
legenda erõsebb volt a minõségnél. A
bor csinált várost a városból, és a rossz
bor vette el évtizedekre a rangját is en-
nek a településnek. Pedig az utak, a fo-

lyók és tájak találkozásában megkapaszkodó kö-
zösséget a történelmi idõkben el- és megtartotta a
kereskedelem, a közlekedési csomópont és a folya-
mi átkelõ vámja, illetve az erre rátelepülõ, ennek
védelmét szolgáló hadászati értelemben százado-
kig jelentõs szerepet betöltõ vár fenntartása. A ha-
gyományos mezõgazdaság a történelmi Tokajban
és környékén jelentõs földterület híján, elenyészõ,
a halászat és az ártéri gazdálkodás inkább kiegé-
szítõ tevékenység lehetett csupán. Már az is sokat
elmond a megtelepedés funkciójáról, hogy nem a
hegy tetejére, de az ártérre épült a századokon át
alakuló, változó, a parthoz a kisebbik folyón ke-
resztül híddal is kapcsolódó erõsség. A várat a ku-
ruc kori küzdelmet lezáró alkuk során tüntették el
a föld felszínérõl, a Bodrog és a Tisza összefolyá-
sánál a romeltakarítást a helyi építkezések alap-
anyagigénye, az ártéri erdõk természetes térnyeré-
se, az évenkénti áradások hordalékkúpjai, majd a
tiszalöki vízerõmû építésének és 1956. szeptem-
ber 22-i üzembe helyezésének négyméteres
visszaduzzasztása végezte el.

Alig fél évtizede Makoldi Miklós régész vezeté-
sével, a közösség szerény anyagi lehetõségei által
támogatva, valamint a mértékkel megpályázható
központi támogatások nyomán kutató feltárások
kezdõdtek a torkolatnál, és nagy álmok szövõdtek.
Néhány évvel ezelõtt még Makovecz Imre világ-
szerte elhíresült sevillai világkiállítási pavilonjá-
nak ideszállítása és itteni újjáépítése is szóba ke-36
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rült, ám a tisztázatlan tulajdonviszonyok, a legendás épület romlása és a pénztelen-
ség megsápasztotta a színes terveket.  

Vonulhattak északnak-délnek a gulyák, kondák és ménesek, gabonával és borral
rakott szekér-, majd kõvel terhes teherautó-, árut rejtõ kamionkaravánok, vonulhat-
tak a hidat égetve, robbantva a hadak is errefelé, a kanyargó fõ utca, folyó felõli elsõ
teresedésének meghatározó épületén, a falban egy 1848–49-bõl származó ágyúgolyó-
bis is jelzi, a háborúk után mindig építkezés következett. Bár amit az emberi ész föl
nem foghat, a béke is tud pusztítani, igaz, az elhanyagoltság és az enyészet által ke-
véssé látványosan, más tempóban, de a tárgyi világon túl a kultúrában, az erkölcs-
ben annál mélyebben. Ahogy a két folyó vízjárása, úgy a táj, Hegyalja névadó váro-
sának szakaszos emelkedése, virágzása és 20. századi lassú pusztulása is az idõ és a
politikai széljárás árapálya szerint változott. Az a tény is elgondolkodtató, hogy sem
népessége, sem gazdasági, sem közigazgatási súlya nem látszik igazolni azt, hogy a
ma ötezer lakosú kisváros miért is lett elõbb helyi központ, majd vergõdött világhír-
re. Aligha találunk más magyarázatot, mint földrajzi helyzetét, táji adottságát, az
Északi-középhegység és az Alföld találkozása, a Tisza és a Bodrog összefolyása, a
közlekedés és a kereskedelem mobilizáló, tehát modernizáló természete teremtette
meg, erõsítette föl Tokaj inkább kultúrájában, szellemében meghatározó szerepét.
Hiába lelhetõ föl az ókortól a folyamatos szõlõ- és bortermelés kultúrájának számta-
lan nyoma e tájon, a városfejlõdést csak lendíthette, aligha alapozhatta meg a bor.
Bár az innivaló minõségét igazolandó tündérlegenda nyilvánvalóan a romantika ko-
rából származik, Csokonai Vitéz Mihály rokokó játékossággal, népies vaskossággal
megénekelhette, Kazinczy Ferenc akkurátusan, többször átdolgozva fölgyûjthette
volna a tündérpárok füstölgõ, pöfögõ vulkánokon való hancúrozását, ám ez a mese
maga fésületlenségében maradt reánk. Miképpen a tündérlány a mérges gázoktól
kráterbe ájult párját sehol nem lelé, könnyeivel hullatta teli az egész hegyoldalt, s a
gyökerek által fölszippantott tündéri eredetû cseppektõl vált aranylóvá a tokaji ne-
dû. Az aranycsepp és az aranyvesszõ legendáját tudós ember, maga Paracelsus is
megerõsítette, ekképpen: „Én saját szememmel láttam, amikor bejártam Felsõ-Ma-
gyarországot, és útba ejtettem Tokajt, továbbá a környékét, Mádot, Tarcalt, Tállyát,
ahol a házigazda kettévágott szõlõvesszõt mutatott, amelynek hosszában könnyû
aranyszálak voltak, mint amilyennel fonni szoktak.” 

A költészet nélkülözhetetlen, ám a történelem tényei „visszabeszélnek”. A fenye-
getõ, de a késõbbi végvári vonaltól ekkor még messze esõ Tokaj-Hegyalja a
Szerémség török megszállásakor válik nélkülözhetetlen bortermõ vidékké, tehát a
hiány emelte föl és tette elõbb országos, majd a korabeli viszonyok között hosszabb
távon is nemzetközi hírûvé a tokajit. Manapság már a város szerkezetének alakulá-
sát, gazdálkodását, építészeti képét is ez határozza meg, tehát kénytelenek vagyunk
legalább a tájékozódás szintjén a magunk ismeretterjesztõ módján „borászkodni”. 

A hegyek vulkanikus talaja mellett a kõzetek sajátos összetétele, ezen anyagok
hõtároló képessége s az adott helyi idõjárási viszonyok sajátossága az egyik titok. A
hosszú õsz, amely általában a csapadékos és a száraz idõszakok váltakozásával ép-
pen az érés idõszakában teszi lehetõvé a kései, elhúzódó, ekképpen több hullámban,
jelentõs kézi munkával végezhetõ szüretelést. Eddig a szõlõ, innentõl már a must és
a bor kezelése a különlegesség. A világ nagy desszertborai között is egyedülálló íz-
és illatanyag mellett az utánozhatatlanul gazdag beltartalom és az erõsen (önkénte-
sen, metszéssel) korlátozott mennyiség emelte világszínvonalra a tokaji borászatot,
tette nevezetessé Tokaj városát. És ismét egy legenda a török hódoltság idejébõl. Az
egyik esztendõben az itt élõk elmenekültek a portyázó hadak elõl, s csak október vé-
gén tértek vissza lakóhelyükre. Ekkorra már a tõkén maradt szõlõszemek alaposan
megtöppedtek, s rajtuk megtelepedett az a nemes penész is, amitõl cukortartalmuk
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jelentõsen megnõtt, így aszúsodásnak indultak. Abban az évben a bor soha nem ta-
pasztalt minõséget ért el. A hagyományok szerint azóta Simon-Júda napján, október
28-án kezdõdik a szüret Hegyalján. És valóban így kezdõdik a két legjelentõsebb faj-
tabor születése: a Tokaji Furmint és a Tokaji Hárslevelû, amelyek karakteres fehér-
borok, valamint a Sárgamuskotály, amely a jellegzetes muskotályaromát utánozha-
tatlanul elegáns savakkal párosítja. A legendás kései szüretelésû borokhoz a túlérett,
alkalomadtán botritiszes szõlõt viszont még Simon-Júda napjánál is késõbb, novem-
ber végén szedik le, ezért ezeknek a boroknak a cukorfoka meglehetõsen magas, mi-
közben kellemesen gyümölcsössé válik az illatuk. A hagyományok szerint Szepsi
Laczkó Máté nem Tokajban, hanem a hegyaljai Erdõbényén készítette el az elsõ aszú-
bort, mégpedig Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony számára. Annyi tény, hogy a
16. század derekán említik elõször az írott forrásokban a tokaji aszút, amely nevét az
elsõsorban erre a tájra jellemzõ aszúsodás folyamatáról kapta. Ez a különleges minõ-
séget adó túlérési folyamat csak hosszú és meleg õszökön várható, tehát Tokaj bor-
kínálata nemcsak a kezelési formák által, a gazdák és a pincék jellegzetes szokásai
okán gazdagodik, de évjáratonként is változik. Az esõktõl felrepedt, sérült bogyókat
gyorsan megtalálja a minden szõlõskertben honos Botrytis Cinerea, a szürkepenész.
Ha az idõ szárazra fordul, a kezdõdõ szürkerothadás úgynevezett nemes rothadásba
megy át az ép vastagabb héjú szõlõszemekben is. Az ilyen sajátos módon töppedt bo-
gyó cukortartalma még jelentõsebb. A szüretelés során az aszúszemeket aprólékos
kézi munkával, többszöri hegyjárással külön szedik és válogatják. Az aszúszemekbõl
annyi puttonnyal vesznek, ahány puttonyos bort szeretnének készíteni, amihez egy
gönci, tehát 136 literes hordó bort vagy mustot öntenek. Az így összeöntött aszúsze-
mes lét 12–48 óráig áztatják, keverik. Ha letelt az áztatásra szánt idõ, a bor felületé-
re emelkedett aszú szõlõ- „kalapot” eltávolítják. A hagyomány szerint az aszút annyi
évig érlelik, ahány puttonyos, ám a mai elõírások szerint már minimum három év
érlelés után is lehet palackozni. 

Lengyelek nélkül nincs Tokaj-Hegyalja. Még az elsõ világégés után is újjáéledt a
különleges kapcsolat. Az akkor meghúzott új határok miatt a hagyományos szeke-
rezés után elõször rakták vasútra a hordókat, hogy északnak utazzanak Lippoóczy
Norbert és családja jóvoltából a Tarnow városában lévõ telephelyre. Innen a helyi
szállítással még ekkor is a lengyel templomok legelterjedtebb misebora és a külön-
legességet kedvelõk keresett itala a tokaji. Így nem véletlen, hogy az aszú mellett a
borvidék másik jellegzetes borkülönlegessége, a szamorodni neve lengyel eredetû.
Jelentése: ahogy termett. Ez részben aszúsodott fürtökbõl készül, az aszúszemek ki-
válogatása nélkül. Tovább gazdagítja a bor kezelésérõl kialakított képünket a tokaji
Fordítás, amely úgy alakul, hogy az egyszer már megáztatott és kipréselt aszúsze-
mekre új alapbort öntenek, hogy a még benne lévõ cukrot és aromaanyagokat is
hasznosítsák. A nehéz, édes desszertborok mellett a máslás olyan tokaji száraz bor,
amit az aszúborok seprõjére újból mustot öntve készítenek, borrá erjesztve azt. Két-
ségtelen, hogy az eszencia a borvidék leghíresebb, legkülönlegesebb terméke. Ez az
aszúszemek saját súlya alatt lecsöpögõ, mézédes nektár a világon egyedülálló ritka-
ság. Az eszencia rendkívüli töménysége miatt évek alatt is csak néhány alkoholfo-
kot érhet el.

A fekete nemespenésszel fedett falú pincékben érik a tokaji, amit valóban XIV.
Lajos nevezett a királyok borának, a borok királyának. Vinum regum, rex vinorum.
A legértékesebb pincetípus az évszázadok során az egymás közelében lévõ lyukpin-
cék összenyitásából kialakított pincelabirintus. Ilyen a sárospataki Rákóczi pince, ez
Tokaj-Hegyalja legnagyobb pincéje, amelynek járatai egy kilométert is kitesznek. En-
nek azonos nevû „kistestvére” a Tokaj fõterérõl nyíló, a francia tõkébõl létrehozott
Hétszõlõ birtok kezelésében, ahol minden esztendõben az immár 37. alkalommal38
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megrendezett Tokaji Írótábor hagyományos nyitó kóstolását is szervezik a vendéglá-
tók. A kisváros borászatban betöltött fontosságát az is mutatja, hogy a legtöbb törté-
nelmi pince ma is a borvidék névadó településén, Tokaj belvárosában található.

Tokaj sajátos perifériára sodródása már a trianoni traumával elkezdõdött, de on-
nan még a bor iránti hagyományos érdeklõdés egy részének újraszervezésével volt
valamilyen felállás. A közlekedési útvonalak, az átkelõhely, a híd jelentõsége ennek
ellenére radikálisan csökkent, a hagyományos kereskedelem elvesztette közvetlen
elérhetõ piacainak jó részét. Az új csehszlovák állam, az elsõ köztársaság, amely a
birtokába került magyar vidékeken erõteljes szlovák lakosságú telepítési és birtok-
hoz juttatási politikába kezdett, nem volt érdekelt a határán megjelenõ borvidékkel
való legegyszerûbb kapcsolattartásban sem. Ezzel egy idõben erõteljes népesség-
összetétel-változás is kezdetét vette. A török hódoltság idején honosodott görög ke-
reskedõk lassan elmagyarosodtak, elszéledtek, kihaltak, az elsõsorban Galícia felõl
érkezõ és itt megtelepülõ zsidóságot a háború alatt elhurcolják, s aki vissza is tér a
haláltáborokból, inkább Palesztinában vagy a tengerentúlon keres új hazát. A temp-
lomok közül a görög katolikus elnéptelenedett, a zsinagóga gazdátlanná vált, pusz-
tult. A társadalmi mobilitás felhajtó ereje, a kereskedelem hanyatlik, a polgárosodás
keretei és esélyei ekkor még csak szerényen megrogynak. Az egész települést évtize-
dekre visszavetõ lassú romlás, enyészet, pusztulás mégis az államszocializmus éve-
iben vált szinte jóvátehetetlenné. Az iparosítás bármi módon való kényszerû térnye-
rése a kõbányák és a kõfeldolgozás különbözõ formáit erõsítette, nem a különleges
szaktudást és egyéni hozzáértést kívánó szõlészetet, borászatot. 

Aki az ötvenes évektõl a rendszerváltásig járt ezen a tájon, a végletekig poros, el-
hanyagolt pusztuló kisvárosban aligha ismert az egykori klasszikus bortermõ vidék
egyik központjára. A fõutcán jobbára zúzott követ szállító teherautók dübörögtek, az
egykori üzletek bedeszkázva, a közintézmények közül nem egy a valamikori paloták
lepusztult termeiben lötyögött, a vendéglátás kimerült a borkóstolásban, a turizmus
a tájat éppen csak megtekintõ átutazásban. Ekkoriban vitték a szõlõtermesztést a
hegyoldalról a laposabb szoknyaterületekre, s táblásították, kordonozták a szõlõül-
tetvényeket, a termelést az akkori kelet-európai színvonalon gépesítették, a nagyüze-
mi gazdálkodásnál csak a mennyiség számított. Ezt a jelenséget egy nagy port felve-
rõ, országos közéleti polémiává növekvõ vitává érlelte a már akkor is a nyár néhány
napján itt vitázó Tokaji Írótábor.    

A mai borászok közül országos, sõt nemzetközi ismertséggel bíró Szepsy István
szerint (akinek édesapja is errefelé szõlészkedett-borászkodott egy szakszövetkezetet
vezetve) egyetlen ember sem akadt az országban, a mezõgazdasági minisztertõl a
hegyaljai gazdaság vezetését vállalókig, aki be merte volna vallani a szovjet elvtár-
saknak, hogy annyi bor, amennyit õk tokajiként megvesznek, soha nem termett és
nem is fog teremni ezen a tájon. Az Alföldrõl ideszállított szõlõk, a felhasznált répa-
cukor, a karamellizálás trükkjei szó szerint egy évszázados kultúrát tettek tönkre. Rá-
adásul az Európában nagy hagyományú történelmi területek s a tengerentúlon létre-
jövõ hatalmas új ültetvények termesztési és borászati technológiájától is jócskán le-
maradtunk, évtizedeket késett a hagyományos hordós érlelés mellett megjelenõ fém-
tartályos, levegõtõl elzárt, reduktív bort eredményezõ módszer kipróbálása is, a pia-
ci jelenlét szakszerû gondozásáról, az áru népszerûsítésérõl már nem is beszélve.

A folyó és a hegy közé szorult Tokaj városa, s csak az óvároson túli, Bodrog-par-
ti keleti területeken, illetve a Tarcal, Miskolc felõl érkezõ nyomvonal mentén tudott
egy kissé szétterülni a kertváros. Szorult helyzetét még csak súlyosbította, hogy a
hegyoldalon megszûnt teraszos szõlõmûvelés eltûnésével erõteljesen megnõtt a csa-
padékerózió, egy-egy kiadós esõ után hatalmas kõ- és iszaptenger borította el a bel-
várost. A Tisza és Bodrog pedig immár nemcsak évenkénti árvizeivel, de a már em-
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legetett tiszalöki vízerõmû visszaduzzasztásának három-négy méteres vízoszlopával
is gyökeresen megváltoztatta a település vízháztartását. Ebbõl a szempontból külö-
nös szerencse, hogy az akkoriban politikai értelemben is jelentéktelen nagyközség-
nek tartott Tokaj élére – még a tanácsi rendszer idején – egy fiatal, tehetséges víz-
ügyes mérnököt, Májer Jánost választatták meg elnöknek. Õ az ország talán leg-
hosszabb ideje folyamatosan dolgozó és egészen bizonyosan egyik legsikeresebb pol-
gármestere immár. A városi rang visszaszerzése mellett volt mersze a föld alatti, leg-
kevésbé látványos munkával kezdeni a megújulást. Kiépült a korszerû ivóvíz- és csa-
tornahálózat a városban, de messzebbre látva, jól átgondolt módon vállalta a telepü-
lés egy hatalmas, többmilliárdos korszerû szennyvízfeldolgozó üzem építését, amely
által Tokaj immár ismét regionális központtá lehetett. Ekkor vált elengedhetetlenné
a történelmi belváros közlekedési tehermentesítése egy kétágú elkerülõ úttal, a híd-
tól a Bodrog-part, Bodrogkeresztúr felé, amely lehetõvé tette a teljes történelmi bel-
város megújulását, a fõutca sétálóutcává szervezését. A neves építész Bodoni Csaba
úgy lett Tokaj város fõépítésze, hogy nemcsak saját keze nyomát hagyta a városon,
hanem legtehetségesebb nemzedéktársai vagy fiatalabb pályatársai is lehetõséget
kaptak a városi arculat és a tágabb környezet alakításában. A korszerû ökológiai ok-
tatásra szakosodott Tokaji Ferenc gimnázium is az õ munkája. A középiskola szinte
a hegy lábához húzódva, félig a föld alatt, a legmarkánsabb példája annak, hogy ho-
gyan simulhat maradéktalanul és harmonikusan természeti környezetébe egy épület.
Fõhomlokzata arra példa, hogy a táj jellemzõ építõanyaga, a sárga, fehér-okker szí-
nû, jól vágható mészkõ hogyan válik az egész környék borászat- és pinceépítészeté-
nek is meghatározó elemévé és teheti egyedivé az itteni építészeti elgondolásokat. A
gimnáziumhoz kollégium, valamint sport- és közösségi létesítmények is tartoznak,
de a települési könyvtár is új helyet kapott, a kereskedelmi szakképzés új intézeté-
nek megépítése sem váratott sokáig magára, az új szállodák és vendéglátóhelyek nyi-
tásáról sem megfeledkezve. A cél a turisztikai szezon minél hosszabb idõre, a tava-
szi/õszi, illetve a téli idõszakra való elnyújtása.

Az igazi kitartás azonban a város közmûvelõdési intézményeinek újjáteremtésé-
hez kellett. A mûvelõdési központ egy egykori kétszintes polgárház teljesen alkal-
matlan és lepusztult helyiségeiben szorongott, hangverseny- és rendezvényterem hí-
ján a város inkább az iskola közösségi tereiben találkozhatott önmagával. Az évtize-
dek óta romos, egykor bútorraktárként mûködõ, födémét vesztett, majd leégett zsi-
nagógának már csak a falai álltak. Farkas Pál nagyvonalú terveihez azonban évtize-
dekig nem sikerült központi forrást találni, a város pedig képtelen volt a felújításra.
Pedig az elképzelés nagyvonalú volt. A szakrális szerepét elvesztõ, ám kitûnõ akusz-
tikájú zsinagóga hangversenyteremmé válna (mögötte a kiszolgáló- és szociális he-
lyiségekkel), mintegy mûvelõdési intézménnyé alakítva az arra alkalmas tereket. Ám
önnön elképzeléseit írta felül a városvezetés, amikor a teljes szépségében megújult
zsinagóga mögött elkezdték alapozni a hagyományos mûvelõdési intézmény kerete-
it jóval meghaladó, ma már mûködõ, elsõsorban befogadó jellegû Paulay Ede Szín-
házat. A kétségek a mai napig nem múltak el, de a másfél évad már a várost igazol-
ta. Kassától Miskolcig, Nyíregyházáig, Szatmárnémetitõl Beregszászig szívesen jön-
nek ide a társulatok és a szimfonikus vagy dzsessz zenekarok fellépni.

A magára találó város energiáit a rendszerváltástól egyszerre kívülrõl és belülrõl
is mozgatta a hagyományos szõlészeti területek birtokviszonyainak változása, az új
borászatok piaci térnyerése és – ne tagadjuk – a külföldi tõke erõteljes megtelepedé-
se. A korábban romos, vaságyas kollégiumként mûködõ Rákóczi–Dessewfy-kastély
és annak parkja a város legszebb pontján a francia érdekeltségû Hétszõlõ szõlõbirtok
európai színvonalú barokk központja. De itt vannak a németek, a spanyolok, s bár a
helyi kistermelõknek váltig ígérték, hogy a magánosítás során fönntartanak nekik40
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egy méltányos területet, az ideérkezõk érdekérvényesítõ ereje erõsebbnek bizonyult
az itt élõk hagyományainál, tapasztalatainál, tekintélyénél. Azt azonban ma már
nem vitatja senki, hogy az a pénz, ami idejött – a szõlészet és borászat hosszú lejá-
ratú befektetési kultúrája nyomán –, nem akar és nem is tud elmenni, az évtizedek-
re, évszázadokra való berendezkedésben érdekelt. És az ötven-nyolcvan hektáros na-
gyok mellett egyre több jó nevû  családi birtok is mûködik a környéken, Tokaj hírne-
vét és vonzerejét is gazdagítva. A Hudácskó pincészet Bodrogkisfaludban, a Götz
pincészet Hercegkúton azt mutatja, hogy nagy hozzáértéssel és türelemmel egy tíz-
tizenöt hektáros területen is föltámasztható egy évszázados kultúra, és nem utolsó-
sorban megtalálható a méltó megélhetés.
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