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TOKAJRÓL
Tokaj Magyarország észak-keleti régiójában, Borsod-Abaúj-Zemplén megye délkeleti, a Tisza folyó
általi  természetes  határvonalán,  az  Alföld  és  a  Zempléni  hegység találkozásánál,  a  Tisza  és  a
Bodrog összefolyásánál  fekszik.  Fekvéséből  kifolyólag  a város  tájszerkezete  magán viseli  a  két
markánsan eltérő nagytáj természeti adottságait, melyek nem csak a település kialakulásához és
gazdasági fejlődéséhez teremtették meg a feltételeket, hanem egy páratlan szépségű tájképi keretet
is képeznek a város körül.
Tokaj történelmi borvidék területét az 1997. évi bortörvényben határolták le, amely a világörökségi
helyszín magterületével megegyezik. A magterülethez tartozik Tokaj teljes közigazgatási területe.‐ ‐A világ első zárt  borvidékeként UNESCO 2002 ben „Tokaj Hegyalja  kultúrtáj” néven felvette a
világörökségek  listájára.  Az,  hogy  Tokaj  világörökségi  helyszín  részét  képezi  nem csak  további
fejlődési lehetőségeket nyit meg a város előtt,  de feladatokat és felelősséget is jelent a település
fejlesztési elképzeléseinek kialakításakor.

Kulturális  szempontból  erős  identitásnövelő  tényező  lehet  a  városban  a  bortermeléssel
kapcsolatos  szakmai  kultúra  magas  szintje, mely  a  Tokaj-Hegyalján  kiemelkedő.  A helyben
meglévő  szaktudás,  szakismeret,  termelési-  és  fogyasztási  kultúra  mentén  felépülő  és/vagy
felfűzhető  hagyományok,  szokások  erős  kulturális  bázist és  további  kiaknázható  forrást
jelentenek a településen is. 
Jelenleg  a Tokaji  Múzeumban  láthatjuk  a  közel  egy  évezredes  város  gazdag  történelmének
emlékeit,  levéltári  forrásait  és  betekintést  nyerhetünk  a  város  szőlészeti  és  borászati  múltjának
kincseibe. 
A Tokaj-hegyalja néprajzi vidéken élőket hagyományosan a palóc etnográfiai csoporthoz sorolták.
Az Északi-középhegységet szinte teljesen felölelő palóc népcsoport egyáltalán nem egységes, de a
palóc lakóház, szőttes, viselet és népköltészet híres fejezete a magyar népi kultúrának. Tokajban az
életben tartott népi hagyományok ehhez a néprajzi kultúrkörhöz kapcsolódnak.
A hagyományosan megrendezésre kerülő fesztiválok, táborok a mellett, hogy a település „jó hírét”
is képviseltek öregbíteni, a helyi identitástudat kialakulását is segítik.



ÉPÍTETT ÉRTÉKEK A TOKAJI BORVIDÉKEN (A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL)
A Rákóczi-Dessewffy-kastély, mely az 1700-as években épült, barokk stílusban. Előbb a Rákóczi
családé,  majd kincstári  sótárnoki  épület  lett,  s  azt  követően a Dessewffy  család tulajdona. Ma
borászati központ. Műemléki védelem alatt áll.
Ma is  Generális-házként ismerik a XVIII. századi, barokk stílusú épületet, pedig már régen nem a
katonai parancsnokság helye, hanem evangélikus imaház és lakóház. Műemléki védelem alatt áll.
A Szerelmi pincesort a magyar honfoglalás millecentenáriumának tiszteletére hozták létre, a vasúttal
párhuzamosan futó hegylábon. A borházak mögött nemespenésszel borított pincejáratok őrzik a híres
tokajit.

A Város a hagyományokat, a borászati, az építészeti, a történelmi örökséget és az ezekre épülő
eseményeket kiemelten kezeli.  A hagyományok és az ezekre épülő események iránti érdeklődés
napjainkban  dinamikusan  fejlődik  a  turisztikai  piacon,  melyeket  a  település  kulturális
rendezvényeivel igyekszik kiszolgálni.
Például a következő rendezvényeket rendezik meg minden évben a városban: Tokaji Borok Fesztiválja Tokaji Írótábor (több mint 40 éve kerül megrendezésre minden évben) Képzőművészeti kiállítások a Tokaji Galériában  Tokaji Ősz  Tokaji Szüreti Napok (1932. óta kerül megrendezésre!)  Zemplén Fesztivál rendszeres otthona Crescendo Komolyzenei Mesterkurzus Színházi  előadások  (Paulay  Ede  Színházban  és  a  2014-ben  átadott  2500  főt  befogadó

Fesztiválkatlanban) Múzeumok Éjszakája

A családok, borászok közössége nagyobb csoportokat alkotva áll ki rövid, hosszabb távú céljaik
mellett. A hagyományőrzés mellett új értékek születnek meg. A Tokaji Borászok Asztaltársasága
kimondottan  helyi,  birtokos  családok  által  létrehozott  civil  összefogás,  mely  javaslatokat  is
megfogalmaz a kulturális programokkal kapcsolatban.
Tokaji Borbarátnők Társasága, Tokaj-Hegyalja Borút Egyesület, Mária út Egyesület.


