-755.; Tóth i. m. 133-135.; Szathmáry i. m. 347, 350, 351.; Gaál i. m. 302.; 
Kornya i. m. 5-9. 

7 Weszprémi i. m. 120, 121, 123-124, 134.; Horváth i. m. 508-511.; Tóth i. m. 133.; Szathmárv i. m. 345-347, 
350-351.; Gaál i. m. 303.; Kornya i. m. 10. 

8 Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján. Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt ír-
ta Wellmann Imre. Bp., 1984. 381. 

9 Horváth i. m. 509.; Kornya i. m. 10. 

Tokaji szőlő és aranytekercs rajza 
Bél Mátyás ,,Prodromus" (1723) című művéből 
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került a császári udvarba. A tárgy ma a Kunsthistorisches Museum gyűjteményében található..."10 A 
mi Nemzeti Múzeumunkban is van egy aranymorzsás szőlőszem, mégpedig az állandó kiállításban is 
szereplő „tokaji szekrénykédben. Ez pedig egy ,^4rany szerelésií dobozka, üveg oldallapokkal. A dom-
ború fedelén a Szent Korona alakja látható. A doboz négy sarkán plasztikus arany szőlőindák kúsznak 
fölfelé, zölddel zománcozott kis levelekkel. A dobozban aranyszarvas plasztikus alakja, a szájában - a 
szakirodalom szerint - aranymorzsát tart. A tárgy a bécsi császári kincstárból került az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia felbomlása után a Magyar Nemzeti Múzeumba. Valószínűleg az 1740-es években ké-
szült, mesterét nem ismerjük, sem készítési helyéi."'1 A magyar ötvösművészet e büszkeségét eredetileg 
a XVIII. században Batthyány Károly herceg küldte Mária Teréziának.12 (L. a címlapon.) 

A „nőtt arany" gabonaszárakon, füveken és cserjéken is előfordult. Ilyenekről Zólyom környékéről 
már Jacopus Tollius, a diusburgi egyetem hazánkban járó tanára is tudósított 1687-ben irt egyik 
útilevelében.13 A XVIII. század elején hazánkat beutazó Luigi Ferdinando Marsigli itáliai hadmérnök 

először Amszterdamban 1726-ban latin nyel-
ven megjelent, Danubius Pannonico-
Mvsicus... című művében is olvashatunk a 
Zólyom közelében, a Borova horán (Boró-
kás-hegyen) található „nőtt arany"-ról, sőt, 
rajzokon is bemutatta azokat.14 Vályi András 
még 1796-ban is ezt írta: ,jZólyomi határban 
lévő Borova hora arról nevezetes, hogy a fű-
szálakon, szőlőleveleken stb. termőarany ta-
lálható."" Tompa Mihály a hegy nevével 
azonos című „regé"-jében ezeket a „kincs-
szellem" embereknek adott ajándékaként írta 
le, azonban a megajándékozottak telhetetlen-
ségük miatt megbűnhődtek.16 

„Tárgyalásunk nem térhet ki az elől, ami 
Magyarország szőleiben a csodával határos. 
Ahogy ugyanis kihajtanak, időnként arany nő 
rajtuk a természet olyan csodálatos műve-
ként, hogy minél inkább álmélkodunk rajta, 
annál kevésbé tudunk e bámulatos jelenség-
nek végére járni" - írta Bél Mátyás 1730 tá-
ján,17 de akkorra már hangot adtak vélemé-
nyüknek a kétkedők is. Az elsők között kell 
említeni Raymann Ádámot, Sáros vármegye 
főorvosát, aki Bél fent idézett véleménye 
előtt két dolgozatban (1718, 1722), majd ké-
sőbb is (1738) kísérleti alapon cáfolta a „nőtt 
arany" létezését.18 Ot igazolták az ügyben 
később fellépő XVIII. századi nagy minera-
lógusok, mint például Born Ignác (1774)19 és 
Scopoli Antal (1779),20 valamint a régi hie-

10 Kiss Erika: Czédulák egy főúri kincstárból. Adalékok a frankói tárház történetéhez. Művészettörténeti Értesítő 
LX. 2011.2. sz. [303-312.] 308. 

11 Kiss Erika (Magyar Nemzeti Múzeum) levélbeli szíves közlése. 
12 Kornya i. m. 10. 
13 Tollius, Jacopus: Epistolae itinerariae. Amsterdam, 1700. 196. Idézi Jankovich Miklós [J]: Neógrád vármegye 

nevezetes Hársas Hegyéről, 's arany-míves lakosiról. Tudományos Gyűjtemény 1828.1. [20-31.] 20. 
14 Marsigli. Louis Ferdinánd: Description du Danube... III. Alehaye, 1744. Tab. 19-20., 131-132. 
15 Vályi András: Magyar országnak leírása I. Buda, 1796. 249. 
16 Tompa Mihály: Borova Hora. In. Tompa Mihály regéi 1845-1860. Negyedik kiadás. Bp., 1915. 104-109. 
17 Bél i. m. 379. 
18 Weszprémi i. m. 124-125.; Horváth i. m. 510.; Szathmárv i. m. 350.; Gaál i. m. 303-304.; Kornya i. m. 11. 
19 Szathmáry i. m. 350. Lásd még Heltai István: Lovag Born Ignác. Természettudományi Közlöny LXV. 1933. 

[456^Í62.] 460^461.; Koch Sándor: A magyar ásványtan története. Bp., 1952. 19. 
20 Kornya i. m. 11. 

^ttnu& ^iurti.. tft/Tíum tfmjfertelTnlSlentc ütni-. 
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A Zólyom közeli Borókás-hegyen aratás alkalmával 
talált aranygyűrűk rajza Marsigli 1726-ban megjelent 
könyvéből 
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Aranyszemcsékkel borított szőlőszemek 
Marsigli 1726-os könyvéből 
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delem ellen szóltak a hazánkban járó kiváló külföldi természettudósok, mint például Róbert Town-
son,21 és a hazai tudományos népszerűsítés, ismeretterjesztés olyan úttörője, mint Sándor István.22 

Weszprémi István, Debrecen későbbi híres főorvosa az 1750-es években Angliában tanult. Ottani 
életének egy emlékezetes londoni epizódját 1773-ban a Wienerische Anzeigen című folyóiratban közöl-
te. Történt egyszer, hogy Richárd Mead udvari orvos hagyatékát árverezték, amelynek során egy Ma-
gyarországról származó, „aranymorzsákkal" borított szőlőfürtöt egy gazdag lord vett meg. Weszprémi 
kémiatanára, Michael Morris a lord és tanítványai jelenlétében kísérletileg bebizonyította, hogy a sző-
lőszemeken nem arany volt. A tanár a kísérletet magyarázó előadásában sértő megjegyzéseket tett Ma-
gyarországra. Weszprémi akkor még hazája és az aranyat termő szőlők védelmére kelt, de a bécsi lap-
ban közzétett cikkében már professzorának adott igazat. Erre válaszul ugyanabban a folyóiratban 
Perlitzi Dániel, Nógrád vármegye főorvosa próbálta bizonyítani, hogy a „nőtt arany" létezése lehetsé-
ges.23 Weszprémi a fenti történetet később, 1799-ben A 'Magyar Országi szőlő-tökéken nőtt s nevelke-
dett Aranyról című értekezésében is közzétette. Ebben a részletes tanulmányában gondosan számba 
vette a téma történetét, az előzményeket, a hazai és a külföldi adatokat,24 és az aranyat termő szőlők 
kérdésében végérvényesen feltette az „i"-re a pontot. Magvas dolgozatát Kaspar Neuman berlini ve-
gyész 1754-ben papírra vetett szavait idézve így fejezte be: „Omne Aurum vegetabile e vitibus enatum 
ad aniles refertur Fabulas. A 'Szőlő-tökeken nőtt és nevelkedett minden arany a' Vén Aszszonyoknak Me-
sés-Históriájok közzé tartozik."25 Ezután komoly tudós már nem írt az aranyat termő szőlőkről, mint lé-
tező valóságról. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a hiedelem nem nélkülözött minden valóságalapot. Ma már tudjuk, hogy 
az aranyvesszők, -indák régészeti leletek voltak,26 az „aranymagvak" észlelése optikai csalódás lehe-
tett, de nem kizárt egy-egy, például kelta aranygyöngy beágyazódása sem,27 a szőlőszemek felszínén 
előforduló cseppek, morzsák egy része növényi eredetű (a szemekből kiszivárgó, megszilárdult cukros 
nedvesség, mézge, mézga, macskaméz, ahogy ezt már Raymann, Weszprémi és Nagyváthy János is je-
lezte),28 más része pedig egy növényi nedvekkel táplálkozó és a petéit a szőlőszemekre tevő poloskafaj-
tól származik (már Born Ignác is egy rovarfajra gyanakodott).29 

Kornya Zsolt írta a Magyar Nemzeti Mú-
zeumban őrzött, fent említett ötvösremekről: 
,^4 »tokaji szekrénykébem díszelgő szőlő-
szem igazi, hamisítatlan aranymorzsákat tar-
talmaz, erről modern tudósok is többször 
meggyőződtek. [...] Ami a »tokaji szekrény-
ke« szőlőszemét illeti, nem kizárt, hogy hami-
sítvánnyal van dolgunk. A több mint kétszáz 
esztendős bogyó mai állapota mellett ezt már 
nem lehet sem cáfolni, sem bizonyítani."30 Az 
aranyat termő szőlőkkel kapcsolatosan vi-
szont van egy (finoman szólva) valótlan állí-
tás (nyersebben fogalmazva: hamisítás), amit 

:l Rózsa Péter: Róbert Townson beszámolója a tokaji szőlőmüvelésről és borkészítésről. In. Kovács Ferenc 
(főszerk.): Földrajz. A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 82. köt. Dr. Hevesi Attila tiszte-
letére 70. születésnapja alkalmából. Miskolc, 2011. [243-250.] 249-250. 

22 Sándor István: Az Aranyról. In. Sokféle. Hatodik darab. Győrött, 1799. [45^19.] 48-49. 
23 Weszprémi i. m. 126-131.; Horváth i. m. 510-511.; Tóth i. m. 138-140.; Szathmáry i. m. 350-351.; Weszprémi 
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viszont be lehet bizonyítani. A budapesti Néprajzi Múzeumba 1942-ben került egy középiskolai pálya-
munka. A szerző nevét nem ismerjük, csak annyit tudunk, hogy a beküldő egy kisvárdai gimnazista 
volt. A kéziratban olvashatjuk: „A tokajhegyaljai ember szereti a szőlőjét, mint az alföldi magyar a 
földjét. Nem is csoda, ha erős fantáziájával legendákat sző róla! Ilyen legenda az aranyvenyige legen-
dája. Ez még ma is fennmaradt a nép száján. Egy jobbágy egy nemes ember szőlőjében egy sárga színű 
hajtást pillantott meg, melyet sem kihúzni, sem kivágni nem bírt. Végre nagynehezen letört belőle egy 
arasznyit. Persze, hogy az aranymíveshez ment vele, aki tüstént megállapította, hogy a darab venyige 
színaranyból van. Egy hét múlva a jobbágy megint elment az aranytermő szőlőhöz és íme, újra kihaj-
tott. Addig járt az arany termő szőlőjéhez, míg nagyon meggazdagodott. "3I 

Az említett pályamunkákból a fentebb idézett részt Erdész Sándor, a kiváló etnográfus közölte egy 
cikkében,32 ezzel azt beemelte a néprajzi köztudatba. A történetet később (Erdészre hivatkozva) gya-
nútlanul, jóhiszeműen mint folklóralkotást (mondát) vették át és közölték Tokaj-Hegyaljáról szóló mű-
veikben olyan jeles néprajzkutatók, mint Balassa Iván33 és Csorna Zsigmond.34 Azonban, bár a szöve-
get a beküldő igyekezett néhány szavas „hitelesítő" bevezetéssel („Ez még ma is fennmaradt a nép szá-
ján") ellátni, és főhőssé egy jobbágyot tett, a közölt történet nem folklóralkotás, amint ez az alábbiak-
ból kiderül. 

Everhard Werner Happel 1682-ben Hamburgban megjelent, fent említett kuriózumgyűjteményében 
számos, az „aurum vegetabile"-vel kapcsolatos esetet sorolt fel Magyarországról. Egyik forrásként 
Philipp Jákob Sachs von Löwenheim boroszlói orvos levelezését használta. Utóbbi egyik adatszolgálta-
tója Franckenstein Márton eperjesi orvos volt. Ő 1659-ben terjedelmes levelet küldött Boroszlóba, 
amelyet Happel közölt említett könyvében. Ebben a levélben - egyebek mellett - a következőket olvas-
hatjuk: ,JTeinrich Martin hires eperjesi orvos jegyzeteiből tudom, hogy egy magyar nemesnek, Wal-
patakynak, szőlejében kertésze munka közben valami sárga hajtást pillantott meg, midőn ki akarta húz-
ni, nem birta, mert gyökere mélyen benyúlt a földbe; majd kapával neki esett, de sehogy sem boldogúlt, 
végre nagy fáradsággal egy arasznyit letört belőle, a melyet egy aranymívesnek megmutatván, nagy 
örömére megtudta, hogy a legfinomabb és legtisztább arany. Egy hét múlva a kertész visszatért az 
aranyattermő venyigéhez, akkorára az már ismét kinőtt, letört újból egy pálczikát. Addig járt így az 
aranytőkére, míg gazdája s a hatóság neszét nem vették; de akkorára ö már igen meggazdagodott."35 

A fenti két szöveg összehasonlítása révén nem nehéz felfedezni, hogy a „kisvárdai gimnazista" hon-
nan „gyűjtötte" a „mondát", forrása talán Tóth Béla müve,36 vagy, amire utóbbi hivatkozott, egy koráb-
bi közlés37 (vagy más) lehetett. A történet érdekes, de a fentiek miatt a folklóralkotások (mondák) köré-
ből törölni kell! 

Bár Weszprémi uram azt írta, hogy „Igaz hát itt is az, a' mit közönségessen szoktunk mondani, nem 
mind arany az, a 'mi sárgállik",38 de bizony, akik a tokaj-hegyaljai borokat tisztelték/tisztelik és szeret-
ték/szeretik, aranynak tartják azt. Édes Gergely „színarany"-ról (A boroskancsóhoz), Vörösmarty Mi-
hály Tokajról szólva „Arany borod"-ról (Jó bor), Mikszáth Kálmán „olvasztott arany"-ról (A gavallé-
rok), Krúdy Gyula pedig - hogy csak néhány irodalmi kiválóságot idézzünk - „aranyszínű nedv"-ről, 
„folyékony érc"-ről (A podolini kísértet) írt. Jókai Mór A lőcsei fehér asszonyban „átlátszó arany"-nak 
és „cseppfolyóvá lett déli napsugár"-nak nevezte a tokaji bort, majd így folytatta: „Más bortól az ember 
megbolondul, ettől bölcs lesz; nem részegül meg, csak felmagasztosul. "39 
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