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Bevezető
Tokaj, Tokaj-Hegyalja bemutatása nem is olyan egyszerű feladat. Egyrészt azért, mert sokszor sokan írtak már Tokajról és
környékéről; másrészt pedig azért, mert általában a világhíres
Tokaji Aszúval azonosítják a várost és a vidéket. Magyarország
egyik legkisebb járása a Tokaji Járás, melynek központja Tokaj,
ám a járás néhány települése, a Taktaközhöz tartozik. A járás
természetföldrajzi szempontból, tehát két kistájra oszlik: Hegyaljára és a Taktaközre, azonban e kistájak egyikét sem fedi le maradéktalanul. A Hegyalja kistáj további altájakra bontható, a Tokaj-hegyre (mely szintén helyi érték), s Zemplén-hegyaljára. De
ezek közül is csak a Tokaji hegy altáj tartozik a maga egészében
a kistérséghez. A Taktaköz kistáj a Tiszától nyugatra, a Tokaj Szerencs - Tiszalúc tengelyen elhelyezkedő hegylábat, illetve
dombságot, valamint a Takta folyó és mellékágai közötti területet
foglalja magában. A Tokaji járás e kistájnak keleti szegletét bírja.
A hegyaljához tartozó települések: Tokaj, Tarcal, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong,
és Erdőbénye, a Tisza
árterületére eső Taktaközhöz tartozik Tiszaladány, Tiszatardos,
Csobaj és Taktabáj. A
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidéket, mint
kultúrtájat 2002-ben az UNESCO felvette a világörökségi helyszínek közé. Bemutatjuk Tokajt, mint e régió, névadó központját
a történelmi, kulturális helyzetének tükrében, s bemutatjuk helyi
értékeinket, természetesen a nem véletlenül világhírű szőlőfajtáinkat, borainkat, épített örökségeinket, s szellemi hagyatékainkat, a Pap Miklós Népfőiskolát.
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Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék, mint kultúrtáj
a Világörökség része (UNESCO, 2002.)
Tokaj-hegyalja különleges klimatikus és környezeti adottságai és az ezeket hasznosító
emberi tevékenység egyedülálló borkultúrát hozott létre. A
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj Magyarország
északkeleti részén, a Zempléni-hegység lábánál, a Bodrog folyó mentén, illetve a Bodrog és a Tisza összefolyásánál
helyezkedik el. A vulkanikus
lejtők és vizes élőhelyek
együttese különleges mikroklímát eredményez és elősegíti a
szőlőszemek
aszúsodását előidéző Botrytis cinera
nemespenész megtelepedését. A környező tölgyerdők kiváló faanyagot adnak a hordókészítéshez, amely szintén meghatározza a bor aromáját, ízét és érési folyamatát. A tájkarakter elemei a többnyire vulkanikus hegyek kőzeteiben kézi munkával vájt
történelmi pincerendszerek és a szőlőművelés egyéb építményei (teraszok, támfalak, szárazon rakott kőkerítések, víztározó
medencék, stb.), valamint a sajátos hangulatú falvak és kisvárosok, melyek őrzik a társadalmi, kulturális, etnikai és vallási szempontból sokszínű hegyaljai lakosság örökségét. A mintegy 88.124 hektár kiterjedésű világörökségi terület huszonhét települést foglal magába. A szőlőművelés és borkészítés már a
honfoglalás korában is jelen volt itt. A 12. század második felétől,
a vallon telepesek megérkezésétől kezdve, már adatokkal is bizonyítható a szőlőművelés elterjedése ezen a vidéken. Története
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1561 óta, arról tanúskodik, hogy a szőlőtermelés a „három sátorhegy” (Tokaji-hegy, az abaújszántói Sátor-hegy és a sátoraljaújhelyi Sátor-hegy) által meghatározott háromszögön belül zajlott.
A táj képe és szerkezete, az évezredes, ma is élő borászati kultúrával kölcsönhatásban formálódott. Borvidékként 1737 óta élvez védettséget. Amikor is egy királyi rendelet – a világon elsőként – zárt borvidékké nyilvánította a területet. A történelmi települések megőrizték szerkezetüket és egymással valamint a tájjal
való kapcsolatrendszerüket, amely a szőlőtermesztés, a borkészítés és borértékesítés köré szerveződött. A vidék pincészeteinek és borászatainak ma is alapot ad a kortárs építészet mértéktartó eszközeivel való megújulásához. A területen került elő az
az őshonos növényfajta, amely a mai szőlőfajták közös ősének
tekinthető miocén kori ősszőlő (Vitis tokaiensis) levelének lenyomata. A Vitis sylvestris ősszőlő, melynek első formáját kövületekben is megtalálták Erdőbényén, mind a mai napig vadon él
Tokaj-Hegyalján.
A terület földtörténetileg és földrajzilag egyedülálló adottságokkal rendelkezik. A málékony, vulkanikus és poszt-vulkanikus tevékenységgel keletkezett kőzetek sokféle talajtípus kialakulását
eredményezték. A talaj összetétele kihatással van a talaj termőerejére, ásványi anyag tartalmára, hőelnyelő, hőtároló és visszasugárzó képességére. A kedvező fekvésű lejtők, a nagy besugárzás, a Bodrog és a Tisza folyók közelsége, valamint a hosszú
ősz kedvező klimatikus feltételeket teremt a Botrytis cinerea penészgomba megtelepedéséhez, amely a szőlőszemek aszúsodását idézi elő. Az aszúszemek kiválogatása a fürtből már az
1600-as évek elejére gyakorlattá vált Hegyalján. A sajátos mikroklímának köszönhetően a pincék falán különleges pincepenész, a Cladosporium cellare telepedik meg, mely jótékony hatással van a bor érési folyamatára. A hordókészítéshez kiváló faanyagát adja a közeli hegyek magasabb övezeteiben megtelepült kocsánytalan tölgy, amelyből készített hordó meghatározó a
bor aromájára, színére, érési folyamatára.
4

Tokaji Pap Miklós Népfőiskola kiadványa

Tokaj város rövid történelme
A 11. században említik meg Tokajt először a százdi apátság 1067-es alapítólevelében. Tokaj néven hitelesen először egy 1329. évi
oklevélben
fordul
elő. Ebben az időszakban már szőlőtermelés és borászati
tevékenység
folyt a Hegyalján. 1450-től a tokaji uradalom a Hunyadi család
birtokába került, majd a Szapolyai család kapta meg zálogbirtokként, és ők emelték mezővárosi rangra. 1527-ben I.Ferdinánd
Habsburg király elfoglalja, majd többször gazdát cserél, de 1565ben a református zsoltáríró Németi Ferenc várkapitány halálával
újra királyi uradalom lett. A településen a 17. század első felére
jelentősen megnőtt a népesség száma, már több mint 20 nemesi
kúria lett összeírva, I.Rákóczi György idejében. Majd a Rákóczi
–szabadságharc egyik korai fontos helyszíne, de ekkor elpusztul
a Tokaji Uradalom központja a vár is. Innentől a város Habsburg
birtok lett és a békés fejlődés időszakába lépett, amikor is az
Orosz Borvásárló Bizottság (1733-1798) is sok millió orosz rubelt
hagyott itt cserébe a mézédes tokaji aszúért, mely hatalmas gazdasági fellendülést kulminált. Ezen okok miatt kapta meg később
a "Kiváltságolt Tisza-Tokaj Város" címet. Ez a 17-18. századi periódus a hegyaljai borkereskedés aranykora. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatt is fontos események színhelye
volt Tokaj. A Kiegyezés után újabb borkereskedelmi fellendülés
indult el, amely 1910-re érte el a csúcspontját. Elkezdődött a polgáriasodás, amelyet a világháború
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megtört. A tokaji járástól 1917-ben területeket csatoltak el, ezzel
csökkentve jelentőségét, ezen a helyzeten még többet rontott a
tragikus trianoni békediktátum, mely többek között Tokaj északi
felvásárlópiacát szüntette meg. A II. világháború utáni időszakban Tokaj fejlődése visszaesett, lehetőségeit nem engedték kihasználni. Politikai okok miatt a borkereskedelemben betöltött
központi szerepe is megváltozott. Az 1952-ben elvesztett városi
rangját csak 1986-ban kapta vissza.

Az 1990-es rendszerváltozás után a város ismét virágzásnak indult, új korszak kezdődött polgárai számára. A napjainkig tartó
időszakban intenzív fejlesztés vette kezdetét, amely látványos
építészeti és infrastrukturális fejlődést eredményezett. Ezt a tudatos, kemény munkával elért eredményt 1997-ben HILD éremmel ismerték el, a 2002-ben végre valóra válhatott egy régi álom:
Tokaj-Hegyalját, a világörökség részévé nyilvánították, mint kultúrtájat.
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TOKAJI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
A Tokaji történelmi borvidék kultúrtája (Hungarikum)

A borvidék összesen 27 települést foglal magába. A terület a világ első zárt borvidéke. Egy királyi rendelet 1737-ben felsorolta
azokat a településeket, amelyek határában a tokaji bor előállításához alkalmas szőlő termelhető. Az elmúlt ezer év alatt kialakult
szőlőművelési hagyományok érintetlen, eredeti formában való
továbbélése és a terület évezredes egysége indokolta, hogy a
borvidéket a világörökség részévé is nyilvánítsák.
7
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Tokaji aszú (Hungarikum)
Az aszúsodást, más néven a nemesrothadást,
a Botrytis cinerea penészgomba idézi elő az
egyéb tényezők (klíma,
szőlőfajták stb.) kedvező együttállása esetén, ami itt nálunk évről
évre bekövetkezik. Az
így termett aszúszemeket szemenként válogatják, ezzel kezdődik a
szüret,
szemenként
kézzel kicsipegetik az
aszúsodott szemeket a
fürtből. Régen faputtonyokba gyűjtötték, összezúzták, majd egy kádban elegyítették
136,6 liter azonos évjáratú musttal vagy borral, 1-1,5 napig áztatták (hogy kioldódjon az aszúszem cukor, sav- és íztartalma)
majd az úgynevezett aszútésztát kipréselték, és a mustot hordókba töltötték, hogy kierjedjen. Az aszú annyi puttonyos, ahány
puttony (27 liter) aszút áztatnak egy gönci hordónyi (136,6 liter)
borban (3,4,5,6 puttonyos). A bortörvény előtt az aszú borokat
minimum addig kellett érlelni ahány puttonyos volt, így azok 3-6
év késéssel kerültek forgalomba. A jelenlegi előírás szerint a forgalomba hozatal előtt legalább 3 évig kell érlelni, ebből legalább
2 évig fahordóban. Manapság nem puttonnyal és gönci hordóval
mérik.
Ma is ez az eljárás a magyarországi Tokaj-hegyaljai bortermelés
alapja.
Egyedülálló, csakis Tokaj-Hegyaljára jellemző borfajta, illetve
bortermelési technológia.
8
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Tokaji aszúeszencia
Az aszúeszencia egy kiváló évjárat olyan kimagasló tétele, amelynek beltartalmi értéke a 6 puttonyos aszúét is meghaladja. Ma
már a különböző puttonyszámú
aszúk beltartalmi értékeit törvények és rendeletek szabályozzák.
Kizárólag Tokaj-Hegyaljára jellemző termék.

Tokaji száraz szamorodni
A Tokaji borvidék területén termett, a nemesen rothadt, tőkén
aszúsodott szőlőszemeket is tartalmazó, válogatás nélkül szedett
szőlőfürtök feldolgozásával állítják elő.
Legalább 21 tömegszázaléknyi
természetes eredetű cukrot mustból szeszes erjedés útján nyert tokaji borkülönlegesség. A forgalomba hozatal előtt legalább két
évig fahordóban érlelik. Kizárólag
Tokaj-Hegyaljára jellemző termék.
9
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A tokaji édes szamorodni
A Tokaji borvidék területén termett,
a nemesen rothadt, tőkén aszúsodott szőlőszemeket is tartalmazó,
válogatás nélkül szedett szőlőfürtök feldolgozásával állítják elő.
Legalább 21 tömegszázaléknyi természetes eredetű mustból szeszes erjedés útján nyert tokaji borkülönlegesség. A forgalomba hozatal előtt legalább két évig fahordóban érlelik.
Kizárólag Tokaj-Hegyaljára jellemző termék.

Tokaji aszútörköly
Törkölynek nevezzük a szőlő feldolgozása
után a szőlőprésben visszamaradó, növényi részekből álló anyagot. Az 1960-as
évektől létezik a tokaji aszú törkölypárlat,
amelyben egyesül az olasz törkölypárlatra,
a grappára jellemző íz az aszúborok illatával.
Tokaj-Hegyaljára jellemző termék.
10

Tokaji Pap Miklós Népfőiskola kiadványa

Fordítás és máslás
Az aszúkészítés során hátramaradt kipréselt aszútészta még
mindig rendkívül gazdag alapanyag, amit érdemes akár másodszor is felhasználni. Ezért ismételten musttal vagy borral öntjük
fel, így másodaszút kapunk. Ezt az eljárást fordításnak nevezzük. (A "fordítás" kifejezést eredete magyarázza: a préselést hajdan zsákok segítségével végezték, majd ezekből a zsákokból
"kifordították" a kipréselt aszútésztát.) Az így kapott fordítás nem
olyan édes, mint az aszú, de jellegzetes, nagyon kellemes ászkolási ízeket és zamatokat érezhetünk a borban.
Ha az aszú lefejtése után visszamaradt seprőre felöntött bort
ázni hagyjuk, a kiázott anyagok jelentősen feljavítják a bort. Ez a
máslás.
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Aszúsodást okozó nemes penész - Botritys cinerea
Az aszúsodást okozó nemespenész, mely elindítja
a nemes rothadást. Az őszi
nedves időben körbezárja a
szőlőszemet, és a szőlőszem repedésein behatol.
A száraz, napsütéses őszi
napokon a szőlő belsejéből
veszi fel a nedvességet, ezáltal a szőlőszem összetöpped, cukortartalma koncentráltabbá válik, de egyéb, szárazanyagtartalma is megváltozik (pl. a glicerintartalma sokszorosára
nő).

Pincei nemes penész - Cladosporium cellare

A pincei nemes penész - Cladosporium cellare: a Tokaj-hegyaljai
borospincék falán megtelepedő penész, mely segít stabilizálni a
pincék páratartalmát.
12
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Tokaji furmint
Megkülönböztethetünk fehér, piros és
változó furmintot. A legelterjedtebben termesztett, domináns változat a fehér furmint későn – október második felében –
érő fajta. Tőkéje erőteljes növekedésű, a
talaj iránt nem igényes; közepes, illetve
bőtermő fajta. A levele alig tagolt, szélessége és hosszúsága nagyjából megegyező, vastag, kissé hólyagos. Fürtje
laza, középnagy (átlagsúlya 10 dkg), bogyói közepes nagyságúak, sárgászöldek,
napos oldalukon rozsdásak, hosszú nyelűek, kissé vastag héjúak, ropogósak, lédúsak, jól beérve szépen aszúsodnak. Tokaj-Hegyalja szőlőültetvényeinek felét teszi ki ez a fajta.

Tokaji sárgamuskotály
A leírásokban a legkorábban említett fajták egyike. Középerős növekedésű, hajtásai elfekvőek. Termése fajta jellegzetes
íz- és illatjegyekkel rendelkezik, savai jól
beérten is szépek maradnak. Levele szeldelt, fűrészesen fogazott szélű. Betegségekkel szemben ellenálló képessége nagyon gyenge. Mélyrétegű, tápanyagokban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokon érzi legjobban magát. Bora finom illatú, zamatú, gyakran lágy. Ha idejében
szüretelik, savai finomak. Kitűnő házasítási alapanyag. A Tokaj-hegyaljai borvidék ültetvényeinek 10%-át adja.
13
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Tokaji hárslevelű
Tőkéje erős növekedésű, ritka lombozatú,
egyenletesen és bőven termő. Levele ép,
kerek; fürtje igen hosszú, laza szerkezetű; bogyói közepesen nagyok, gömbölyűek, vékony héjúak, lédúsak. Napos,
száraz fekvésű dűlőkben jól aszúsodnak.
Októberi érésű, szárazságra, téli fagyokra
és rothadásra érzékeny fajta. Száraz borként a hárslevelű sűrű, testes, zöldesarany színű, erős fűszer-, virágpor- és
virágillatú ital. A Tokaj-Hegyaljai Borvidék
ültetvényeinek 30%-át adja.

Tokaji kövérszőlő
Fehérszőlő néven Tokaj-Hegyalja egyik
legrégibb fajtája volt, de a filoxéravészt
követően szinte teljesen kiszorult a termesztésből. Mindössze néhány éve,
1998-ban szerzett állami minősítést, de a
közeljövőben várhatóan a telepítésre
ajánlott fajták közé kerül Tokaj-Hegyalján.
Vegetatív, erős növekedésű fajta. Lombja
haragoszöld, levele fűrészes szélű. Fürtje
középnagy, ágas, laza, bogyója gömbölyű, középnagy. Rothadásra különösen
érzékeny, ezért telepítése szellős helyeken ajánlott. Fagy- és szárazságtűrő képessége jó. A Furmintnál 10-14 nappal
korábban érik. Sok és jó minőségű aszút terem. A Tokaj-hegyaljai borvidék ültetvényeinek 5%-át adja.
14
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Tokaji zéta
A bouvier és a furmint keresztezésével
1951-ben
nemesítették. Középerős
növekedésű, középvastag
vesszőket nevel. Levele a
furmintéhoz hasonlít, melynél viszont jobban karéjos
és fűrészes szélű. Elsősorban korai érésével és aszúsodó képességével tűnik
ki. Szeptember második felében a furmintnál négy-hat héttel korábban érik. Korábban
Oremusnak nevezték, idővel azonban - a névazonosság miatt az
Oremus-dűlővel – a Zéta név lett elfogadott. A Tokaj-hegyaljai
borvidék ültetvényeinek 5%-át adja.

Tokaji kabar
A hárslevelű és bouvier szőlők keresztezéséből származik. Új fajta (kísérleti
neve TARCAL 10 volt), a borvidéken
2006 óta engedélyezett. Tőkéje kevés
hajtást nevel, ebben a hárslevelű fajtához hasonlít. Levele haragoszöld. A
zétával azonos időben érik, ám annál
kevesebb termést hoz. Jó cukorgyűjtő
képességekkel rendelkezik, jól aszúsodik, azonban vastagabb bogyóhéja
miatt a kész aszúszemek a későbbi
csapadékosabb időjárásra kevésbé
érzékenyek.
15
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A Tokaji Kopasz-hegy
Tokaj-Bodrogzug
TK.
Egyedülálló természeti
érték, melynek része a
Tokaji-hegy és a Bodorogköz ligetes-erdős ártere és legelői. Területe
5318,5 ha. Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud,
Olaszliszka, Szegi, Tarcal, Tokaj, Tiszaladány
és Zalkod közigazgatási
területén helyezkedik el.
A Tokaji-hegy flórája (pl.:
orchideák) és faunája (pl.: gyurgyalag) jelentős. Az 513 méteres
magasságával az ország egyik legnagyobb kiterjedésű vulkanikus szigethegye. Alapkőzete nagyrészt kvarcandezit, amelyre a
hegylábi részeken vastag, helyenként 10-30 méter üledékes kőzet, (-lösz) települt.
A hegy természeti értékeinek nagy része a déli száraz, meleg
oldalon koncentrálódik. Növényzetében molyhos tölgyes-bokorerdők, virágokban gazdag gyepekkel váltakoznak, a hegylábi részeken pedig a löszre jellemző törpemandulások ékelődnek be
a szőlőteraszok közé. Növényritkaságai közül az itt élő tizenkét
orchidea fajból a filoxéra pusztítása után parlagon hagyott szőlőparcellákon újra megtelepedtek. A hegy északi oldalán hárs-kőris és gyertyános-tölgyes erdők vannak, szelídgesztenye folttal
és kaszálórétekkel tarkítva. Gazdag állatvilágára főleg a szárazmeleg élőhelyeket kedvelő gerinctelen és gerinces fajok a jellemzőek, de a kőfejtők, bányák és a löszfalak néhány speciális élőhelyet igénylő állatfaj megtelepedését is lehetővé tették. Természeti érték.
16
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Tokaji Rákóczi Vár
A várat a 15.század elejétől
az 1705-ös felrobbantásáig
használták. A felszínen egy
bástya romja látható, az ún.
Merítő-bástya. A vár területén helyezkedik el a 19.
századtól a 20. század elejéig használt régi izraelita
temető. A területen feltárás
folyik. KÖH azonosító:
62368. A várat feltehetően
a 15. század elején kezdték el kiépíteni a Tisza és Bodrog öszszefolyásánál található kis szigeten. A század folyamán Brankovics György, majd a Hunyadi és Szapolyai-család tulajdonában
volt. Az erődítmény négy kerek sarokbástyával rendelkezett, falai
kőből épültek. Szapolyai János komoly, királyi szintű, reneszánsz rezidenciát épített ki benne. Katonai jelentősége Mohács
után nőtt meg. Szapolyai és Habsburg Ferdinánd, majd később
az erdélyi fejedelmek és a magyar királyok közötti harcok fontos
színtere volt, s innen ellenőrizték a rendkívül fontos tokaji tiszaiátkelőhelyet. Szapolyai után huzamosabb ideig a Serédi család
birtokolta. Serédi Gáspár építette ki a külső vár első elemét a
Vasaló-bástyát, mely egy többszintes híddal kapcsolódott a várhoz. Németi Ferenc az 1550-60-as években volt Tokaj kapitánya.
Kiépítette a külső várat, valószínűleg kőből, kilenc rondellával.
Németi a fejedelmek oldalára állt a János Zsigmond és I. Ferdinánd közötti harcokban és kiterjesztette befolyását az egész térségre. Ebből következett, hogy 1565-ben, az új király Miksa hatalmas sereget gyűjtött és elfoglalta Tokajt. Németi elesett az ostrom során. A vár királyi tulajdonba került, teljesen átépítették
olasz rendszerben, négy nagy olasz-bástyával. Az új erőd azonban már nem kőből, hanem föld-fa szerkezetes sáncokból állt.
17
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Legközelebb a vár a 15 éves háború végén cserélt gazdát, amikor Bocskai seregei elfoglalták azt. A fejedelem halála után azonban a békeszerződés értelmében visszaszállt a tulajdonjog a királyra, aki elzálogosította a Thurzó-családnak, majd Bethlen Gábor 1622-ben foglalta el, akinek a halála után ismét a királyhoz
kerül, aki ismét elzálogosítja, ezúttal a Homonnai családnak,
akiktől Rákóczi György 1644-ben foglalja el, és az újabb béke
értelmében örökletes zálogjogot kap rá, ekkortól tehát lerombolásáig a Rákócziak tulajdona. A hátralévő időszakban, azonban
továbbra is a kuruc-labanc harcok fontos színterévé válik az
erősség. II. Rákóczi Ferenc döntött 1705-ben lerombolása mellett, mivel elveszítette katonai jelentőségét és fenntartása rendkívül költséges volt. Jövőbeni részleges újjáépítése, mint épített
örökség jelentős lesz.

Tokaji Múzeum
A Karácsony-Szepessy-Szaszaráth ház, ma a Tokaji Múzeum
épülete. Az 1790-es években épült ház Tokaj legszebb copf-stílusú kereskedőháza. A földszinten kétoldalt íves- kőkeretes üzletajtók vaslemeztáblákkal, gazdagon faragott kő kapukerettel.
Saroktelkes, zárt sorú beépítésben, utcavonalon álló, emeletes,
tetőtéri beépítésű, kontyolt,
nyeregtetős épület, két tengelyes, aszimmetrikus középrizalittal. A múzeumban szőlészeti-borászati, egyházművészeti, valamint a tokaji várat bemutató kiállítás található. Az
egyházművészeti tárlat országos szinten egyedülálló ikongyűjteménnyel rendelkezik.
18
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Tokaji Országzászló Emlékmű
A tokaji országzászlót 1934. szeptember 8-án avatták fel a város
lakói áldozatkészségének jóvoltából, amely elhelyezkedéséből
adódóan az egyik legszebb az országban. Gyönyörű helyen, a
vasútállomással szemben a Kopasz-hegy oldalában épült meg
Balázs János tokaji állomásfőnök vezetésével Kalocsay János
pályamester tervei alapján. A mintegy két esztendeig tartó előmunkálatok után délelőtt 11 órakor vette
kezdetét az avatási ünnepség. Természetesen Urmánczy Nándor
is képviseltette magát
az eseményen, nagy
hatású beszédét követően Lázár Miklós országgyűlési képviselő
szólt az egybegyültekhez, utána pedig Bernáth Aladár Zemplén
vármegye alispánja osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel
megragadóan érzékeltetve az országzászló szimbolikus jelentőségét. Újhelyi Sándor debreceni MÁV vezérigazgató szavai után
a magyarországi bosnyák emigránsok budapesti küldöttje ostorozta szenvedélyes hangnemben a trianoni diktátumot. Az ünnepség Unghváry Gyula reformátust tanító megindító szavalatával zárult. A nem sokkal később rendezett ünnepi ebéden Bernáth Aladár mondott köszöntőt Magyarország kormányzójának
tiszteletére, ami után számos hazafias hangvételű beszéd is elhangzott. A korabeli képeslapok tanúsága szerint az emlékműrészét képezte egy kővel kirakott körülbelül 14 méter hosszúságú és szélességű támfal, amelyen a történelmi Magyarország
kontúrjai látszottak fekete színnel, benne fehérrel pedig Csonka19
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Magyarország határai lettek feltüntetve. Hazánk 5 nagy folyója (Duna,
Tisza, Dráva, Száva, Maros) kék
színnel jelent meg rajta. A térképábrázolások felett a hármas halmon
nyugvó kettős kereszt helyezkedett
el, alatta pedig a Magyar Hiszekegy
utolsó sora (,,Hiszek Magyarország
feltámadásában!”) üzente a nemzet
fohászát a Teremtőhöz a szebb magyar jövő eljöveteléért. Felette a magyarság ősi szimbóluma a turulmadár helyezkedett el,
kiterjesztett szárnyival óvva az emlékművet. Előtte állt az országzászló, talapzatát egy kőből kirakott bástya alkotta, rajta a magyar címerrel.

Az 1950-es években sok más trianoni emlékhelyhez hasonlóan
a tokaji is tönkrement, támfalára pedig Tenkács Tibor festőművész vasból készített szüreti jelenetet bemutató alkotása került.
A Tokaji Országzászlóért Egyesület felvetésére 2010-ben helyezték át Tenkáts Tibor művét a Hősök tere 1. szám alatti ház
falára, ahol mind a mai napig megtekinthető. Két éven keresztül
egy, az országzászló eredeti állapotát ábrázoló molinó lett elhelyezve az emlékmű támfalán, hogy tudomására hozza mindenkinek, nem sokára megkezdődik a felújítása.
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Újbóli felavatása 2013-ban történt meg. A Tokaji Országzászlóért Egyesület Mankovits Tamás iparművész tervei alapján a
Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás segítségével tudta
megvalósítani az emlékhely helyreállítását, így a városunkba vonattal érkező látogatók nap, mint nap meg tudják csodálni Tokaj
eme jellegzetes, szép építményét. Fontos szerepet töltött be a
lakosság nemzettudatának megőrzésében. Városképileg meghatározó jelentőségű.

Tokaji Írótábor
A Tokaji Írótábor az 1940-es években a tiszaladányi falutalálkozók jeles hagyományaira, szellemi hátterére épülve, az 1971-es
előkészületi évet követően első összejövetelét, tanácskozását
Tokajban 1972-ben tartotta meg. A találkozás társadalmi egyeztetését, szellemi felelősségét és politikai szerepvállalását az akkori időszak szinte egyetlen „civil szerveződésének” mondható
Hazafias Népfront Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vezetősége,
elnöksége végezte. A Magyar Írók Szövetsége támogatását elnyerve a Tokaji Írótábor találkozói 1989-ig a totális diktatúrával
szemben a szabadság bővítését, a szellemi felelősséget, a nemzeti önismeret kérdésköreit, sokszor metaforikus formában feszegette.
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Ezáltal a Tokaji Írótábor a rendszerváltás egyik szellemi központjává vált és tagadhatatlanul jelentős szerepet töltött be az 19701980-as években a rendszerváltozás előkészületeiben. A korabeli politikai hatalom erre figyelve fel, 1987-ben nem engedélyezte összejövetelüket: „Nem szabad megengedni a kompromittáló, esetleg provokatív megnyilvánulásokat”- szólt a tiltás. A Tokaji Írótábor több tagja 1987-1988-ban tevékenyen közreműködött az országban a különböző független, ellenzéki szervezetek
alapításban. „Az írók a rendszerváltás hajtómotorjaként működtek”. Az 1989-es korfordulót követően – még a Hazafias Népfront
közreműködésével – 1990.április 3-án létrejön a Tokaji Írótábor
Alapítvány, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tokaj, Miskolc városok és a Magyar Írószövetség támogatását élvezve. Ezzel új
életet kezdett a Tokaji Írótábor. Az 1990. augusztus 21–23. között megtartott első szabad összejövetel így vált a nemzeti irodalmunk első és azóta is meghatározó fórumává.
A Tokaji Írótáborban számtalan író és irodalmi lap képviselője
szerepelt, s szerepel a tanácskozásokon. Évről-évre nagy az érdeklődés a Tokaji Írótáborban végzett munka iránt. Az utóbbi
húsz esztendőben közel ötezer résztvevője volt az irodalmi öszszejövetelnek. Tevékenysége sokszínű és sokrétegű. Tanácskozásokat, vitákat szervez az egyetemes magyar irodalom tárgykörében. Bemutatkozási lehetőségeket biztosít az anyaországi-,
a határon túli-, a diaszpórában élő irodalmároknak.
A Tokaji Írótábor díjjal irodalmi, szervezői munkásságokat ismer
el és támogat. A tanácskozásokon elhangzott előadásokat, felszólalásokat évkönyv formájában jelenteti meg, különös gondot
fordít arra, hogy az alkotások és az alkotók közösség egyaránt a
magyar nemzeti irodalmunk szellemi szabadságát tükrözze.
Az országos kulturális élet meghatározó eseménye. A szervezeti
és működési keretek között tevékenykedő Tokaji Írótábor lehetőséget teremt arra, hogy a hazai, és a határon túli, s a diaszpórában élő irodalmárok, alkotóműhelyek, könyv-és lapkiadók képviselői szabadon találkozhassanak Tokajban. A Tokaji Írótábor
22
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mindig arra törekedett, hogy találkozzanak egymással a nemzeti
érzelmű írók, közéleti személyiségek, ugyanakkor befogadja a
különböző nézeteket vallókat is.
Nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű szellemi
értékeket képvisel
és hoz létre. Nagymértékben hozzájárul a világban szétszóródó magyar irodalmárok, közéleti
személyiségek
nemzeti hovatartozásának megerősítésében. Egyre inkább tovább szélesítik a Kárpát-medencei kitekintést, ezáltal az egész Kárpát-medencére kiterjedő tevékenységük elősegíti a külhoni nemzettársaink megmaradását és
megerősödését.
Kulturális
értékeinkre alapozva jelenetős sikereket mutat fel az egyetemes
magyarság összefogására. A Tokaji
Írótábor több mint
négy évtizedes tevékenysége bizonyosság arra, hogy
képes a mindenkori
megújulásra.
A
múltra emlékezve
tekint a jövőbe.
Nagy múlt áll mögöttük és biztató jövő előttük.
23
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Pap Miklós tanár életműve
(Diósgyőr, 1912.
július 21. – Budapest, 2010. december 28.)
Anyja neve: Bohus
Antónia, apja Pap
György (erdész)
az I. világháborúban Przemyslnél
megsebesül, meghal. (Diósgyőrben,
a hősök temetőjében
nyugszik.)
Egyetlen testvére
is kicsi korában
hunyt el, így özvegy
édesanyja
egyedül neveli, taníttatja.
Iskoláit,
mint hadiárva, Felvidéken (Rózsahegyen) kezdi, de
Trianon miatt hamarosan
Diósgyőrben folytatja.
A miskolci Fráter György Királyi Katolikus Főgimnázium után
1931-35 között a szegedi Állami Polgáriskolai Tanárképző Főiskolán szerez földrajz-természetrajz-vegytan szakos diplomát.
Tanári pályáját Diósgyőrben kezdi, mint fizetés nélküli oktató,
majd Zalaszentgrótra kerül (Zala m.), ezután 1936-39-ig kinevezik Elekre (Békés m.) helyettes tanárnak. Szerencsre 1939-ben
kerül a Polgári Fiúiskolába, 1943-ban pedig Tokajba a Polgári
24
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Iskola igazgatójának. 1940-ben megnősül, felesége Waldhauser
Gizella tanítónő lesz. Két gyermekük születik.(1941. György,
1948. Gizella) mindketten cserkész-vezetők.
Katonának 1944. októberében hívják be, mint póttartalékost.
Hamburgnál angol fogságba esik, 1945. októberében tér haza.
1948-ban, mint igazgatóval, még vele hajtatják végre az összevonást az állami iskolákkal, azután leváltják, de az iskolánál marad tanári beosztásban Tokajban.
A centenáriumi ünnepségekre 1948-ban kezdi összegyűjteni diákjaival a háborúban és utána is pusztuló történelmi értékeket,
amit 1952-ben már saját erőből kialakított nyilvános gyűjteményként tekinthetnek meg a látogatók – iskolások vezetésével. Pap
Miklós 1955-ben, majd 1958-ban tesz előterjesztést a Művelődésügyi Minisztériumnak Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésére, de csak 1962-ben nyitott meg az állandó kiállítás a Templom Múzeumban, majd 1985-ben kap új, végleges helyet a Tokaji
Múzeumban. Amikor csatlakozott 1963-ban a Megyei Múzeumi
szervezethez: 175 régészeti, 104 történeti, 81 iparművészeti, 64
irodalmi, 315 numizmatikai, 38 képzőművészeti, 574 néprajzi
tárgyból, 19 térképből, 237 fényképből, 568 filmnegatívból, 36
metszetből, 181 okmányból és 260 adattári anyagból állt a gyűjtemény, amit (anyagi források nélkül) a tokajiakkal gyűjtött össze,
és adott át a köznek. A tanári hivatása mellett vezette a gyűjteményt, létrehozta az iskolások Honismereti Szakkörét és a felnőttek Múzeumbaráti Körét – az országos honismereti mozgalmakat évekkel megelőzve. Emellett összegyűjtötte Tokaj földrajzi neveit, dűlőneveit, régi szőlőfajtáit, pincéinek leírását, neves
házait (műemlékké nyilvánításának előterjesztésével), iskoláit,
szerzetesrendjeit, Tokaj mese-és mondavilágát, népdalkincséből a boros nótákat gyűjtötte, meg a boros címkéket, exlibriszeket és a helyi festők műveit. Természetesen a borral, szőlőfeldolgozással összefüggő témák, tárgyak gyűjtésével is foglalkozott,
elsősorban azért, hogy kibővíthesse a Templom Múzeumot egy
1974-ben nyíló, régi kétszintes pincében a Pince Múzeummal.
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Elsőnek javasolta a vár rendezési terveit, és természetvédelmi
területté nyilvánítását a Kopasz-hegy élővilágával együtt. Rendezvényeket szervezett és előadásokat tartott tokaji témákról,
tagja volt a TIT-nek, a Néprajzi Társaságnak, a Történelmi Társulatnak, Pedagógus Szakszervezetnek, a megyei és helyi Népfront Bizottságnak, a Honismereti Mozgalomnak, a megyei Műemlékvédelmi Albizottságnak, Idegenforgalmi Albizottságnak,
Környezet-, és természetvédelmi Bizottságnak, vezette 40 évig
a helyi meteorológiai állomást. Alapító tagja volt a sátoraljaújhelyi
Kazinczy Társaságnak, írt Tokajról a turistáknak útikalauzt, részt
vett a városról készült ismeretterjesztő riportok, filmek létrehozásában. Számtalan szakdolgozatnál segítette a fiatalokat, könyvtárat hozott létre a Múzeumban szőlős-boros szakkönyvekből,
Tokajról szóló publikációkból, de bővítette a történelmi adattár
anyagát is folyamatosan. Tokaji monográfia kiadására (szerzőtársakkal) készült 1973-ban, Tokaj 900 éves fennállásának évfordulójára. Pénz hiányában ez nem valósulhatott meg, s bár a
majdnem kész kéziratokat átadta a Tokaji Múzeum új vezetőjének, ekkor már új szakemberek írták meg az új monográfiát. A
kultúráért 1962-ben, 1968-ban, 1976-ban kapott kitüntetést,
1984-ben megkapta a TIT Aranykoszorús Jelvényét, kétszer a
Herman Ottó emlékérmet, (1982., 1985.) a Munka Érdemrend
ezüst fokozatát 1987-ben, ugyanakkor Tokaj Díszpolgárrá is
avatták. Első felesége 1984-ben, a fia 1985-ben halt meg. Az Ő
kezdeményezésére, javaslatára mai helyén megnyílt 1985-ben
(felújított épületben) a Tokaji Múzeum, aminek vezetését már átadta az akkor kinevezett muzeológusoknak. „A tokaji” című
könyve 1985-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál, amely 1986ban megkapta a párizsi székhelyű Bor Világszövetség díját. 80.
életévéig (1992-ig) bejárt még a Múzeumba dolgozni, utána saját
kiadásában több kis könyvet publikált.
Másodszor is megnősült 1998-ban. Felesége: Ritter Rózsa, pedagógus. Budapestre költöztek, de haláláig művelte a szőlőjét
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Tokajban, 2010. december 28- án, 99. életévében halt meg Budapesten, 2011-ben temették el Tokajban. A város saját halottjának tekintette. A 2011-ben alakuló Tokaji Népfőiskola felvette
a nevét, Pap Miklós 1912-2010 címmel 2014-ben életrajzi könyvet adott ki róla a Magyar a Magyarért Alapítvány. Halálának 5.
évfordulóján a Tokaji Múzeum életrajzi dokumentumainak bemutatásával tiszteleg előtte.
Pap Miklós polihisztor életműve meghatározó jelentőséggel bír
Tokaj Város tudományos és kulturális életében.

Béres Béla címzetes kanonok
Béres gyűjtemény (Tokaji Múzeum)

Sátoraljaújhely 1912. február 26. - 1997. április 12. Tokaj római
katolikus plébánosa (1953-1983), kerületi esperes (1941),
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címzetes kanonok (1986). Egyháztörténeti műkincseinek és
könyvészeti gyűjteményét felajánlotta Tokaj városának 1982ben, mely részben alapját képezte a Tokaji Múzeumnak (1985).
Tokaj Város Díszpolgára (1988). Értékes életművet hátrahagyva
életének 85. évében az áldozópapként 1997. április 12-én válik
el lelke a testétől. A feltámadást a tokaji temetőben várja, együtt
nyugodva szüleivel és testvéreivel. Pappá szentelését követően
Bodrogkeresztúron (1934), majd Tállyán (1936) volt káplán, plébános Taktaharkányban (1937) és Tokajban (1953).
Az Aranyosi dűlőben lévő kis egyházi birtokon szőlészkedett és
borászkodott, 1957-es aszúja kilenc verseny győztese lett. Baráti
kapcsolatot ápolt a Tokaj Művésztelep alkotóival, világi és egyházi alkotásokat gyűjtött. „Visszaemlékezések, Tokaj 19531983” című általa „lelkipásztori lírikának” nevezett könyve 1989ben jelenik meg. Nagy tisztelője Mosolygó József görög katolikus
paróchusnak, helytörténetírónak. A papi koronákon, szenátusban, de a Hazafias Népfront felkérésére is előadásokat tart járási, megyei szinten. A II. Vatikáni Zsinat szellemében újítja meg
a tokaji rómaikatolikus templomot. Jelentősen gyarapította Egyházát, (pl.: Szt. József oltár, Lourdesi oltár, színes üvegablakok,
„Fekete Mária” kegykép, parókia és kántorlakás felújítása). 1982ben a miskolci Herman Ottó Múzeum részére ad át a közel 4000
kötetes könyvtárából 350 régi könyvet, összesen 800 műtárgyat,
köztük 106 ikont azzal a feltétellel, hogy azok Tokajban maradjanak. Az elmúlt 100 esztendő alatt Tokajban szolgáló lelkipásztorok egyik legjelentősebbje. Nemeslelkű, következetes, 30 éves
tokaji plébánosi szolgálata alatt munkáspapként hitte, hogy az
egyház nem egy hatalomra törő szervezet, hanem elsősorban
lelki, erkölcsi érték. A konfliktusok helyett kereste az együttműködés lehetőségét a világi hatalommal. Sokszor félreértették, hiszen korát meghazudtolva tevékenykedett.
Kedves idézete volt: „Mindenki annyit ér, amennyit cselekszik!”.
(Béres Béla: Visszaemlékezések, Tokaj 1953-1983.)
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Almássy Károly főiskolai tanár
(Tokaj 1913. augusztus 5. – Miskolc, 1998. március 28.)
A Kossuth-díjas professzor (1961), Tokaj Város Díszpolgára és
képviselője (1990), a Petőfi Sándor Gimnázium - ma Tokaji Ferenc Gimnázium, alapító tanára (1952), főiskolai tanszékvezető
Nyíregyházán (1962), kutatómérnök (1967), a bor Lovagja
(1992), a vitézi cím birtokosa (1944). Temetése 1998. április 3án Tokajban volt, ahol ősei évszázados elődei is pihennek a tokaji temetőben, ahogyan mondaná: „a Garaiban”.
Tokajban, az 1946/47es tanévben feleségével
együtt kezdi meg a pedagógusi pályáját. Az iskola igazgatóhelyettese,
énekkart vezet és a gazdasági gyakorlókert irányítását végezi. Tudományos tevékenységét,
eredményes kutatásait
és pedagógusi munkáját
elismerve,
1961-ben
Bakonyi József főkertész kollégájával III. fokozatú Kossuth-díjban
részesül. 1972-ben doktori fokozatot szerzett.
Sokat tett, cselekedett
városunk polgári közösségeiért. 1990-őszén az
első önkormányzati választásokon jelöltként indul, 1990. október 1-jétől tagja az önkormányzati testületnek. Képviselőtestületi tevékenységéről így ír:
”…visszaszerezni városunk régi dicsőségét, hírnevét, fényét.
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Olyan várost építeni - a régmúlthoz hasonlóan - melyben boldog,
megelégedett a lakosság…”. Elnöke a Városszépítő Egyesületnek. Találmányai között tartjuk számon a zeller likőrt. A kolostori
gyógynövényes kertek értékes fűszernövényéből készült likőr
immunerősítő és afrodiziákum egyben. Érdeklődéssel fordult a
helyismereti történelem felé. Több művelődési- és ipartörténeti
munkákat készített és publikált. Megírta tokaji emlékeit 1956
novemberéről. Atyai jó barátja volt dr. Bencsik János múzeumigazgatónak és nagy tisztelője Májer János polgármesternek. Almássy Károly megvalósította az egy életen át tartó folyamatos
tanulást, tudásszerzést. A folytonos megújulást a munkában és
tudományok világában. Életének több mint nyolc évtizede alatt
hatalmas tudásra tett szert. Rendkívül gazdag és szép életutat
futott be. Erős jelleméből fakadóan hivatásának és kötelességének érzete, hogy csak a jót, az igazat szolgálja. Városunk egyik
legszínesebb, jeles emberét tisztelhetjük személyében.

Dr. Szabolcs István gyógyító életműve
(Rakamaz, 1952.
október 6 – Tokaj,
2014. december
2.) Az általános iskolát Rakamazon
végezte, a középiskolát Tokajban,
itt
érettségizett
1971-ben. Majd a
Debreceni Orvostudományi Egyetemre került, ahol
1977-ben végzett.
Mezőnyárádon 1977 - 1982 között praktizált, majd Tokajba került
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és haláláig itt látta el háziorvosi feladatait. A városi Egyesített
Népjóléti Intézmény igazgató főorvosaként 10 évig dolgozott. Aktívan és tevékenyen vett részt a város közéletében és az önkormányzat munkájában.
Több önkormányzati ciklusban önkormányzati képviselő, 2010től alpolgármester volt. Emberként, politikusként, orvosként mindig nyitott volt. Munkáját a közvetlenség, a segítőkészség jellemezte. Egyéniségéből sugárzott az élet szeretete, tisztelete és
megbecsülése. Hatalmas gyógyító tudást halmozott fel az évtizedek alatt. Életpályáját a hivatástudat, az orvosi szolgálat jellemezte, amit valóban szolgálatként teljesített.
Személyében sokak munkatársát, a betegek fáradhatatlan gyógyítóját, a kiváló orvost, barátot, a köz szolgálatában tevékenykedőt ismerhettünk, egy nagyszerű embert veszítettük el. Köszönjük, hogy munkásságával nagymértékben elősegítette városunk fejlődését, jó hírének növelését.

Tenkács Tibor festőművész életműve
(Budapest
1913. március 30. – Tokaj, 1998. június 1.)
A Képzőművészeti Főiskolát 1933 és
1938 között
végezte el.
Szőnyitől,
Benkhardtól
és Varga Nándor Lajostól tanult. 1938 és 1941 között Pestszentimrén tanított, mialatt Varga Nándor Lajos tanársegédjeként is
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tevékenykedett. Ezt követően 1943-ig Tokajban tanított, majd
1948-tól 1975-ig újra itt oktatott. Itt indította el művésztelepét
1948-ban. 1966-ban megszervezte a Tokaji Művészetbarátok
Körét (Zilahy György Baráti Kör). Alkotott a soproni, katowicei,
marosmenti, makói művésztelepeken. 1939-ben állami ösztöndíjat, 1947-ben a Földművelési Minisztérium különdíját, 1958-ban
a Hegyaljai tájak kiállítás grafikai díját, 1963-tól a Megyei kiállítás
II. díját, 1975-ben a Kiváló Népművelő címet, 1979-ben a Lévay
József közművelődési díjat nyerte el. Művei elsősorban posztimpresszionista tájképek főleg tokaj-hegyaljai tájakról. Alkotásaihoz főleg olajfestéket és gouache-t (művésztemperát) használt.
Rézkarcokat, linó- és fametszeteket is készített.
Festői tevékenysége meghatározó volt a hazai kulturális életben.
Munkássága értékteremtő volt.
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Tokaji Települési Értéktár Bizottság
Tokaj Város Képviselő-testülete a tokaji civilszervezetek javaslatára, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról
szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3.§(1) bekezdése alapján
2013-ban létrehozta a Tokaji Értéktár Bizottságot, amely a település értékeit veszi számba, s tesz javaslatokat a települési,
megyei vagy nemzeti védettség, illetve a hungarikumok körébe
való felvételre.
A Települési Értéktár Bizottság tagjai:
Posta György polgármester, mint elnök
(Tokaj város mindenkori polgármestere)
Gottfried Péter képviselő
(Tokaj város humánpolitikai bizottságának mindenkori elnöke)
Kovács Anikó módszertani referens, NMI Művelődési Intézet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Iroda
Nagyné Bősze Katalin múzeumigazgató
(a Tokaji Múzeum mindenkori vezetője)
Budai István Körzeti Építési Hivatal vezetője
Várhelyi Gyula ny. művelődésszervező, közíró
Zelenák István tanár, helytörténész
Makoldi Miklós régész, települési értéktár koordinátor
A Települési Értéktár Bizottság a szervezeti szabályzatában
meghatározott negyedévenkénti ülésrend szerint ülésezik és határozatait Tokaj város honlapján teszi közzé. Értéket javasolni a
honlapon letölthető javaslati lapon, illetve az értéktár koordinátornál (Makoldi Miklós – Tokaji Múzeum, Bethlen G. u.7.) lehet.
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Tokaji Pap Miklós Népfőiskola
A Pap Miklós Népfőiskola létrehozásáért 2011-ben összefogott a Tokaji Önkormányzattal négy helyi civilszervezet – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Tokaji Országzászlóért Egyesület, a Tokaji
Várbarátok Köre Egyesület, a
Magyar a Magyarért Alapítvány – azzal a céllal, hogy
együttműködjenek, s közösen szervezzék programjaikat, s ápolják, gondozzák Pap Miklós örökét.
Pap Miklós – népfőiskolánk névadója – ugyanis egy olyan helytörténész, polihisztor volt, aki Tokaj, illetve Tokaj-Hegyalja szinte
minden szegmensével foglalkozott és erről számos könyvet is írt.
Iskolaigazgató tanárként már létrehozta a negyvenes évek közepén Magyarország első honismereti szakkörét, majd régészeti és
helytörténeti gyűjteményét, ami 1962-től hivatalos múzeumként
működött.
Népfőiskolánk Tokaj
városa, a Tokaji Kistérség, Tokaj-Hegyalja természeti, kulturális örökségének,
hagyományainak
megőrzésére, nemzeti hagyományaink
ápolása céljából alakult. A helyi közösség, valamint a
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Kárpát-medencei, és a világban szétszórtan élő magyarság ismereteinek bővítésének érdekében tevékenykedik. A Tokaji Pap
Miklós Népfőiskolát
a Magyar a Magyarért Alapítvány működteti. Számítunk a
római katolikus, a
görögkatolikus, a református, az evangélikus egyházakra,
amelyek sajátos intézményrendszerük
útján a múltban is
hagyományosan helyet biztosítottak a
tudás, a műveltség önzetlen átadásának. A működtetés érdekében már a kezdetektől partnerségi megállapodást kezdeményeztünk a Tokaji Önkormányzattal, s intézményeivel, a helyi civil
szervezetekkel, a tokaji járás településeivel.
A névadónknak Pap Miklós tanár úrnak, a város és térségének
kutatójának, ismeretterjesztőjének, a
Tokaji Múzeum alapítójának példaértékű munkáját, örökségét ápolva, bemutatva kívánjuk tevékenységünket kifejteni, így adózva emlékének. A Tokaji
Pap Miklós Népfőiskola általános céljainak megvalósítása
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érdekében hagyományőrző, a világörökség helyi
értékeit bemutató,
természeti-, kulturális és épített
örökség megóvására irányuló nevelő, oktató, képességfejlesztő,
kutatói és ismeretterjesztő tevékenységet végez.
Célunk, hogy a térségünkben hitükben erős, erkölcsileg tiszta,
nemzeti érzésükben öntudatos és gazdaságilag képzett polgárok legyenek.
Népfőiskolánk tevékenységét a jövőben a Tokaji Önkormányzat
is segíti, biztosítja számunkra az ingatlan-beruházáshoz a telket,
melyre már elkészültek a Népfőiskola épületeinek tervei. A fent
nevezett civilszervezetek a több mint 10 éves együtt végzett, karitatív, helyi értéket felfedő, újjáélesztő, a történelmi hagyományokat, életben tartó
és az oktató és tudományos tevékenységével igazoltan alkalmasak egy ilyen intézmény létrehozásában, működtetésében. Tokaj városában
a lakosságszámhoz
képest igen jelentős
számú rendezvény
valósul meg.
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Sok rendezvényt, programot a Pap Miklós Népfőiskolát alapító
négy civilszervezet kezdeményezett a városban, illetve a várossal közösen szervez. Néhány ezek közül:
Március 15-i ünnepség és koszorúzás
Húsvéthoz kapcsolódva a tokaji civilek Passió játéka
Tokaji Borfesztivál június elején
Trianoni megemlékezés a Tokaji Országzászló Emlékműnél
A Szentiváni Éjszakához kötődő Múzeumok Éjszakája
Szent István napja augusztus 20-án
Szüreti Napok és a hozzá kapcsolódó Tokaji Vár Napja
Október 6-i és Október 23-i ünnepség
Helyi Érték Bemutató és Helyi Termék Vásár Márton napján
Szent Miklós napi Orosz-Magyar Barátság Napja
Karácsonyhoz közeledve a tokajiak Betlehemes játéka
Ezentúl minden év decemberében Karácsonykor adománnyal
kedveskedünk a pusztinai csángó magyaroknak, a Nyisztor Ilona
vezette értékőrző hagyományápolóknak. Ezen tizenkét, immáron hagyományosan
több éve vagy esetenként már évtizede ismétlődő események
azok, melyek legjobban bizonyítják a Tokaji Pap Miklós Népfőiskola működésének
létjogosultságát.
Amikor Pap Miklós
1944-ben megkezdte
munkáját Tokajban,
nyugodtan mondhatjuk, hogy a legnehezebb korszak volt a
XX. században, a
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második világháború végén, s az azt követő időszakban. Mégis
kijelenthetjük, hogy a kitartó munka és a gyermekek, fiatalok és
sok esetben a felnőttek nevelése kevesebb, mint két évtized alatt
jelentékeny sikereket eredményezett. Kezdeményezésére létrejött a honismereti szakkör, a természetismereti, régészeti és történeti gyűjtemény, a Tokaji Múzeum, a cserkészegylet és ami
legfontosabb: felcseperedett egy olyan generáció, aki ugyan ma
már ősz hajjal jár, de élete legszebb korszakának tartja Pap Mikós nevelő tevékenységét és ma is úgy gondolja, hogy amit Tokajról és a Tokaji Borról tudunk azt Pap Miklósnak és az általa
felnevelt generáció(k) gyűjtőmunkájának köszönhetjük.
Felvetődik a logikus kérdés: ha akkor, a legrosszabb körülmények között sikerült ilyen nevelő és kutató munkát véghezvinni
és ilyen hatalmas eredményeket elérni, akkor ma miért ne sikerülne? A mostani, nyugodtan mondhatjuk, az elmúlt száz év legjobb körülményei között! Népfőiskolánk ezzel a felfogással működik, ebből merít erőt. Hiszünk abban, hogy a következő években, évtizedekben munkánk során egy olyan oktatási és civilműködési modell és egy
olyan generáció nevelkedik majd fel, mint a 70 évvel ezelőtt Pap Miklós által kinevelt nemzedék.
Vagy egy olyan nemzedék, akik ezt követték, hiszen Tokajban a hetvenes nyolcvanas években
létezett egy olyan kezdeményezés is, mely mind
művészeti, mind irodalmi
téren olyan innovációkat
hozott, olyan maradandó
és több évtizedig működő
művészeti táborokat hozott létre, melyek ország, sőt világhíresek
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voltak (pl. Tokaji Írótábor, Zilahy Alkotókör, Makovecz Nomád
Nemzedéke a bodrogközi Makovecz-házzal, Tokaji Művésztelep). Jelmondatuk volt: „Nem a művészet mímelése, hanem a
művészet művelése”. Ezen alkotók közé tartozott Makoldi Sándor (1945-2017) is, aki Tokajban választott magának feleséget,
méghozzá Pap Miklós lányát. Így itt is telepedett meg, és itt is
alkotott élete jelentős
részében. Őt is megfogta apósa fáradhatatlan
értékgyűjtő
szelleme, a művészeti hagyatéka mellett, hatalmas néprajzi gyűjteményt is
hagyott Tokajra (melynek egy része ma a Tokaji Múzeum padlásterében látható). Működésünk következő három évének alapvető (rövidtávú, 2018-2020) céljai tehát a Pap Miklós kutató, népművelő, értékteremtő munkáját folytatni, a jobb körülmények között kiteljesíteni. A múltban elkezdet civil kezdeményezéseket és
a fentebb felsorolt 12 rendezvényt fenntartani, támogatni és továbbfejleszteni. Különösképpen igaz ez az alapító szervezetek
korábban említett kezdeményezéseire. A máig Tokajban élő,
Pap Miklós és Makoldi Sándor utódjainak a tulajdonában lévő
hatalmas és igen értékes néprajzi, helytörténeti és művészeti
anyag gondozása, méltó helyen történő elhelyezése, gondozása, bemutatása, népszerűsítése. A Tokaji értéktár továbbfejlesztése, értékgyűjtés és megőrzés céljából. Járási települési értéktárak létrehozásának segítése, a Tokaji-járás minden településén. A Tokaji értéktárba felvett értékeken kívül csak az Erdőbényei Kádártánc és a tarcali Terézia kápolna került eddig értéktárba. Népfőiskolai központ és épületegyüttes létrehozása, hagyományok, népi mesterségek, hagyományos
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növénytermesztés (iskolakert) és hagyományos állattartás bemutatása (állatsimogató). Tokaj-Hegyalja turizmusának fejlesztése a helyi értékek mentén. Így az épített örökség védelme, felújításának elősegítése például a Tokaj várának és a várszigetnek fejlesztése, a létesítendő Makovecz-pavilon szellemi tartalommal való megtöltése, tematikus utak kidolgozása és működtetése. Tokaj történeti szőlőinek, kiemelten belváros feletti Garai,
Aranyosi, Palota
és Óvár-dűlők rehabilitációjának
elősegítése, a régészeti korú kőgátak és a Garai család által itt megtermelt 1571-es aszú
termőterületeinek
rekontrukciója. Tokaj történeti és jelenlegi pincéinek
felmérése és ezáltal egy települési
(később járási) pincekataszter létrehozása, mely a Tokaj-hegyaljai turizmus egyik
alapköve lehet. A Tokajra és Hegyaljára jellemző örökségvédelmi és természetvédelmi, illetve szociokulturális értékek felmérése, népszerűsítése és az erre épülő turisztikai potenciálban
rejlő lehetőségek felderítése és kiaknázása.
Mindezen célokkal és az eddig és ezután véghezvitt munkával a
Tokaji Pap Miklós Népfőiskola azt kívánja elérni, hogy hagyományőrző, értékfelmérő és értékteremtő munkájával egy olyan
nemzedéket tudjon megtalálni, „felébreszteni” és megtartani,
akik követik a névadónk, Pap Miklós által kijelölt helytörténetet
és helyismeretet szem előtt tartó utat és erről az útról nem térnek
le és unokáikat sem engedik letérni!
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Régió
Tokaji Csoport
3910 Tokaj, Óvár u. 52.
Tokaji Országzászlóért Egyesület
3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.
Tokaji Várbarátok Köre Egyesület
3910 Tokaj, Rákóczi u. 52.
Magyar a Magyarért Alapítvány
3526 Miskolc, Gyóni Géza u. 4.
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2013.
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„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.”

