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TOKAJI TELEPÜLÉSI 
ÉRTÉKTÁR 

 
A Tokaji történelmi borvidék kultúrtája (Hungarikum) 

 

 

A borvidék összesen 27 települést foglal magába. A terület a vi-
lág első zárt borvidéke. Egy királyi rendelet 1737-ben felsorolta 
azokat a településeket, amelyek határában a tokaji bor előállítá-
sához 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. 
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Tokaji aszú (Hungarikum) 
 

Az aszúsodást, más né-
ven a nemesrothadást, 
a Botrytis cinerea pe-
nészgomba idézi elő az 
egyéb tényezők (klíma, 
szőlőfajták stb.) ked-
vező együttállása ese-
tén, ami itt nálunk évről 
évre bekövetkezik. Az 
így termett aszúszeme-
ket szemenként válo-
gatják, ezzel kezdődik a 
szüret, szemenként 
kézzel kicsipegetik az 
aszúsodott szemeket a 
fürtből. Régen faputto-

nyokba gyűjtötték, összezúzták, majd egy kádban elegyítették 
136,6 liter azonos évjáratú musttal vagy borral, 1-1,5 napig áz-
tatták (hogy kioldódjon az aszúszem cukor, sav- és íztartalma) 
majd az úgynevezett aszútésztát kipréselték, és a mustot hor-
dókba 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 for-
galomba 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. 
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Tokaji aszúeszencia 
 
Az aszúeszencia egy kiváló évjá-
rat olyan kimagasló tétele, amely-
nek beltartalmi értéke a 6 putto-
nyos aszúét is meghaladja. Ma 
már a különböző puttonyszámú 
aszúk beltartalmi értékeit törvé-
nyek és rendeletek szabályozzák.  
Kizárólag Tokaj-Hegyaljára jel-
lemző termék. 

 
 

Tokaji száraz szamorodni 
 
A Tokaji borvidék területén ter-
mett, a nemesen rothadt, tőkén 
aszúsodott szőlőszemeket is tar-
talmazó, válogatás nélkül szedett 
szőlőfürtök feldolgozásával állít-
ják elő. 
Legalább 21 tömegszázaléknyi 
természetes eredetű cukrot must-
ból szeszes erjedés útján nyert to-
kaji borkülönlegesség. A forga-
lomba hozatal előtt legalább két 
évig fahordóban érlelik. Kizárólag 
Tokaj-Hegyaljára jellemző ter-
mék. 
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A tokaji édes szamorodni 
 
A Tokaji borvidék területén termett, 
a nemesen rothadt, tőkén aszúso-
dott szőlőszemeket is tartalmazó, 
válogatás nélkül szedett szőlőfür-
tök feldolgozásával állítják elő. 
Legalább 21 tömegszázaléknyi ter-
mészetes eredetű mustból sze-
szes erjedés útján nyert tokaji bor-
különlegesség. A forgalomba ho-
zatal előtt legalább két évig fahor-
dóban érlelik.  
Kizárólag Tokaj-Hegyaljára jel-
lemző termék. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Tokaji aszútörköly 
 
Törkölynek nevezzük a szőlő feldolgozása 
után a szőlőprésben visszamaradó, növé-
nyi részekből álló anyagot. Az 1960-as 
évektől létezik a tokaji aszú törkölypárlat, 
amelyben egyesül az olasz törkölypárlatra, 
a grappára jellemző íz az aszúborok illatá-
val.  
Tokaj-Hegyaljára jellemző termék. 
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Fordítás és máslás 
 
Az aszúkészítés során hátramaradt kipréselt aszútészta még 
mindig rendkívül gazdag alapanyag, amit érdemes akár másod-
szor is felhasználni. Ezért ismételten musttal vagy borral öntjük 
fel, így másodaszút kapunk. Ezt az eljárást fordításnak nevez-
zük. (A "fordítás" kifejezést eredete magyarázza: a préselést haj-
dan 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 ász-
kolási 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 ne-
mespenész, mely elindítja 
a nemes rothadást. Az őszi 
nedves időben körbezárja a 
szőlőszemet, és a szőlő-
szem repedésein behatol. 
A száraz, napsütéses őszi 
napokon a szőlő belsejéből 
veszi fel a nedvességet, ez-
által a szőlőszem összetöp-

ped, cukortartalma koncentráltabbá válik, de egyéb, száraz-
anyagtartalma 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. 
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Tokaji furmint  
 

Megkülönböztethetünk fehér, piros és 
változó furmintot. A legelterjedtebben ter-
mesztett, domináns változat a fehér fur-
mint későn – október második felében – 
érő fajta. Tőkéje erőteljes növekedésű, a 
talaj iránt nem igényes; közepes, illetve 
bőtermő fajta. A levele alig tagolt, széles-
sége és hosszúsága nagyjából meg-
egyező, vastag, kissé hólyagos. Fürtje 
laza, középnagy (átlagsúlya 10 dkg), bo-
gyói közepes nagyságúak, sárgászöldek, 
napos oldalukon rozsdásak, hosszú nye-
lűek, kissé vastag héjúak, ropogósak, lé-

dúsak, jól beérve szépen aszúsodnak. Tokaj-Hegyalja szőlőül-
tetvényeinek felét teszi ki ez a fajta. 
 

Tokaji sárgamuskotály 
 

A leírásokban a legkorábban említett faj-
ták egyike. Középerős növekedésű, haj-
tásai elfekvőek. Termése fajta jellegzetes 
íz- és illatjegyekkel rendelkezik, savai jól 
beérten is szépek maradnak. Levele szel-
delt, fűrészesen fogazott szélű. Betegsé-
gekkel szemben ellenálló képessége na-
gyon gyenge. Mélyrétegű, tápanyagok-
ban gazdag, jó vízgazdálkodású talajo-
kon érzi legjobban magát. Bora finom il-
latú, zamatú, gyakran lágy. Ha idejében 
szüretelik, savai finomak. Kitűnő házasí-
tási alapanyag. A Tokaj-hegyaljai borvi-

dék ültetvényeinek 10%-át adja. 
 



 
 

7 

Tokaji Pap Miklós Népfőiskola kiadványa 
 

Tokaji hárslevelű 
 

 
Tőkéje erős növekedésű, ritka lombozatú, 
egyenletesen és bőven termő. Levele ép, 
kerek; fürtje igen hosszú, laza szerke-
zetű; bogyói közepesen nagyok, gömbö-
lyűek, vékony héjúak, lédúsak. Napos, 
száraz fekvésű dűlőkben jól aszúsodnak. 
Októberi érésű, szárazságra, téli fagyokra 
és rothadásra érzékeny fajta. Száraz bor-
ként a hárslevelű sűrű, testes, zöl-
desarany 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 ter-
mesztésből. 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 gömbö-
lyű, középnagy. Rothadásra különösen 
érzékeny, ezért telepítése szellős helye-
ken ajánlott. Fagy- és szárazságtűrő ké-
pessége jó. A Furmintnál 10-14 nappal 

korábban érik. Sok és jó minőségű aszút terem. A Tokaj-hegyal-
jai borvidék ültetvényeinek 5%-át adja. 
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Tokaji zéta 
 

A bouvier és a furmint ke-
resztezésével 1951-ben 
nemesítették. Középerős 
növekedésű, középvastag 
vesszőket nevel. Levele a 
furmintéhoz hasonlít, mely-
nél viszont jobban karéjos 
és fűrészes szélű. Elsősor-
ban korai érésével és aszú-
sodó képességével tűnik 
ki. Szeptember második fe-

lében 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 keresz-
tezéséből származik. Új fajta (kísérleti 
neve TARCAL 10 volt), a borvidéken 
2006 óta engedélyezett. Tőkéje kevés 
hajtást nevel, ebben a hárslevelű faj-
tához hasonlít. Levele haragoszöld. A 
zétával azonos időben érik, ám annál 
kevesebb termést hoz. Jó cukorgyűjtő 
képességekkel rendelkezik, jól aszú-
sodik, azonban vastagabb bogyóhéja 
miatt a kész aszúszemek a későbbi 
csapadékosabb időjárásra kevésbé 
érzékenyek. 
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A Tokaji Kopasz-hegy 
 

Tokaj-Bodrogzug TK. 
Egyedülálló természeti 
érték, melynek része a 
Tokaji-hegy és a Bodo-
rogköz ligetes-erdős ár-
tere és legelői. Területe 
5318,5 ha. Bodrogke-
resztúr, Bodrogkisfalud, 
Olaszliszka, Szegi, Tar-
cal, 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 vulkani-
kus szigethegye. Alapkőzete nagyrészt kvarcandezit, amelyre a 
hegylábi részeken vastag, helyenként 10-30 méter üledékes kő-
zet, (-lösz) települt. 
A hegy természeti értékeinek nagy része a déli száraz, meleg 
oldalon koncentrálódik. Növényzetében molyhos tölgyes-bokor-
erdők, virágokban gazdag gyepekkel váltakoznak, a hegylábi ré-
szeken pedig a löszre jellemző törpemandulások ékelődnek be 
a szőlőteraszok közé. Növényritkaságai közül az itt élő tizenkét 
orchidea fajból a filoxéra pusztítása után parlagon hagyott szőlő-
parcellákon újra megtelepedtek. A hegy északi oldalán hárs-kő-
ris és gyertyános-tölgyes erdők vannak, szelídgesztenye folttal 
és kaszálórétekkel tarkítva. Gazdag állatvilágára főleg a száraz-
meleg élőhelyeket kedvelő gerinctelen és gerinces fajok a jellem-
zőek, de a kőfejtők, bányák és a löszfalak néhány speciális élő-
helyet igénylő állatfaj megtelepedését is lehetővé tették. Termé-
szeti érték. 
 



 
 

10 

Tokaji Pap Miklós Népfőiskola kiadványa 
 

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 terüle-
tén helyezkedik el a 19. 
századtól a 20. század ele-
jéig 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 ösz-
szefolyásánál található kis szigeten. A század folyamán Branko-
vics György, majd a Hunyadi és Szapolyai-család tulajdonában 
volt. Az erődítmény négy kerek sarokbástyával rendelkezett, falai 
kőből épültek. Szapolyai János komoly, királyi szintű, rene-
szánsz 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 tiszai-
átkelőhelyet. 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 vár-
hoz. 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. Ferdi-
nánd közötti harcokban és kiterjesztette befolyását az egész tér-
ségre. Ebből következett, hogy 1565-ben, az új király Miksa ha-
talmas sereget gyűjtött és elfoglalta Tokajt. Németi elesett az ost-
rom során. A vár királyi tulajdonba került, teljesen átépítették 
olasz rendszerben, négy nagy olasz-bástyával. Az új erőd azon-
ban már nem kőből, hanem föld-fa szerkezetes sáncokból állt.  
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Legközelebb a vár a 15 éves háború végén cserélt gazdát, ami-
kor Bocskai seregei elfoglalták azt. A fejedelem halála után azon-
ban a békeszerződés értelmében visszaszállt a tulajdonjog a ki-
rályra, aki elzálogosította a Thurzó-családnak, majd Bethlen Gá-
bor 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 lerombo-
lásáig 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 mel-
lett, mivel elveszítette katonai jelentőségét és fenntartása rend-
kívül 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-stí-
lusú kereskedőháza. A földszinten kétoldalt íves- kőkeretes üz-
letajtók vaslemeztáblákkal, gazdagon faragott kő kapukerettel. 
Saroktelkes, zárt sorú beépítésben, utcavonalon álló, emeletes, 

tetőtéri beépítésű, kontyolt, 
nyeregtetős épület, két tenge-
lyes, aszimmetrikus középri-
zalittal. A múzeumban szőlé-
szeti-borászati, egyházművé-
szeti, valamint a tokaji várat be-
mutató kiállítás található. Az 
egyházművészeti tárlat orszá-
gos szinten egyedülálló ikon-
gyűjteménnyel rendelkezik. 
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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 elő-

munkálatok után dél-
előtt 11 órakor vette 
kezdetét az avatási ün-
nepség. Természete-
sen Urmánczy Nándor 
is képviseltette magát 
az eseményen, nagy 
hatású beszédét köve-
tően Lázár Miklós or-
szággyűlési képviselő 
szólt az egybegyültek-
hez, utána pedig Ber-
náth Aladár Zemplén 

vármegye alispánja osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel 
megragadóan érzékeltetve az országzászló szimbolikus jelentő-
ségét. Újhelyi Sándor debreceni MÁV vezérigazgató szavai után 
a magyarországi bosnyák emigránsok budapesti küldöttje osto-
rozta szenvedélyes hangnemben a trianoni diktátumot. Az ün-
nepség  Unghváry Gyula reformátust tanító megindító szavala-
tával zárult. A nem sokkal később rendezett ünnepi ebéden Ber-
náth Aladár mondott köszöntőt Magyarország kormányzójának 
tiszteletére, ami után számos hazafias hangvételű beszéd is el-
hangzott. A korabeli képeslapok tanúsága szerint az emlékmű-
részét képezte egy kővel kirakott körülbelül 14 méter hosszú-
ságú és szélességű támfal, amelyen a történelmi Magyarország 
kontúrjai látszottak fekete színnel, benne fehérrel pedig Csonka- 
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Magyarország határai lettek feltün-
tetve. Hazánk 5 nagy folyója (Duna, 
Tisza, Dráva, Száva, Maros) kék 
színnel jelent meg rajta. A térképáb-
rázolások 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.  Fe-
lette a magyarság ősi szimbóluma a turulmadár helyezkedett el, 
kiterjesztett szárnyival óvva az emlékművet. Előtte állt az ország-
zászló, talapzatát egy kőből kirakott bástya alkotta, rajta a ma-
gyar címerrel. 
 

   
 

Az 1950-es években sok más trianoni emlékhelyhez hasonlóan 
a tokaji is tönkrement, támfalára pedig Tenkács Tibor festőmű-
vész vasból készített szüreti jelenetet bemutató alkotása került. 
A Tokaji Országzászlóért Egyesület felvetésére 2010-ben he-
lyezték 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 elhe-
lyezve az emlékmű támfalán, hogy tudomására hozza mindenki-
nek, nem sokára megkezdődik a felújítása.  
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Újbóli felavatása 2013-ban történt meg. A Tokaji Országzászló-
ért Egyesület Mankovits Tamás iparművész tervei alapján a 
Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás segítségével tudta 
megvalósítani az emlékhely helyreállítását, így a városunkba vo-
nattal érkező látogatók nap, mint nap meg tudják csodálni Tokaj 
eme jellegzetes, szép építményét. Fontos szerepet töltött be a 
lakosság nemzettudatának megőrzésében. Városképileg meg-
határozó jelentőségű. 
 
 

Tokaji Írótábor 
 
A Tokaji Írótábor az 1940-es években a tiszaladányi falutalálko-
zók jeles hagyományaira, szellemi hátterére épülve, az 1971-es 
előkészületi évet követően első összejövetelét, tanácskozását 
Tokajban 1972-ben tartotta meg. A találkozás társadalmi egyez-
tetését, szellemi felelősségét és politikai szerepvállalását az ak-
kori időszak szinte egyetlen „civil szerveződésének” mondható 
Hazafias Népfront Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vezetősége, 
elnöksége végezte. A Magyar Írók Szövetsége támogatását el-
nyerve a Tokaji Írótábor találkozói 1989-ig a totális diktatúrával 
szemben a szabadság bővítését, a szellemi felelősséget, a nem-
zeti önismeret kérdésköreit, sokszor metaforikus formában fe-
szegette. 
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Ezáltal a Tokaji Írótábor a rendszerváltás egyik szellemi központ-
jává vált és tagadhatatlanul jelentős szerepet töltött be az 1970-
1980-as években a rendszerváltozás előkészületeiben. A kora-
beli politikai hatalom erre figyelve fel, 1987-ben nem engedé-
lyezte összejövetelüket: „Nem szabad megengedni a kompromit-
táló, esetleg provokatív megnyilvánulásokat”- szólt a tiltás. A To-
kaji Írótábor több tagja 1987-1988-ban tevékenyen közreműkö-
dött az országban a különböző független, ellenzéki szervezetek 
alapításban. „Az írók a rendszerváltás hajtómotorjaként működ-
tek”. 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 vá-
rosok és a Magyar Írószövetség támogatását élvezve. Ezzel új 
életet kezdett a Tokaji Írótábor. Az 1990. augusztus 21–23. kö-
zött megtartott első szabad összejövetel így vált a nemzeti iro-
dalmunk első és azóta is meghatározó fórumává.  
A Tokaji Írótáborban számtalan író és irodalmi lap képviselője 
szerepelt, s szerepel a tanácskozásokon. Évről-évre nagy az ér-
deklődés a Tokaji Írótáborban végzett munka iránt. Az utóbbi 
húsz esztendőben közel ötezer résztvevője volt az irodalmi ösz-
szejövetelnek. Tevékenysége sokszínű és sokrétegű. Tanácsko-
zásokat, vitákat szervez az egyetemes magyar irodalom tárgy-
körében. 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, fel-
szólalásokat 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 lehető-
séget teremt arra, hogy a hazai, és a határon túli, s a diaszpórá-
ban élő irodalmárok, alkotóműhelyek, könyv-és lapkiadók képvi-
selői szabadon találkozhassanak Tokajban. A Tokaji Írótábor  
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mindig arra törekedett, hogy találkozzanak egymással a nemzeti 
érzelmű írók, közéleti személyiségek, ugyanakkor befogadja a 
különböző nézeteket vallókat is. 

Nemzeti szempont-
ból meghatározó je-
lentőségű szellemi 
értékeket képvisel 
és hoz létre. Nagy-
mértékben hozzájá-
rul a világban szét-
szóródó magyar iro-
dalmárok, közéleti 

személyiségek 
nemzeti hovatarto-
zásának megerősí-

tésében. Egyre inkább tovább szélesítik a Kárpát-medencei kite-
kintést, ezáltal az egész Kárpát-medencére kiterjedő tevékeny-
ségük elősegíti a külhoni nemzettársaink megmaradását és 
megerősödését. 
Kulturális értéke-
inkre alapozva jele-
netős sikereket mu-
tat fel az egyetemes 
magyarság össze-
fogására. A Tokaji 
Írótábor több mint 
négy évtizedes te-
vékenysége bizo-
nyosság arra, hogy 
képes a mindenkori 
megújulásra. A 
múltra emlékezve 
tekint a jövőbe. 
Nagy múlt áll mögöttük és biztató jövő előttük. 
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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. világháború-
ban Przemyslnél 
megsebesül, meg-
hal. (Diósgyőrben, 
a hősök temetőjé-
ben nyugszik.) 
Egyetlen testvére 
is kicsi korában 
hunyt el, így öz-
vegy édesanyja 
egyedül neveli, ta-
níttatja. Iskoláit, 
mint hadiárva, Fel-
vidéken (Rózsahe-
gyen) kezdi, de 
Trianon miatt ha-
marosan Diós-
győrben folytatja. 
A miskolci Fráter 
György Királyi Ka-
tolikus Főgimná-
zium után 1931-35 

között a szegedi Állami Polgáriskolai Tanárképző Főiskolán sze-
rez földrajz-természetrajz-vegytan szakos diplomát.  
Tanári pályáját Diósgyőrben kezdi, mint fizetés nélküli oktató, 
majd Zalaszentgrótra kerül (Zala m.), ezután 1936-39-ig kineve-
zik Elekre (Békés m.) helyettes tanárnak. Szerencsre 1939-ben 
kerül a Polgári Fiúiskolába, 1943-ban pedig Tokajba a Polgári  
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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 össze-
vonást az állami iskolákkal, azután leváltják, de az iskolánál ma-
rad tanári beosztásban Tokajban. 
A centenáriumi ünnepségekre 1948-ban kezdi összegyűjteni di-
ákjaival a háborúban és utána is pusztuló történelmi értékeket, 
amit 1952-ben már saját erőből kialakított nyilvános gyűjtemény-
ként tekinthetnek meg a látogatók – iskolások vezetésével. Pap 
Miklós 1955-ben, majd 1958-ban tesz előterjesztést a Művelő-
désügyi Minisztériumnak Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezé-
sére, de csak 1962-ben nyitott meg az állandó kiállítás a Temp-
lom 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 gyűj-
temény, amit (anyagi források nélkül) a tokajiakkal gyűjtött össze, 
és adott át a köznek. A tanári hivatása mellett vezette a gyűjte-
ményt, létrehozta az iskolások Honismereti Szakkörét és a fel-
nőttek Múzeumbaráti Körét – az országos honismereti mozgal-
makat évekkel megelőzve. Emellett összegyűjtötte Tokaj föld-
rajzi neveit, dűlőneveit, régi szőlőfajtáit, pincéinek leírását, neves 
házait (műemlékké nyilvánításának előterjesztésével), iskoláit, 
szerzetesrendjeit, Tokaj mese-és mondavilágát, népdalkincsé-
ből a boros nótákat gyűjtötte, meg a boros címkéket, exlibrisze-
ket és a helyi festők műveit. Természetesen a borral, szőlőfeldol-
gozással 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. Ren-
dezvényeket szervezett és előadásokat tartott tokaji témákról, 
tagja volt a TIT-nek, a Néprajzi Társaságnak, a Történelmi Tár-
sulatnak, Pedagógus Szakszervezetnek, a megyei és helyi Nép-
front Bizottságnak, a Honismereti Mozgalomnak, a megyei Mű-
emlékvédelmi 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 létrehozá-
sában. Számtalan szakdolgozatnál segítette a fiatalokat, könyv-
tárat hozott létre a Múzeumban szőlős-boros szakkönyvekből, 
Tokajról szóló publikációkból, de bővítette a történelmi adattár 
anyagát is folyamatosan. Tokaji monográfia kiadására (szerző-
társakkal) készült 1973-ban, Tokaj 900 éves fennállásának év-
fordulójára. Pénz hiányában ez nem valósulhatott meg, s bár a 
majdnem kész kéziratokat átadta a Tokaji Múzeum új vezetőjé-
nek, 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 át-
adta az akkor kinevezett muzeológusoknak. „A tokaji” című 
könyve 1985-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál, amely 1986-
ban 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, pe-
dagógus. Budapestre költöztek, de haláláig művelte a szőlőjét  
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Tokajban, 2010. december 28- án, 99. életévében halt meg Bu-
dapesten, 2011-ben temették el Tokajban. A város saját halott-
jának tekintette. A 2011-ben alakuló Tokaji Népfőiskola felvette  
a nevét, Pap Miklós 1912-2010 címmel 2014-ben életrajzi köny-
vet adott ki róla a Magyar a Magyarért Alapítvány. Halálának 5. 
évfordulóján a Tokaji Múzeum életrajzi dokumentumainak bemu-
tatásával 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 1982-
ben, 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, plé-
bános 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 egy-
házi alkotásokat gyűjtött. „Visszaemlékezések, Tokaj 1953-
1983” című általa „lelkipásztori lírikának” nevezett könyve 1989-
ben jelenik meg. Nagy tisztelője Mosolygó József görög katolikus 
paróchusnak, helytörténetírónak. A papi koronákon, szenátus-
ban, de a Hazafias Népfront felkérésére is előadásokat tart já-
rási, megyei szinten. A II. Vatikáni Zsinat szellemében újítja meg 
a tokaji rómaikatolikus templomot. Jelentősen gyarapította Egy-
házát, (pl.: Szt. József oltár, Lourdesi oltár, színes üvegablakok, 
„Fekete Mária” kegykép, parókia és kántorlakás felújítása). 1982-
ben 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 marad-
janak. Az elmúlt 100 esztendő alatt Tokajban szolgáló lelkipász-
torok 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 együttmű-
ködés lehetőségét a világi hatalommal. Sokszor félreértették, hi-
szen 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 Fe-
renc Gimnázium, alapító tanára (1952), főiskolai tanszékvezető 
Nyíregyházán (1962), kutatómérnök (1967), a bor Lovagja 
(1992), a vitézi cím birtokosa (1944). Temetése 1998. április 3-
án Tokajban volt, ahol ősei évszázados elődei is pihennek a to-
kaji temetőben, ahogyan mondaná: „a Garaiban”. 

Tokajban, az 1946/47-
es tanévben feleségével 
együtt kezdi meg a pe-
dagógusi pályáját. Az is-
kola igazgatóhelyettese, 
énekkart vezet és a gaz-
dasági gyakorlókert irá-
nyítását végezi. Tudo-
mányos tevékenységét, 
eredményes kutatásait 
és pedagógusi munkáját 
elismerve, 1961-ben 
Bakonyi József főker-
tész kollégájával III. fo-
kozatú Kossuth-díjban 
részesül. 1972-ben dok-
tori fokozatot szerzett. 
Sokat tett, cselekedett 
városunk polgári közös-
ségeiért. 1990-őszén az 
első önkormányzati vá-

lasztásokon jelöltként indul, 1990. október 1-jétől tagja az önkor-
mányzati testületnek. Képviselőtestületi tevékenységéről így ír: 
”…visszaszerezni városunk régi dicsőségét, hírnevét, fényét.  
 



 
 

23 

Tokaji Pap Miklós Népfőiskola kiadványa 
 

Olyan várost építeni - a régmúlthoz hasonlóan - melyben boldog, 
megelégedett a lakosság…”. Elnöke a Városszépítő Egyesület-
nek. 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 múzeum-
igazgatónak és nagy tisztelője Májer János polgármesternek. Al-
mássy 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 kötelességé-
nek 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 is-
kolát Rakamazon 
végezte, a közép-
iskolát Tokajban, 
itt érettségizett 
1971-ben. Majd a 
Debreceni Orvos-
tudományi Egye-
temre 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. Ak-
tívan és tevékenyen vett részt a város közéletében és az önkor-
mányzat munkájában. 
Több önkormányzati ciklusban önkormányzati képviselő, 2010-
től alpolgármester volt. Emberként, politikusként, orvosként min-
dig nyitott volt. Munkáját a közvetlenség, a segítőkészség jelle-
mezte. Egyéniségéből sugárzott az élet szeretete, tisztelete és 
megbecsülése. Hatalmas gyógyító tudást halmozott fel az évti-
zedek alatt. Életpályáját a hivatástudat, az orvosi szolgálat jelle-
mezte, amit valóban szolgálatként teljesített. 
Személyében sokak munkatársát, a betegek fáradhatatlan gyó-
gyítóját, a kiváló orvost, barátot, a köz szolgálatában tevékeny-
kedőt ismerhettünk, egy nagyszerű embert veszítettük el. Kö-
szönjük, hogy munkásságával nagymértékben elősegítette vá-
rosunk fejlődését, jó hírének növelését. 
 
 

Tenkács Tibor festőművész életműve 
 

(Budapest 
1913. már-
cius 30. – To-
kaj, 1998. jú-
nius 1.) 
A Képzőmű-
vészeti Főis-
kolát 1933 és 
1938 között 
végezte el. 

Szőnyitől, 
Benkhardtól 

és Varga Nándor Lajostól tanult. 1938 és 1941 között Pestszent-
imrén 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 ösztöndí-
jat, 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 poszt-
impresszionista tájképek főleg tokaj-hegyaljai tájakról. Alkotása-
ihoz 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 javasla-
tára, 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 te-
lepülés 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 ha-
tározatait Tokaj város honlapján teszi közzé. Értéket javasolni a 
honlapon letölthető javaslati lapon, illetve az értéktár koordiná-
tornál (Makoldi Miklós – Tokaji Múzeum, Bethlen G. u.7.) lehet. 

 


