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1. Bevezetés 

Földünk első zárt borvidéke, a Tokaj-hegyaljai borvidék 2002-ben lett a világörökség része. 

Az elismerés nemcsak a bornak, hanem annak a kultúrának is szólt, amelyet az itt élő 

szorgalmas emberek formáltak saját képükre. A méltán világhírű tokaji bor egyedülállóságát 

az itt megtalálható szerencsés természeti és társadalmi-gazdasági környezetnek köszönheti. 

A Zempléni - (Tokaji) hegység vulkanikus eredete, ásványi összetételének sokszínűsége, 

gazdagsága megjelenik a termelt borokban is. Sajátos makro- és mikroklímája révén (hosszú 

„vénasszonyok nyarán") egy Botrytis cinereának nevezett penészgomba alakult ki , 

amelynek eredményeképpen - kedvező feltételek mellett - aszúsodás következett be. Ezt a 

folyamatot segítik a délkeleti, déli, délnyugati lankás térszínek, a Bodrog - Tisza közelsége, 

a párás-meleg koraőszi időjárás éjszakai lehűlésekkel. A magas cukortartalmú, 

mikroelemekben, gyümölcssavakban gazdag szőlőből jó minőségű bort lehet készíteni és 

érlelni, hiszen olyan pincék találhatók itt, amelyek biztosítják az állandó 10-12°C 

hőmérsékletet, a magas páratartalmat (90-100%),amelyet még szabályoz is egy 

Cladosporium cellare nevű penészgomba. Ha túl magas a páratartalom, akkor ezt a gomba 

felveszi, ha túl alacsony, leadja. Tisztítja, szagtalanítja a levegőt, így él szimbiózisban a 

borral, melynek érlelésére, különösen az aszúborokéra, a hegység déli oldalán díszlő 

Quercus-fajok adják a hordók faanyagát. Mindez azonban az itt élő ember alkotó tehetsége, 

szakmai hozzáértése, hangyaszorgalma és szőlő-borszeretete nélkül nem valósulhatott volna 

meg. Az UNESCO Világörökség Bizottsága ezt díjazta: ezt a tájat, ezt a harmonikus 

együttélést, amelyet az ember a természettel együtt valósított meg. Elvett belőle, hozzáadott, 

élt belőle, de élni hagyott. 

Ezt az egyediséget, ugyanakkor sokszínűséget szeretném állandóságában, fejlődésében, 

évezredes múltjában bemutatni. 

A szőlő kultúrnövény, amelynek fejlődéséhez több 100 000 évre volt szükség. Származását 

a földtörténeti mezozoikum kréta időszakára tehetjük, de a közvetlen elődnek tekinthető 

ősszőlő, Vitis tokaiensis STUR, csak a harmadidőszak miocénjéből származik, amikor az 

Eurázsiái-hegységrendszer kialakulásának fő időszaka volt (akkor működtek a Kárpátok 

belső koszorújának vulkánjai Visegrádtól Hargitáig). A Hegyalján, Erdőbényéről kerültek 

elő 1867-ben fossilis levéllenyomatai, ennek alapján endemikus növénynek tekinthetjük, 

innen írta le a tudomány. Kései változata ma is vadon nő a Bodrogzugban (amelynek képe 

olyan, ahogyan Árpád honfoglaló vitézei láthatták), a ligetiszőlő (Vitis silvestris Gmel), 
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átvészelve a glaciálisok klímaváltozásait PATAY A. (1960) és FEYÉR P. (1970) szerint. A 

Vitis silvestrist Kr.e. 3000 évvel Közép-Ázsia népei már művelték, s hogy milyen gyorsan 

elterjedt azt bizonyítják az Egyiptomban fennmaradt ábrázolások (l.kép). Feltehetően 

Európába is az egyiptomiak által került, Krétán a mínoszi kultúrában is találkozhatunk vele. 

Későbbi eltérjesztői a görögök lehettek, akik előbb a mediterránumban, majd később 

Nyugat- és Közép-Európában is meghonosították. A rómaiak előbb a Szerémségben, majd 

az egész Dunántúlon termelték a szőlőt. Árpád népe már biztosan szépen müveit szőlőket 

találhatott itt, amit Anonymus Gesta Hungarorumának leírásai bizonyítanak. Régészeti 

leletek tanúskodnak ittlétünkről a IX. századtól kezdve. Ezt példázza a sírmellékletekből 

származó tarcali tarsolylemez, illetve szőlőfürtös függők, bronz szíjvég az i.sz. VIILsz-ból 

Tiszavárkonyból, (MNM Budapest), Lehel kürtje a IX-X. sz-ból (Jász Múzeum 

Jászberény). Tarcalon - ahol egyébként pincészete volt - tartotta Kálmán király híres 

országgyűlését, melynek eredményeként az új törvénykönyv született meg. Ennek első 

tárgyköre szól a birtokjogról, így a föld- és szőlőbirtoklásról is. 

Bizonyítható, hogy a Hegyalja gazdaságföldrajzi sajátosságainak alapvető eleme a szőlő- és 

borgazdaság. Az intenzív szőlőmüvelés mellett az állattenyésztésnek és a szántóföldi 

növénytermesztésnek is fontos szerepe volt. Ezek mellett nem elhanyagolható a fakitermelés 

és -feldolgozás, valamint a halászat és vadászat sem. 

Az ország szőlőtermesztésének fejlődésében gyakran következett be hanyatlás. A 

visszaesésnek gazdasági és természeti okai egyaránt voltak: piacvesztés, háborúskodás, 

elvándorlás stb. ül. elemi károk, pl: szőlőbetegségek, filoxéra. 

A hegyaljai szőlők elpusztításában a filoxéra Viteus vitifolii (2.kép) játszott szerepet, melyet 

Amerikából hurcoltak be a XIX.sz. végén. Ez az apró termetű tetű a szőlőhajtásokat 

(szőlőlevéltetü), illetve a szőlőgyökereket (gyökértetű /Dactylosphaera vitifolii/) pusztította 

el a kötött talajú területeken. Különösen a gyökértetű jelentett végzetes pusztítást, mivel ez 

ellen nem lehetett védekezni. A laza, homokos területek szőlői viszont megmaradtak, mivel 

ebben a talajban a kártevő nem tudott előrehaladni. így fejlődhetett a legnagyobbra az 

alföldi borvidék a magyarországi borvidékek közül. A szőlő legnagyobb területe a 

Hegyalján 8055 ha a filoxéravész előtt (FRISNYÁK S. 1984.) A Hegyalja területéből ez 

alig több mint 1/10 rész. A filoxéra pusztítást közvetlen megelőző időszakában a szőlő 

6333,4 ha-t foglalt el, ahogyan azt KELETI K. 1873. évi adatai alapján láthatjuk. 
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1. táblázat: A hegyaljai szőlő- és borgazdaság afiloxéra előtt 

(KELETI K. 1873. évi adatai alapján) 
Borfalvak és városok A szőlőbirtokosok Szőlőterület (ha) 1873-ban termelt bor 1873-ban termelt bor 

száma (akó) 

fehér 

(akó) 

siller 

1. Abaúj szántó 29 346,6 5 000 -

2. Bekecs 118 47,1 300 -
3. Bodrogkeresztúr 240 171,5 3 000 -

4. Bodrogolaszi 127 226,4 931 -
5. Bodrogszegi -

6. Erdöbénye 450 277,9 2 500 -
7. Erdőhorváti 292 176,5 1 000 -
8. Golop 72 81,6 380 -
9. Hercegkút 

10. Károlyfalva 

11. Legyesbénye 183 72,0 1 000 -

12. Mád 550 508,3 6 250 200 

13. Mezőzombor 183 192,0 1 600 -

14. Monok 365 308,0 3 800 -

15, Olaszliszka 600 250,5 600 -

16. Ond 178 130,4 800 -

17. Rátka 440 172,6 700 -

18. Sárazsadány 51 23,6 1 068 -

19. Sárospatak 1 549 544,4 9 770 450 

20. Sátoraljaújhely 1 093 60,0 2 600 100 

21. Szegi long 21 27,6 270 -
22. Szerencs 475 172,6 2 700 -

23. Tarcal 640 517,8 6 129 -

24. Tállya 1 200 920,7 7 000 -

25. Tokaj 502 447,1 2 200 -
26. Tolcsva 540 549,5 7 500 -

27. Vámosújfalu 110 103,5 300 -

28. Végardó - 5,2 - -

Összesen 10 028 6 333,4 67 398 750 

A minőségi szőlő- és bortermelés kezdetei arra az időpontra tehetők, amikor rátérnek az évi 

háromszori kapálásra, a szüret kezdő időpontjának pedig Simon-Juda napját - október 28-

át- később Gál napját - október 16-át - teszik. A kései szüret, a gyommentes talajfelszín, a 

hosszú meleg vénasszonyok nyara együtt jelentették a kedvező feltételeket. Az első aszúbor 

készítője - az emlékezet szerint - Szepsi Laczkó Máté volt, aki Lórántffy Zsuzsannának 

készítette azt az 1650-es években. Balassa Iván helyesen állapítja meg, hogy ez nem 

kötődhet egyetlen személyhez, s időpontja is feltehetően korábbra datálódik. Zelenák István, 

tokaji tanár levéltári adatok alapján bizonyítja, hogy 1571-ben Garai Máté hagyatékán 

4 



egymás között osztozkodó utódai a szerződés egy pontjában kimondták: 70 hordó és 52 

átalag 1 aszú szőlő bort Garai János kap a tokaji pincészetből. 

A filoxéravészt megelőzően már a 15-16. században is előállítottak aszúbort, de erre 

vonatkozó anyagok sajnos még nem kerültek elő. Ennek a középkori szőlőkultúrának a 

virágkorát a 16-18.századra tehetjük. A hegyaljai magterületeken borfalvak és bor

mezővárosok jöttek létre, ahol a kedvező adottságok miatt a művelt területek negyedrészét 

is elérték a szőlőskertek. Ezek müvelése hagyományos tőkés rendszerű volt (3.kép), kézi 

szerszámokkal (4.7.kép). A borkereslet növekedése miatt folyamatosan nőtt a művelhető 

területek nagysága. A promontóriumok 2 elsősorban a 150-350 m t.sz. feletti magasságú 

lejtős térszíneket 5-20° meredekségű málokat 3 foglalták el. A szőlőskertek közvetlen 

folytatása az erdő volt, ahonnan a támrendszer került k i . A hagyományos művelésnél ez a 

karót jelentette, melyet egyszerű módon hasogattak megfelelő méretűre. Innen került ki a 

hordók faanyaga is, melyet kádárműhelyekben dolgoztak fel. A rönköket kocsányos Quecus 

robur és kocsánytalan Quercus petraea tölgyből nyerték és fürészelték fel dongának. A nyers 

dongákat kopkákba 4 rakták és szárították (5-6.kép). A feldolgozáskor kézi szerszámokat 

alkalmaztak, melyek lassan a gépesítés következtében háttérbe szorultak. 

A kádárok nagy mennyiségű abroncsot, vasalatot használtak, melyek kovácsmühelyekből 

kerültek ki . A szőlőmüvelés fellendülése a kereslet növekedése miatt következett be. 

Kádárcéhek indultak virágzásnak, mivel az érleléshez és szállításhoz használt hordók 

tömegére volt szükség. A szállításhoz használt gönci (136 l-es), valamint 150-220 l-es 

hordókat nem hozták vissza, hanem helyette újakat készítettek, évről évre munkát, 

megélhetést adva kádároknak, kovácsoknak és favágóknak. A gerendák felfürészelésére a 

hegység patakjaira fürészmalmokat építettek. 

A bor szállítását ökrös- és lovasszekereken bonyolították le (8.kép). Ahol lehetett, átrakták a 

bort bárkákra, így az folyón érkezett rendelkezési helyére. A szállításra rendezkedtek be az 

ún. szekeres falvak, pl: Vizsoly, Gönc, Boldogkőváralja. A borkivitel útvonala a Hernád, 

illetve az Ondava völgyén keresztül vezetett, Lengyelország, Oroszország, illetve Észak-

Európa irányába. A tokaji bor európai elterjesztésében sokat köszönhetünk a lengyeleknek. 

Varsóban az óváros főterén áll a Fukier-ház (Fugger-ház), a névadó Fukier-család, amely a 

1 Régi magyar űrmértékű 67,14 - 75,54 1. 
2 Előhegység, ahol a szőlő díszlik. 
3 Jóminőségű termőhely. 
4 Kifűrészelt tölgyfadongák négyzet alakzatban. 
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II.világháborúig Európa legnagyobb hegyaljai borgyüjteményével rendelkezett. 1939-ig 

5500 palack száz évesnél öregebb tokaji bor volt a pincészetében, mely mind a háború 

áldozata lett (PAP M . 1985). A tokaji bor az orosz cárok udvarában a XVII.század elejétől 

vált ismertté majd egyeduralkodóvá. A cári udvar a biztonságos borellátás érdekében 

Borvásárló Bizottságot hozott létre és tartott fenn Tokajban 1733-1798 között (TARDY L. 

1963). Nyugat-Európába Bécsen keresztül vezetett a tokaji útja, s eljutott a francia udvarba 

is. XIV.Lajostól származtatják a mondást: „a borok királya a királyok bora" a tokaji. A 

királyi étkezések menükártyáin a tokaji az első helyet foglalta el. Borászok, vegyészek, 

laikusok évtizedek óta keresik e páratlan nedű „titkait". Pedig a titok feltárult. Ez a bor a 

kedvező természeti és gazdasági tényezők együttes meglétének köszönheti hírét. 

Célkitűzés 

1. A szőlő- és borgazdaság természeti és gazdaságföldrajzi alapjainak feltárása 

2. A termelés változásának időbeli és térbeli feltárása és bemutatása 

3. A borgazdaság kialakulásának, fejlődésének, a benne rejlő lehetőségeknek a feltárása 

4. A bor fejlődéséhez szükséges föld alatti világ bemutatása 

5. A bor-marketing évszázadainak, mai állapotának összegzése 

6. Tokaj-Hegyalja turizmusa 
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2. A szőlő és borgazdaság természeti feltételei 

2.1. Tokaj-Hegyalja földtörténete 

Tokaj-Hegyalj a földtörténetének megértéséhez szükséges a Tokaj i-(Zempléni) hegység 

kialakulásának folyamatát nyomon követni. 

A Kárpátok belső vulkáni vonulatához tartozó, közel É-D-i csapásirányú hegység részben 

óidő végi, de inkább triász kori kőzetekre települt, andezit, riolit, és ezek tufáiból épült fel. 

A vulkáni működés a miocén bádeni emeletének elején 14-15 millió évvel ezelőtt kezdődött, 

főként explóziós tevékenységgel, jelentős riolittufát, riolitlávát szolgáltatva. Ezt követően 

andezittufa és andezitláva szórás i l l . kiömlés következett. A hegység fő tömegét adó kőzetek 

a narmata emeletben keletkeztek. A kezdeti empciók savas kémhatású kőzeteket, majd 

intermedier kőzeteket szolgáltattak. A vulkánosság folytatódott a pannon emeletben is (8-9 

millió évvel ezelőttig). A 14-15 millió évvel ezelőtt keletkezett formák jórészt lepusztultak, 

míg a 8-9 millió évesek megtartották eredeti alakjukat. Ilyen eredeti vulkanikus formákkal 

találkozhatunk exhumált lakkolitok képében az erdőbényei Barna-mály i l l . Mulató hegyben. 

Szubvulkáni törzs Mádnál a Diós-hegy, Tállyánál a Kopasz-hegy, szubvulkáni dóm pl. a 

mikóházi Fekete-hegy. Dykeszerü áttöréses gerincek Kőkapunál találhatók. A feltörő 

hévizekből hidro- és limnokvarcitokat találunk a Mád-Rátka közötti Isten-hegyen, Padi

hegyen, Koldun. A hidrotermális működésekhez kapcsolódva agyagásványosodás ment 

végbe, eredményeként kaolin és bentorittelepek keletkeztek. 

2.2. Litológiai jellemzők a hegység déli peremén 

A világhírű tokaji bor - több egyéb tényező mellett - leginkább a vulkanikus eredetű 

talajnak köszönheti egyediségét. Éppen a Tokaji-hegy kivételével mindenütt riolit, andezit, 

dacit lejtőüledékeken képződött talajon folyik a szőlő termesztése. Geológiai térképek 

alapján 23 litológiai típusra különíthető el a hegység (CSORBA P. 1987) Gönc-Sárospatak 

vonalán 80%-ot is eléri a piroxénandezit aránya. Mozaikszerűen előfordul trachit, dacit, 

riolit és azok tufái is. 

A szőlővel betelepített térszínek litológiai felépítésében a riolittufa, tufit, valamint az 

ezekből létrejött agyagos-löszös, nyirok valamint rioliton kialakult kőzettörmelék és 

agyagos eluvium, riolittufán kialakult kőzettörmelék és agyagos eluvium, piroxénandeziten 
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kialakult kőzettörmelék és agyagos eluvium, piroxéndaciton kialakult kőzettörmelék és 

agyagos eluvium, valamint típusos lösz a meghatározó (Lábra). 

2.3. A hegylábfelszínek geomorfológiája 

Tokaj-Hegyalját eróziós és tektonikus eredetű völgyek darabolják fel. Ezek sajátos 

mikroklíma adottságai révén előnyös, művelés szempontjából azonban hátrányos helyzetet 

teremtenek. A legnagyobb eróziós völgyek Tolcsva és Erdőbénye térségében találhatók. 

Előbbiben a Nagy-Tolcsva, utóbbiban a Malom-patak folyik. Ugyancsak eróziós völgy a 

Hideg-völgy Sárazsadánynál, valamint a Fürdős-völgy Mád mellett (2.ábra). 

A hegység pereme a Bodrog folyóra két lépcsőben esik le (3-4.ábra). A lépcsők magassága 

300-350 m-től 250-300 m-ig is terjed, szélessége néhány száz métertől több km-ig 

szélesedik, pl. Mád térségében. A két lépcsőt pedimentnek tekinthetjük. A pleisztocénban 

következett be a völgyek bevágódása. A hegylábfelszínek korát nehéz meghatározni, mivel 

kevés adat áll rendelkezésünkre. A medencékben, félmedencékben krioplanáció és a derázió 

játszotta a kialakításban a főszerepet. Ilyenre találunk példát a Tállyai-, Erdőbényei-, 

Makkoshotykai- és Károlyfalvai-medencékben is. A pleisztocénben alakult ki a térség 

vízhálózata is. A mai vízhálózat a pannon legvégén a pleisztocén elején jött létre. Az 

éghajlatváltozásoknak megfelelően teraszok képződtek. A hideg sztyep éghajlaton az 

állandóan fújó K- i , ÉK-i szelek löszt halmoztak fel. A legismertebb a Tokaji-hegy itt-ott 15-

20 m magas felhalmozódása, míg a nyugati oldalon, a Hernád bal partján 6-8 m-es a 

vastagsága. 

A meredekebb térszínekre rakódott löszt az erózió hamar lepusztította. A hegylábi 

felszíneken gyakori az áttelepített lösz, pl. Tárcáinál. Legidősebb feltárása a tokaji Patkó

bányában található, 80-100 ezer évesre tehető, riss-würm időszaki. A hegylábfelszíneket 

eróziós árkok, aszóvölgyek tagolják. A legtöbb vízmosást a Tokaji-hegy meredek lejtőin, a 

már említett Bodrogkeresztúri-félmedencében, az Erdőbényei-medencében találjuk. A 

Tokaji-hegyen fő völgyek tengelyében, a lejtők oldalán, elhagyott löszmélyutakban, 

szőlőparcellák mezsgyéjén jött létre. Halmuk meghaladja az egy km-t is, de többsége 

néhány száz méter. Az eróziós árkoktól való szabdaltság mértéke a meredekségtől, a 

csapadék intenzitásától, így a lefolyó víz mennyiségétől is függ. Ezt tovább befolyásolja a 

talaj nedvessége, vízgazdálkodása, szerkezete, a növénnyel borítottság mértéke, és nem 

utolsó sorban az antropogén hatás is. Az intenzív művelés hatására ez utóbbi egyre 

meghatározóbb szerephez jut. 
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2.4. Tokaj-Hegyalja éghajlata a szőlő szempontjából 

A szőlő mediterrán növény, de a nedves-kontinentális éghajlaton is jó eredménnyel 

termelhető (5.ábra). Hő- és fényigénye nagy. Minimum 9°C és maximum 21°C évi 

középhőmérsékletet, 1800-2200 óra évi napfénytartamot igényel. A minőségi 

szőlőtermesztés északi határa itt jelölhető ki . 

2.4.1. A szőlőnövény fenológiai fázisai 

A második fenológiai fázis a hajtásnövekedés szakasza. A szőlő ezen állapotában 

hőtöbblettel rendelkezik, de ez függ a müvelés módjától. Különböző időjárási feltételek 

mellett, más-más állományklíma alakul ki . Nappali felmelegedés esetén az állományban 

hőtöbblet, éjszaka viszont hőhiány van. A hőtöbblet és a hőhiány mértékét - többek között -

a terület kitettsége, a lejtésviszonyok, a talajviszonyok és művelési módok mellett a 

választott agrotechnika is befolyásolja. 

A függőleges hőmérsékleti gradiens segítségével képet kapunk a nappali és éjszakai 

hőforgalomról. Ha a szőlőállomány hőmérséklete a magassággal csökken, akkor a gradiens 

érték pozitív, ha növekedik akkor inverz állapot áll fenn, a gradiens negatív. 

A művelési módtól, ezzel párhuzamosan a támrendszertől is függően szélvédelem lép fel a 

hagyományos (tőkés - bakhátas) művelés esetén, ami hőtöbbletet eredményez. A 

kordonművelés esetén a sorok távolsága és kitettsége miatt csatomahatás érvényesül. A szél 

iránya és ereje is változik a kordonokban, ami a hőmérsékletet is csökkenti. 

Az alsó szintben a pozitív gradiens nagyobb a kordonmüvelésű állományban, mint a 

hagyományosban. Magasabb szinten éppen fordítva van. A különbség napszakonként is 

változik. Éjjel a kordonművelésű állomány jobban lehűl, mint a hagyományos művelésű, 

mivel ez a művelésmód az éjjeli kisugárzással szemben a lefedettség miatt nagyobb 

védelmet nyújt. A hőmérsékleti adatok alapján megállapítható, hogy hőtöbblet esetén -

mindkét művelésmódnál - pozitív hőforgalom áll fenn. Eltérések akkor keletkeznek, ha a 

meteorológiai helyzet is változik. A tiszta, derült, szélcsendes nappal és éjszaka jelentősen 

eltér a borult, szeles időjárási helyzettől. Az előző helyzetben 15-15 h, míg az utóbbiban 2-

3h a hőgradiens pozitív időtartamának fennállása. (JUSTYÁK J. 1980). 

Összegezve megállapítható, hogy a kordonművelésű állomány gyorsabban melegszik fel, 

így nagyobb a hőtöbblete és kisebb a hőhiánya. A hagyományos művelésű szőlő 
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nehezebben melegszik fel, kisebb a hőtöbblete, nagyobb a hőhiánya. Borult időben a 

hőtöbblet gyorsan megszűnik. 

2.4.2. A virágzás fenológiai fázisa 

A virágzás fenológiai fázisának kezdete függ a fajtától valamint a fény- és hőmérsékleti 

viszonyoktól. Egyéb tényezők is befolyásolják ezt: pl. a fekvés, az állomány kora, a 

metszés. Virágzás idején, derült időben a talajszinten és fürtzónában hőtöbblet keletkezik, 

kedvezően befolyásolva a virágzást. Meghatározó ebből a szempontból a kitettség. A 

"szoknya" területeken kisebb lejtőszögeknél kisebb hőtöbblet, míg a nagyobb lejtőknél 

nagyobb hőtöbblet kialakulásának vannak feltételei. A vízszintes hőmérsékleti gradiens 

vizsgálatánál megállapítható, hogy a kordonművelésű szőlők gyorsabban melegszenek fel, 

mint a hagyományos művelésűek. A kordonművelésű állományba a függőleges hőgradiens 

is pozitív (JUSTYÁKJ. 1980). 

Hasonló állapítható meg a napsugárzásról is. A bakművelésű szőlőben csak harmada a 

sugárzó energia, mint a másik művelésűben. 

2.4.3. A termésképződés fenológiai fázisa 

A termésképződés fenológiai fázisában az állományklímát változatlanul hőtöbblet jellemzi. 

A hőtöbblet fennállásának időtartama hatással van a termés mennyiségére és minőségére. 

Hőhiány alakulhat ki borult, szeles, csapadékos időben. Az ilyen években számíthatunk a 

termés kisebb mennyiségére és gyengébb minőségére is. A napfény legnagyobb részét a már 

kialakult lombkorona felfogja, ennek mennyisége is a művelési módtól, a lejtési 

viszonyoktól, az égtáji adottságoktól és a makroklímától függ. 

2.4.4. A bogyóérés fenológiai fázisa 

A bogyóérés fenológiai fázisában a szőlőbogyók először zsendülnek, egészen a magok 

beéréséig. Kedvező makroklimatikus feltételek esetén (meleg, napos, kissé párás őszi 

időben) a szemek elkezdenek töppedni. Megfelelő feltételek esetén ez már augusztus 

közepétől a hagyományos fajtáknál is bekövetkezhet. Erre a fenológiai fázisra a hőhiány a 

jellemző, melynek oka a besugárzás időtartamának csökkenésében, illetve annak 

köszönhető, hogy alacsonyabb a napállás, így kisebb szögben érik a napsugarak a felszínt és 

az állományt is. Kedvezőtlen években, amikor az ősz hűvösebb, csapadékosabb és borultabb 

az égbolt a hőhiány fokozódik. Ezt tovább ronthatja a szél is. A minőségi szőlőtermelés 

szempontjából a legnagyobb jelentőséggel az aszúsodás bír. Ennek fontos feltétele, hogy az 

érés időszakában a szőlő, ezáltal a szőlőszemek megduzzadjanak, felrepedjenek és 

megtelepedjen rajtuk az aszúsodást segítő penészgomba. Ehhez a reggeli órákban párás, 

majd később napfényes meleg időre van szükség. A termésbetakarítást követően a 
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szőlővesszők beérnek, a levelek lehullanak, a vegetációs időszak befejeződik. A tőkék föld 

alatti részei nem egyforma hőmérsékleti hatásoknak vannak kitéve. Ezért lehet fontos a 

takarás, mert a szőlő déli oldala több meleget kap, mint az északi. Azt gondolhatnánk, hogy 

a déli kitettség minden szempontból kedvezőbb, de ez nem biztos. Ez van kitéve ugyanis 

jobban a megfagy, megolvad hatásának, tehát a szőlőnek nagyobb szélsőségeket kell 

kibírnia. A téli, hosszantartó, nagy hidegek -10 °C-30°C között nagy károkat okozhatnak a 

rügyekben; akár kifagyás is bekövetkezhet. A téli fagykárokat a metszéssel valamelyest 

korrigálni lehet, de a teljes kifagyás ellen csak a helyesen megválasztott agrotechnika adhat 

bizonyos védelmet. 

Az állományklíma vizsgálatok bizonyították, hogy a művelési mód a szőlő mikroklímáját 

megváltoztatta. Módosultak a meteorológiai elemek, ezáltal a környezeti tényezők, a 

termésmennyiség és minőség is. Ma ennek belátása és tudatos alkalmazása kiemelten 

fontos. A minőség fokozása érdekében a mennyiségi szemléletről le kell mondani, hosszú 

távon ugyanis ez a célravezető eljárás. Különlegesen jó minőséget csak nagy kockázattal 

lehet termelni. Ezt követeli a mindenható fogyasztó is. 

A szőlő tehát hő- és fényigényes növény. A tenyészidőszak fázisaiban különböző 

mértékben, de sok napsütésre és melegre, valamint csapadékra van szüksége. Ahhoz, hogy 

tavasszal meginduljon a nedvkeringés, 7-8 °C talajhőmérséklet szükséges a gyökérrégióban. 

Ez nálunk kora tavasszal már érvényesül. A meteorológiai megfigyelések és rendszeres 

észlelések előtt (1870) a kőszegi szőlőjövések könyve ad jó tájékoztatást a szőlő 

szempontjából szükséges tavaszok minőségéről. Az évnek mindig azonos napján rajzolták le 

a szőlő állapotát, így ma ehhez hozzárendelhetjük a hőmérsékleti viszonyokat, hiszen a 

fenológiai fázisok hőigényét ismerjük. 

A rügyfakadás fenológiai fázisához 10-13°C átlaghőmérséklet szükséges. 

A szőlő csapadékigénye 500-700 mm/év. Ebből a szempontból Magyarország csaknem 

egész területén kedvezőek a feltételek, bár előfordulnak aszályos évek is, amikor a 

csapadék 500 mm alatti, sőt egyes helyeken csupán 200-250 mm. (PÉCZELI GY.) 

Előfordul viszont az optimálisnál több csapadék is. Ez, különösen a szüreti időszakot 

megelőzően, káros felhígulást eredményez a must cukorfokában. Pedig itt kockázat nélkül 

minőségi bor nem állítható elő. A csapadékszegény időszakot a növény megsínyli, akár ki is 

száradhat, vagy jelentősen csökkenti a terméshozamot. A száraz időszakok viszont 

csökkentik a peronoszpóra (Plasmopara viticol) és a lisztharmat (Uncinula necator) gombás 

fertőzéseinek kialakulását. 
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Csapadékos időszakok kedveznek ezen betegségek kialakulásának. A védekezés sikerét a 

gyakori permetezés növeli, mind a felületeken (kontakt), mind pedig felszívódó szerek 

használatával. A betegség kialakulása esetén a következő évek termése is veszélybe 

kerülhet, mivel a micéliumok (gombafonalak) képesek áttelelésre. A fürtökön főleg meleg

csapadékos időszakban okoznak nagy károkat. Ilyenkor a fiatal fürtök megsárgulnak, 

leperegnek, kivirágzanak. A jól kifejlődött, érő bogyókon már nem okoznak kárt, viszont a 

kocsányi károsítják, azon keresztül pedig elérhetik a szemeket is. A beteg szemek 

megbarnulnak, összeszáradnak (madárkássá válnak). A lehullott peronoszpórás levelek téli 

spórákkal (ospóra) áttelelnek, és tavasszal újra fejlődő konidiumok terjesztik az első 

fertőzést. Arihoz, hogy ez bekövetkezzen, minimum 13°C napi középhőmérséklet, valamint 

10 mm körüli csapadék szükséges. A védekezését általában a szőlő hajtásainak négy-öt 

leveles állapotában kell megkezdeni. Amíg kedvező időjárási feltételek esetén elég 3-5 

permetezés, addig kedvezőtlen helyzetben akár tízszer is védekezni kell ellenük. 

2.5. Napsugárzás 

A napsugárzás a legfontosabb éghajlatalakító tényező. A globálsugárzás értéke a szélességi 

körre számítva (48°) 117,7kcal x cm"2 (= 492,827 x cm"2). Ez az elméletileg lehetséges érték, 

de derült, tiszta, szélcsendes meteorológiai helyzet gyakorlatilag nincs. Az OMSZ alapján 

Tokaj-Hegyalján 105-106 kcal x cm"2 (=439,6-443,827 x cm"2). 

januárban; 10,5-10,9 kJ x cm"2, 

májusban; 54,0-58,6 kJ x cm" , 

júliusban; 64,9-67,0 kJ x cm" , 

augusztusban; 52,3-54,4 kJ x cm" 

szeptemberben;37,7-39,8 kJ x cm"2 

októberben; 25,1-25,5 kJ x cm" , 

decemberben; 8,3-8,5 kJ x cm"2 

A szőlészeti és borászati kutató tarcali telepén ez az átlagérték 77,8 kcal x cm"2 (=325,7 kJ x 

cm"2). 

A globálsugárzás területi eloszlásában a domborzat kitettségének döntő jelentősége van. A 

déli lejtőkön 20-25 %-os kitettségnél 9,7-9,9 kcal x cm 2 x hónap"1 (=4,06-41,4 kJ x cm" x 
1 2 1 

hónap" ), az 5-10% térszíneken 34,7-37,327 cm" x hónap" , az 5%-nál kisebb lejtésű vagy 

sík területeken 29,7-33,527 x cm"2 x hónap" 1 , a keleties 5-15% lejtőkön 33,5-34,7 kJ x cm"2 x 

hónap"1, a nyugatias 5-15 % lejtőkön 34,7-37,3 kJ x cm"2 x hónap"1 értéket mértek. (Jurtyák 
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J.-Martonné Erdős K. 1979) A tavaszi és őszi alacsony napállásnál van jelentősége a 

területek kitettségének, mivel jelentős sugárzótöbbletet könyvelhetnek el a nagyobb 

expozíciós területek. 

2.6. Napfénytartam 

Az évi napfénytartam a Hegyalján 1950 óra. Vegetációs időszakban a szőlő átlagos igénye 

1300-1600 óra. Legkevesebb november és február között 40-60 óra, március-április 

hónapokban 130-180 óra, májusban 230-240 óra,júniusban 250-260 órajúliusban 280-290 

óra, augusztusban 250-260, szeptemberben 190-200 óra. Tarcalon 50 év átlagában 1925 

órát, Sárospatakon 1976 órát mértek. 

2. táblázat: A napfény tartam átlagos havi összegei és az egy napra jutó átlagos napsütés 

órákban (1901-1950) 

Állomás 1. 11. I I I . IV. V. V I . V I I . V I I I . IX. X . X I . X I I . Evi 

Sárospatak 63 72 148 185 232 251 297 268 200 148 69 43 1976 Sárospatak 

2,1 2,6 4,8 6,2 7,5 8,4 9,6 8,6 6,7 4,8 2,3 1,4 

1976 

Tarcal 59 77 134 181 254 250 276 262 188 134 66 44 1925 Tarcal 

1,9 2,8 4,3 6,0 8,2 8,3 8,9 8,5 6,3 4,3 2,2 1,4 

1925 

A levegő hőmérséklete, az évi középhőmérséklet alakulása 

Amint már korábban szó volt róla, hosszútávú hőmérsékleti adatsorral szűkében áll Tokaj-

Hegyalja, csupán Sárospatak, Tarcal és a mikrotájon kívüli Fügödről rendelkezünk ilyen 

információkkal. 50 év (1901-1950) átlagában az évi középhőmérséklet Tarcalon 10,0 °C, 

Sárospatakon 9,9 °C, Kistornyán 9,6°C, Fügödön 8,9°C. 

3 .táblázat: A havi és évi középhőmérséklet évi közepes ingása 1901-1950 között °C 

Állomás I . I I . I I I . IV. V. V I . V I I . V i l i . IX. X. X I . X I I . Ev IV-

IX. 

Ingás 

Sárospatak -3,3 -1,2 4,3 10,1 15,8 18,5 20,9 20,0 15,9 10,2 3,9 -0,5 9,9 17,0 24,2 

Tarcal -3,1 -0,8 4,8 10,6 16,2 18,9 21,2 20,4 16,4 10,8 4,4 -0,2 10,0 17,3 24,3 

Nyíregyháza -3,0 -1,1 4,5 10,1 15,8 18,7 20,7 19,7 15,6 9,9 4,1 -0,4 9,5 16,8 23,7 

Kistornya -3,0 -1,2 4,3 9,9 15,8 18,5 20,4 20,0 16,0 10,3 4,4 -0,6 9,6 16,7 23,0 

Királyhelmec -3,1 -1,3 4,1 10,0 15,1 18,1 20,3 19,7 15,7 10,0 4,0 -0,6 9,3 16,5 23,4 

Ez a három adat azt mutatja, hogy Tárcáitól É-, ÉK-felé haladva csökken a 

középhőmérséklet. A három állomás a hegység és a síkság találkozásánál, sík terepen van. 

A tengerszint feletti magasság természetesen a hőmérsékleti átlagértékeket is módosítja. 

CSORBA P.(1987). Péczely módszer alkalmazásával végzett számításai szerint Tokaj-
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Hegyalja alacsonyabb hegylábi zónájában 9-10 °C, a magasabb lejtőin 8-9°C, a tokaji 

Kopasz-tetőn 7-8°C, Abaúj-Hegyalján és a Hegyközben 8-9°C, a Magoskán 5,0-6,0 °C, a 

869 m magas Nagy-Milicen 5 °C, esetleg az alatti az évi középhőmérséklet. 

Az 50 éves (1901-1950) átlagtól eltér az 1930-1960 közötti átlagos érték, amely Tarcalon 

0,2 °C-kal (10,2 °C) magasabb, Sárospatakon 0,2°C-kal (9,7°C) alacsonyabb. 1901-1950 

között a tenyészidőszak középhőmérséklete Tarcalon 17,3°C, Sárospatakon 17,0°C, 

Fügödön 16,0°C. Az évi hőmérséklet ingás Tarcalon 24,3°C, Sárospatakon 24,2 °C, 

Fügödön 23,1°C. 

Összevetés képen a tenyészidőszak középhőmérséklete Debrecenben 17,2°C, Kecskeméten 

17,3°C, a szőlő-bortermeléséről is ismert Balatonfüreden 17,2°C, Gyöngyösön 16,9°C, 

Egerben 17,0°C, Pécsett (Egyetem) 18,1°C. Az ingás Balatonfüreden 22,3°C, Gyöngyösön 

23,6°C, Debrecenben 23,7°C, Egerben 23,1°C, Pécsett 22,7°C. 

A növénytermesztés számára a középértékeknél gyakorlatilag sokkal fontosabbak a szélső 

értékek, a szélsőségek alakulása. Tarcalon januárban mértek már +12,5°C-ot, augusztusban 

39,0°C-ot, 1940.február 18-án pedig-27,8°C-ot. 

Tállyán 1987.január 10-én és 13-án -25°C-ra süllyedt a hőmérséklet, míg ugyanezen év 

július 19-én és 24-én 37°C-ot, 1992.augusztus 29-én és 30-án 38°C-ot mutatott a hőmérő, 

amely igen megviselte más növényi kultúrák mellett a szőlőt is. Tokajban ugyanezen év 

augusztus 26-án 34,6°C, 27-én 36,0°C, 28-án 35,6°C, 29-én 35,6°C, 30-án 35,1°C volt a 

hőmérséklet maximuma, s még hajnalban sem süllyedt 18-19°C alá (pl: 27-én 22,4°C). 

Tarcalon a fagyos napok száma 102, a téli napoké 33, a zord napoké 13. Tokajban 1992-ben 

94 fagyos napot lehetett regisztrálni, melyből 27 januárban, 24 februárban, 12 márciusban, 2 

októberben, 10 novemberben, 19 decemberben következett be. 1993-ban 99, 1994-ben 69 

napon süllyedt a hőmérő higanyszála 0°C alá a tiszaparti városban. Nyári nap 69, hőségnap 

16, forró nap 1 alkalommal fordul elő évente átlagosan. 50 év (1901-1950) átlagában az első 

fagyos nap Fügödön október 5-e, Tarcalon november 1-je, a legutolsó fagyos nap Fügödön 

április 23-a, Tarcalon április 12-e. A csatornahatás következtében a hideg szelek járta 

Hernád-völgyben és Abaúj-Hegyalján ősszel hamarabb jelentkezik a fagy, s tavasszal 

tovább tart. Ez kedvezőtlenül befolyásolhatja bizonyos években az Abaúj szántó környéki 

szőlőtermesztés kilátásait. 

JUSTYÁK J. (1980) számításai szerint 1931 és 1960 között átlagban Tarcalon a -5°C-os 

határnap H.8., a -2°C-osé IV. 1., a 0°C-osé IV. 14. Az őszi határnapok: 0°C: X.17., -2°C: 

X.26., -5°C: XI.27. A fagymentes átlagos tartam 185 nap. 
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2.7. A domborzat befolyásoló szerepe 

A változatos domborzati, kitettségi és lejtőszög-viszonyoknak megfelelően alakul a helyi 

(mikro) klíma, amely számottevően befolyásolja a földhasznosítás térbeli rendjét, a 

szőlőtermelés optimális elterjedését. JUSTYÁK J. (1954) mérései szerint a tengerszint 

feletti magasság növekedésével átlagosan 300-350 m-től erőteljesebb a hőmérséklet 

csökkenése. 1954.VII.2-án 15 órakor 100 m tszf-i magasságban 22,0°C-ot, 200 m-en 

23,0°C-ot, 300 m-en 22,2°C-ot, 400 m-en 21,0°C-ot, 500 m-en 19,8°C-ot mért a tokaji 

Kopasz-hegyen. 1956.IV.30-án ugyanott 100 m-en 13,6°C, 200 m-en 14,5°C, 300 m-en 

13,0°C, 500 m-en 11,8°C volt a hőmérséklet. Szembetűnő, hogy a felmelegedés 200 és 300 

m között volt legerőteljesebb, a növényzet (a szőlő) itt részesülne a legtöbb 

hőmennyiségben, amely a minőség egyik legalapvetőbb biztosítéka. 

Rendkívül érdekes adatsorral szolgálnak a tarcali Deák-szőlőben 1989.január és 

1989.december 3l-e között a Borkombinát által végzett mikroklíma mérések. A D-i, DNY-i 

kitettségű szőlő alsó határán 9,6°C, míg a mintegy 80-100 m-rel magasabban fekvő peremén 

10,1°C évi középhőmérsékletet mutattak ki. Évi átlagban a Deák-felső 0,5°C-kal, a 

vegetációs időszakban 0,4°C-kal több hőben részesült. A Deák-alsó télen hideg (január-

3,2°C), erős a fagyveszély, míg a tábla felső fele enyhébb (január-1,2°C). Nyáron a Deák

felső 0,4-0,6°C-kal melegebb (júliusban a felső részben 20,1°C, az aljban 19,7°C, 

augusztusban 19,1°C, i l l . 18,3°C). Ez az egyik legfontosabb tényezője (oka) annak, hogy a 

lejtő magasabb szintjén nagyobb cukorfok tartalmú szőlő, jobb bor terem. A Deák-alsóban 

szélsőségesebb a klíma. 

A szőlő, különösen a fiatal telepítések és a be nem érett vesszők nagyon érzékenyek a 

talaj közeli hőmérsékletre, már néhány fokos fagy idején is komoly károsodást 

szenvedhetnek. Aszályos nyarakon pedig „megsülnek" a talaj közeli levelek és 

szőlőbogyók. Főleg fagyzugos helyeken (aljszőlőkben, „szoknya" területeken) hamar 

bekövetkezik ősszel a talajmenti fagy, s még áprilisban sem számít ritkaságnak. Januárban, 

februárban gyakori a -10°C alatti fagy, amely pl: a meredekebb, 100-200 m közötti lejtőkön 

ritkább jelenség, ott a szőlő - ebben a vonatkozásban - lényegesen védettebb. 

Az első őszi és az utolsó tavaszi fagy határ-napjának alakulását a domborzat jelentősen 

befolyásolja. Pl: 1977.szeptember 29-én reggel a tarcali Szarvas-szőlőben a lejtő alján a 

hőmérsékleti minimum -6,0°C volt, így a környező szőlők levelei 90-100%-ban lefagytak. 

A lejtőn 115 m magasságban -3,0°C mellett mérsékelt (25-50%) fagykár keletkezett. 

Feljebb a lejtőn, 140-150 m magasságban nem volt fagykár. Ez utóbbi magasságban csak 
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október 18-án fagytak le a levelek. Ott a fagymentes időszak több mint két héttel 

meghosszabbodott, a magasabb lejtőrészeken az asszimiláció még működhetett, a szőlő 

jobban beérett, mint a mély fekvésű területeken (JUSTYÁK J. 1981). 

2.8. A domborzat fagykár módosító szerepe 

A domborzat fagykár módosító szerepére jó példa az 1973-as év. 1973.november végén 

sarkvidéki hideg levegő hatására téliesre fordult az idő. December első napjaiban rendkívül 

hideg időjárás következett be. december 3-án Tokajban -17°C volt, Tarcalon -18,5°C, a 

talaj mentén -22,5°C-ra csökkent a hőmérséklet. A hőmérsékleti átlagos minimum 

1973.decemberében a 95 m tszf-i magasságban lévő tarcali Szarvas-szőlő D-i lejtőjén -

4,9°C, ugyanott 115 m-en -3,1°C, a Bodrogkeresztúri-félmedencében 130 m-en -4,2 °C, 

ugyanott 230 m DNy-i lejtőn -1,9°C volt (JUSTYÁK J-PINCZÉS Z. 1976). 

A mikro- és terepklíma mérések jól mutatják a domborzat klímamódosító, s ezen keresztül 

fagykármódosító hatását. Az 1974 év tavaszán végzett fagykár felmérés szerint a 

sárospataki Király- és Megyer-hegy lábánál 125-150 m tszf-i magasság között legalul teljes 

(90-100%-os), fölötte erős (75-90%-os), 150 m-nél magasabban közepes (50-75%-os), ül. 

mérsékelt (25-50%-os) fagykárt térképezett JUSTYÁK J. és PINCZÉS Z. Hasonló képet 

mutatott a Sátoraljaújhelyen, Olaszliszkán, Bodrogszegiben és Tokajban végzett felmérés is. 

1977.szeptember 29-én derült csendes éjszakán az erős kisugárzás miatt Tarcalon és 

Bodrogkeresztúrban a radiációs minimum -6°C volt, amelynek következtében a 

Bodrogkeresztúri-félmedence mélyebben fekvő részein igen jelentős fagykár keletkezett. 

(PINCZÉS Z.-CSORBA P.-MARTONNÉ ERDŐS K.1978.) 

2.9. A szélirányok, azok gyakorisága és sebessége 

A szélirányok, azok gyakorisága és sebessége vonatkozásában is csak tarcali és fugödi 

adatok állnak rendelkezésre. A tarcali állomás (Szarvas-szőlő) adatai szerint 50 év (1901-

1950) átlagában a szelek gyakorisága a következőképpen alakul: É-i: 14,7%, ÉK-i: 26,8%, 

K-i : 8,2%, DK-i: 4,8%, D-i: 6,1%, DNY-i: 16,1%, NY-i : 6,3%, ÉNY-i: 8,7%, változó 

irányú: 8,3%. Fügödön 25 év (1926-1950) átlagában az ÉK-i az uralkodó szél (30,9%). 

Ennek az az oka, hogy az ÉK-i Kárpátok hágóin átbukó kontinentális légtömegek a Hernád-

völgyében zúdulnak D felé az Alföld irányába. Mellette az ÉNY-i (16,4%) és az É-i (10,1%) 
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szelek gyakoriak. Ez a hegyaljai szőlők átlagos kitettségét tekintve többé-kevésbé védett 

helyzetet jelent. 

2.10. A borult és ködös napok alakulása 

Tarcalon az évi 54,8 derült nappal szemben 100,0 a borultak száma, míg Fügödön évi 

átlagban 116,8 borultat tart számon a Meteorológiai Intézet által kiadott Éghajlati Atlasz (a 

derülteké a Hernád-völgyében még kevesebb, átlagosan 44,3). A legtöbb borult nap 

novemberben Tarcalon (13,2), decemberben (16,0), januárban (15,1) és februárban (11,6), 

míg a legkevesebb júniusban (4,4), júliusban (3,8) és augusztusban (3,4), jóllehet akkor esik 

a legtöbb csapadék. De amíg télen tartós felhőzöttség esetén is csak kis intenzitású 

csapadékhullás következik be, addig nyáron általában rövid ideig tartó, nagy intenzitású 

esőre lehet számítani. A szőlőtermesztés számára kedvező, hogy a nyári félévben (IV-

IX.hó) átlagosan csupán 27,5 a borult napok száma (a derülteké 31,8). 

A ködös napok átlagos évi száma Tarcalon 38,0, amelyből 35,3 (92,9%) a téli, 2,7 (7,1%) a 

nyári félévre esik. A szőlő számára kedvezőtlen, hogy októberben már gyakori a köd (3,6 

nap, az évi érték közel 1%-a). 

2.11. Csapadékviszonyok 

A csapadék havi-, nyári- és téli félévi-, évi értékeire vonatkozóan lényegesen több adat áll 

rendelkezésünkre. Az évi csapadékmennyiség 550-800 mm között ingadozik, nagy területi 

különbségeket mutatva. CSORBA P. (1987) számításai szerint a hegység összterületének 

mintegy 0,2%-a(=l,5km2) részesül évi 800 mm csapadékban. 7,3%-a(=93,5km2) 700-800 

mm, 55,2%-a(=706,0km2). 600-700 mm, 37,3%-a(=460,0km2) 540-600 mm csapadékot 

kap. A hegység legszárazabb része 550-600 mm csapadékkal Tokaj-Hegyalja. 50 év 

átlagában (1901-1950) csupán Sátoraljaújhelyen (620 mm) és Sárospatakon (605 mm) 

mértek 600 mm-nél több csapadékot. De Sárospatak-Füzeséren csupán 531 mm, 

Sárospatak-Mosottón 537 mm, Szerencsen 561 mm, Sárazsadányon 578 mm, Tarcalon 574 

mm, Tokajban 590 mm az 50 éves átlag. Némileg eltérnek tőle a 70 éves (1901-1970) 

átlagok. Tarcalon (580 mm), Tokajban (601 mm), Sárazsadányon (597 mm) többet, 

Abaújszántón kevesebbet mértek. Az 1941-1970 közötti évek átlaga mindenhol meghaladja 

az 50 éves értékeket. A kevés csapadék, a viszonylag magas középhőmérséklet, az 

expozíciós-, a lefolyási- és párolgási viszonyok miatt a lejtők ariditásra (szárazságra) 
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hajlamosak. Kedvezőtlen, hogy a sokéves átlagtól való csekély értékű eltérés is súlyos 

szárazságot okoz. Erre bőven van példa. Tarcalon 1879 és 1990 közötti 25 évben mértek 

500 mm-nél, háromszor pedig 400 mm-nél kevesebb csapadékot. Sárospatakon 100 év 

(1870-1970) alatt 47 alkalommal mértek kevesebbet a 602 mm-es átlagtól. Tartósan 

száraznak bizonyultak az 1986-ot követő évek. 

A legnagyobb és legkisebb évi csapadékösszegek nagy eltéréseket mutatnak. 1901-1950 

között a maximum Tokajban 891 mm, a minimum 392 mm, Tarcalon 862 mm, ül. 329 mm, 

Sárazsadányban 794 mm, ül. 291 mm. 

A csapadékos években gyorsan fejlődik a vegetáció, magasabbak a terméshozamok, de a 

szőlő esetében főleg a szeptemberi, októberi esőzések minőségromlást eredményeznek. 

Ugyanakkor a sok és nagy intenzitású csapadék talajpusztulást (eróziót) is eredményezhet. 

A száraz évek, kiváltképpen, ha azok egymást követik, rontják a terméskilátásokat, így azt 

még a mély gyökérzettel rendelkező szőlő is megsínyli, különösen a szárazságra hajlamos, 

délies kitettségű, meredek hegyoldalakon. Ilyen években a fiatal, még teljesen ki nem fejlett 

gyökérzetü szőlők tömeges pusztulása, kiszáradása következik be, amely ellen csak 

öntözéssel lehet védekezni. A Hegyalján néhány éves próbálkozás (az 1970-es évek 

közepétől a 80-as évek közepéig) után az özönvíz és az energiaárak drasztikus emelkedése 

miatt sajnos majdnem teljesen megszűnt a szőlő öntözése (Disznókő, Dorgó, a 37 és 38-as 

út találkozásánál a Szarka-tanyától K-re, a Terézia-domb lejtőin). 

50 év (1901-1950) átlagában a csapadék maximuma Tokaj-Hegyalján is a nyári hónapokra 

esik. A hegyaljai meteorológiai állomásokon a IV-IX. hónapokban átlagosan 320-370, a X-

II I . hónapok között 210-250 mm csapadékot mértek. A havi átlag maximuma Abaújszántón 

(80 mm), Erdőbényén (73 mm), Olaszliszkán (71 mm), Sárazsadányban (70 mm), 

Sárospatakon (69 mm), Sátoraljaújhelyen (75 mm), Tarcalon (72 mm), Tokajban (70 mm), 

Tolcsván (71 mm) egyaránt júniusra esett. 

Az egyes hónapokban mért csapadékértékek erős szóródást mutatnak. 1901-1950 között 

Sárospatakon mértek augusztusban 212 mm-t (maximum) és 12 mm-t (minimum). Az 50 év 

alatt Tokajban 4, Tarcalon 3, Sárospatakon és Sárazsadányban l - l olyan hónap akadt, 

amikor nem esett mérhető mennyiségű csapadék. 

Kiadós zivatarok, felhőszakadások ritkán, évi átlagban 4,3-4,5 nap vannak Hegyalján, 

amelyből 3,2-3,4 a nyári-, 0,9-1,2 a téli félév hónapjaira jut. 

A 24 órai abszolút maximum 1901 és 1950 között Felsőbereckin 93 mm (időpontja: 

1927.V.5.), Sárazsadányban (Törökér) 77 mm (1913.VIII.6.), Sárospatakon 88 mm 

(1913.VIII.6.), Tarcalon 108 mm (1913.VIII.7.), Tokajban 82 mm (1903.VII.10.). 
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A havas napok száma 50 éves átlagban Gibárton 17,3, Sárospatakon 22,6, Tarcalon 20,5, 

Tokajban 22, Vilmányban 18,9 nap/év. Ugyancsak 50 éves átlagban az első havas nap 

Gibárton XL24., Sárospatakon XI.24., Tarcalon XI.23., Tokajban XI.22., Vilmányban 

XI.26. Az utolsó havas nap Gibárton I I I . 18., Sárospatakon I I I . 17., Tarcalon I I I . 17., 

Tokajban I I I . 19., Vilmányban I I I . 19. 

A legkorábbi hóesés Gibárton X.19. (1908-ban), Sárospatakon X.20. (1907), Tarcalon X.15. 

(1934), Tokajban X.19. (1905), Vilmányban X.19. (1908). 

Az utolsó havazás legkésőbbi dátuma Gibárton IV.22. (1917), Sárospatakon IV.20. (1938), 

Tarcalon IV.23. (1929), Tokajban IV.23. (1929), Vilmányban V.23. (1911). 

A hótakarós napok számáról nem áll rendelkezésre hosszabb távú adatsor a hegységről. 

Miskolcon (Győri-kapu) 40,0, Lillafüreden 71,9, Nyáregyházán 34,6 nap/év. Tokajban 15 

év (1975-1989) átlagában 46,0 nap. A hótakarós napok átlagos száma itt januárban 19,5 (az 

összes hótakarós napok 42,4 %-a), februárban 12,1 (26,3%), márciusban 3,1 (6,7%), 

novemberben 1,4 (3,1%), decemberben 9,9 (21,5%). 

Természetesen a 600-700 m feletti régiókban lényegesen magasabb a havas napok száma, 

előbb következik be az első, s későbben az utolsó hóesés. Erre vonatkozóan azonban nem 

állnak rendelkezésre adatok. 

2.12. A talaj 

A szőlő talajjal szemben nem túl igényes növény. A Hegyalján előforduló talajok 

talaj értékszáma maradéktalanul kielégíti a szőlő igényeit (6.ábra). Az aranykoronában 

kifejezett értékét az egységnyi földterület relatív értéke szerint sorolták be. Az aranykorona 

érték akkor nagy, ha a talaj termékeny, ha jól megközelíthető a terület, közeli a 

piaclehetőség. Az átlagos terméseredmények és terményárak mellett az átlagos termelési 

költségek figyelembevételével számították ki a kataszteri tiszta jövedelmet. Ez szolgált a 

földadó alapjául. Ma a talaj értékszámot l - l 00-ig jegyzik, ahol egy a leggyengébb, száz a 

legjobb minőségű talajokat jelenti. Ezt a besorolást a domborzat és az éghajlat befolyásolja. 

A Hegyalja talajainak közel 60%-a magas, 20%-a alacsony termőértékü. A szőlőterületek 

talaj érték számát befolyásolja az öntözhetőség, a nagyüzemi müvelhetőség és a szőlő 

feldolgozási lehetősége. A kataszteri nyilvántartást 1850-től vezették be.. 

Talajnak a földfelszín legfelső, termékeny részét nevezzük. Átlagosan 1-2 m vastagságú az 

anyakőzetig terjedő réteg. Ha ezt a réteget harántoljuk, akkor talaj szelvényt kapunk. Az 

egyes rétegeket genetikai talajszinteknek nevezik. Ezek a rétegek a talajban végbemenő 
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folyamatok eredményeképpen jönnek létre. A talaj szelvények rendkívül változatosak, így 

éppen ez szolgál a talajok osztályozásának alapjául. Általában három szintre különíthetők 

el: így rendre A-B-C, valamint alszintekre A i , A2, B i , B2, stb. Az „A" szintben halmozódik 

fel a termékenységet biztosító szerves komplex, a humusz, itt találhatjuk a talaj élőlények 

többségét, a baktériumokat, a gombákat, az algákat, itt élnek a talaj lakó állatok, a 

véglények, a fonalférgek, kerekesférgek, rovarlárvák és a rágcsálók egy része is. Többségük 

élettevékenysége kedvezően hat a talajra, de vannak köztük károsak is. Az „A" szint a 

benne található szerves- és mállott ásványi anyagoktól - sötét színű. 

A „B" szintben kevesebb az előbb felsorolt anyag, tömöttebb, magasabb az agyagtartalma 

is. Ez a talaj felhalmozódási szintje, köznapi nevén altalaj. Az „A" szintből bemosódott 

anyagok itt halmozódnak fel, de alulról is - a talajvízzel - telítődhet. Az alatta található „C" 

szintet a talaj anyakőzetének nevezik: élőlényekben és humuszban szegény réteg. Ez alatt az 

ágyazati kőzet található a „D" szint. 

A talajoknak sajátos szerkezetük van. A talaj részek egymáshoz tapadva lehetnek morzsás, 

diós, oszlopos, rögös, lemezes, sejtes, porózus szerkezetűek. Szerepük a csapadékvíz 

talajoldattá alakításában jelentős. Talajoldat a talaj folyadékfázisa, oldott állapotban 

tartalmazza a növények számára nélkülözhetetlen szerves és szervetlen anyagokat, Ü2-t és 

c o 2 - t . 

A táj talajai mozaikszerűen különbözőek (7.ábra). Abaúj-Hegyalja uralkodó talaja a 

csernozjom barna erdőtalaj, amely átmeneti típus. Irtványterületeken alakult k i , ahol az 

ember művelés alá fogta. „A" szintje mezőségi tulajdonságokat mutat, „B" szintje erdőtalaj 

jellegű. A mezőségi tulajdonságok kialakításában szerepet játszott az E-EK-i szelek által a 

pleisztocén időszakban szállított lösz is. Ezek vastagsága és keveredettsége különböző. 

Tokajnál eléri a 8-10 m-t is, míg más helyeken, pl.Erdőbényénél teljesen hiányzik. A löszön 

képződött talajok szerkezete, vízgazdálkodása és tápanyagszolgáltató képessége kedvező, 

rajta savakban tompa, lágy, ugyanakkor gazdag ízvilágú borok termelhetők. 

A Hegyalja uralkodó talajának a Ramann-féle barna erdőtalaj, más néven barnafold 

tekinthető, mely a szőlőtermesztés szempontjából kedvező tulajdonságú. „A" szintje 10-40 

cm vastagságú, szerkezete szemcsés vagy morzsás, enyhén savas kémhatású, jó 

vízgazdálkodású, közepesen vízáteresztő, tápanyagellátása kedvező. (Tokaj-Hegyalja 

talaj térkép vázlata) Jellegzetes talaj képződési folyamata az agyagvándorlás, amelynek 

eredményeképpen az agyagrészek a savanyú szerveskomplex hatására a kilúgozási szintből 

elmozdulnak és a felhalmozódási szintig jutnak le, uralkodóan barna, vörösesbarna színt 

adva a talajnak. 
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A Tállya-Mád közötti területen, Bodrogkeresztúr-Szegi között, Hercegkútnál, 

Károlyfalvánál erodált erdőtalaj és lejtőhordalék talaj a jellemző. Kialakulásában az emberi 

tevékenységen kívül a lejtős viszonyok játszottak szerepet. 

Talajtani szempontból egyedülálló a Tokaji-hegyen létrejött földes kopár. Ennek a talajnak 

az „A" szintjét az erózió elszállította, így a löszkőzet került a felső szintbe, amelyen 

humuszkarbonát talaj képződött. 

A Tokaji-hegy (Kopasz-hegy) 300-500 m közötti térszínein az 1950-60-as évek erdősítése 

gátolta meg ennek a talajnak az elpusztulását. A löszben - kedvező tulajdonságokkal -

fosszilis talaj és szemipedolitok találhatók. A Hegyalja talajainak jellemző összetevője az 

agyagos nyirok, melyet helyi elnevezéssel csak nyiroknak hívnak. Az agyagos nyirok 

összetétele alapján vörösagyag és mészmentes löszpor. Az agyagosodás nem más, mint 

agyagásvány-képződés; ilyenkor a talajszintekben az anyakőzethez képest megnő az 

agyagtartalom. Az agyagvándorlás megindulásához talaj aggregátumok összetartóerejének 

csökkenésére van szükség, ennek hajtómotorja a kilúgozás. 

A felszíni talajpusztulást talajeróziónak nevezzük. Különböző formái ismertek, így: 

csepperózió, felületi rétegerózió, barázdás erózió, árkos erózió, szakadékos erózió, 

eliszapolódás,stb. Az erózió elleni védekezés a talaj megóvása érdekében fontos feladat. 

Az intenzív mezőgazdasági művelésű területeken ugyanis nagy kárt okozhat a talajerózió. 

Ez a folyamat különösen számottevő a dombsági, hegylábi térszíneken. Pinczés Zoltán 

professzor foglalkozott talajpusztulással elsőként Tokaj-Hegyalja fóleg lösszel fedett 

térségein. 

Vizsgáljuk meg, milyen tényezők váltják ki a talajeróziót, hogyan megy végbe a 

talajpusztulás, és milyen megjelenési formái vannak. 

A kiváltó tényezők közül legfontosabb szerepe a csapadéknak van; ezen belül a hulló 

csapadéknak, fóleg az esőnek. Az esőcseppek becsapódása mint megannyi apró „bomba" éri 

el a talajfelszínt. A hatás attól függ, milyen intenzitású, milyen méretű, mennyi ideig tartó 

„bombázás" éri a talajt. A pusztítás mértékét befolyásolja a növényi borítottság, a talaj 

szerkezete, víznyelő képessége stb. (8.ábra). Ezt a művelési mód, tudatos vízgazdálkodás, 

védekezés befolyásolja. Az antropogén hatás lassíthatja, illetve gyorsíthatja az eróziót. Az 

erózió megjelenési formáit (KERÉNYI A. 1991) írta le. Ez lehet; csepperózió, lepelerózió, 

szoliflukció, barázda erózió, árkos erózió, szakadékos erózió, oldódásos és kémiai erózió, 

szedimentáció (akkumuláció). 

Az erózió mértékét (Em) az, 

Em=V/T összefüggés alapján számíthatjuk ki, ahol V=az erodált anyag mennyisége, 
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T=a vizsgált terület (m ) 

Az erózió hatékonyságát (Eh) az, 

Eh=V/VixlOO összefüggés mutatja 

ahol V=az erodált anyag mennyisége 

Vl=az erodált anyag össztérfogata 

Az Em értéke azt mutatja meg, hogy hány cm anyag pusztult le a felszínről, az Eh pedig a 

felső 50 cm-ből lehordott talaj %-át mutatja. 

Az eróziós kártétel különösen felhőszakadások idején számottevő. A Tokaj és Tarcal utcáira 

zúduló sáros iszap mennyisége egyes években 5-600 m -t is meghaladta. Az iszapon kívül 

kőgörgetegeket, de állatokat is magával ragadott. A liktorgödrök, a helyes művelési mód (a 

lejtőre merőlegesen) kőgátak, vízelvezető árkok kiépítése, tisztántartása, bakhátak 

létrehozása, a szőlősorok közötti füvesítés, esetenként a lepusztult talaj visszahordása a 

lejtőre ül. teraszosítás lehetnek a talajerózió elleni védekezés főbb módjai. 

Az esővíz barázdák kezdeti szakaszukon néhány cm mélyek és szélesek, majd a lejtőn lefelé 

mozgó víz hatására mélyülnek és kiszélesednek, lépcsőzetessé válnak. A lejtő alján 

felhalmozódik a szállított anyag. 

Az olvadékvíz barázdák hóolvadáskor keletkeznek. A téli csapadék hatására a talaj átázik, 

megfagy. Olvadáskor a felszín felolvad, és az olvadékvíz bevágódik a talajrétegbe. 

Méretükre az esővíz barázdáknál leírtak érvényesek. 

A szoliflukció szintén gyakori folyamat. A lejtőn megcsúszó , megfolyó talaj oka hasonló az 

esővíz barázdák, illetve az olvadékvíz barázdáknál leírtakhoz. A mozgó talaj 

nedvességtartalma alapján lehet: merev, plasztikus, sűrűn folyó, hígan folyó, illetve vegyes 

típusú. Ez utóbbi a leggyakoribb a térségben. 

Meredekebb térszínekre jellemzők az eróziós árkok, arnóvölgyek, valamint a szakadékos 

erózió. Állandó vízfolyás nincs bennük, de nagy területekről gyűjtik össze és vezetik le a 

rohanó vizet. Méretük változó, de akad köztük 1 km-nél hosszabb is. Szélességük a kezdeti 

szakaszon 2-5 m, alsó szakaszukon 10-30 m, mélységük 1-5 m-től 10-20 m-ig terjed. 

Pl: a bodrogkeresztúri-félmedencében a Galagonyás-árok 2 km hosszú, a Csirke-árok 2,5 

km, átlagos mélységük 3,8 m, maximális mélységük 10 m. Az árkok végén hordalékkúpok 

akkumulálódnak. Hasonló árkokkal találkozhatunk Abaúj szántó, Erdőbénye, Erdőhorváti, 

Sárospatak, Tállya, Tolcsva határában is. (BOROS L. 1977, 1982, 1983, 1993, 1996, 1999). 

A talajerózió tudatos, tervszerű munkával megelőzhető, lassítható. 
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2.13. Vízrajz 

A felszíni vízfolyások a Bodrog és a Tisza vízgyűjtőjéhez tartoznak. 

A Bodrog vízgyűjtőjének 238-7 vízfolyás-hosszából; 

a Tolcsva-patak vízrendszerére: 112,4 km 

a Bényei-patak vízrendszerére: 25,7 km 

a Hotyka-patak vízrendszerére: 43,8 km esik. 

A Ronyva vízrendszerének hossza 265 km. Ebből 

a Ronyvára: 60,2 km 

a Szerencs-patak vízrendszere: 172,9. Ebből 

a Malom-patak vízrendszerére: 33,7 km 

a Tekeres-patak vízrendszerére: 14,5 km 

az Aranyos-patak vízrendszerére: 26,3 km esik. 

A Bodrog 13 579 km2 vízgyűjtőterületéből 972 km2 jut hazánk területére. Vízhozama 

erősen ingadozó. Kisvize (KQ) 3-5 m" s" , középvízhozama (KOQ) 115 m s" , árvízhozama 

Tokajnál 900 m 3 s _ 1 . Esése 3-4 cm/km. A Tisza 157 186 km 2 , ebből kb 45 000 km 2 jut 

hazánk területére. Tokajnál érinti és hagyja el a Hegyalját. Vízhozama erősen ingadozó. 

Tokajnál (KQ) 53 m3/s (KÖQ) 465 m3/s (NQ) 4070 m3/s vizet szállít. A Bodrog torkolatáig 

(Tokajig) 35 894 km területről gyűjti össze a vizeket. Szabályozás utáni hossza 966 km-re 

rövidült. A Hegyalján a tervszerű vízgazdálkodás eredményeképpen víztárolók épültek. 

Ilyen a Mád-Dorgó-völgyi víztároló. 

Talajvizek bőven fakadnak a hegyvidék déli lábánál. Rétegvizet Sárospatak-Végardónál 

hasznosítanak, erre fürdő is épült. Ugyancsak rétegvizet nyernek a híres Erdőbénye-fürdőn 

is. 
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3. Történeti földrajzi vázlat 

3.1. Tokaj-Hegyalja határainak változása 

A mikrokörzet határait koronként máshol húzták meg (9.ábra). Hazánk legfontosabb 

borvidékévé Tokaj-Hegyalja a XVI.században válhatott. A törökök elfoglalták a 

Szerémséget, valamint megjelent a fóbor, az aszú. Különösen ez utóbbi tette lehetővé, hogy 

azt megismerjék a világban. Az 1641-ben kelt szőlőrendtartás Mádon született tizenhárom 

település részvételével; Tokaj, Tarcal, Mád, Tállya, Abaúj szántó, Mezőzombor, Szerencs, 

Ond, Rátka, Erdőbénye, Tolcsva, Olaszliszka, Bodrogkeresztúr, de hiányzik a felsorolásból 

Bodrogolaszi, Sárospatak, Sátoraljaújhely és Kistoronya települése. 

1730 táján Bél Mátyás már ide sorolja Sárazsadány, Bodrogolaszi, Sárospatak, 

Sátoraljaújhely szőlőhegyét is. 

1837-ben kimarad a felsorolásból Golop, Rátka, Vámosújfalu, Sárazsadány települése. 

(BODÓ S. 1988). 

Az 1960-as években, amikor a borvidék zárttá vált, a következő települések tartoztak hozzá: 

Abaúj szántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogolaszi, Bodrogszegi, Erdőbénye, 

Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Károlyfalva, Legyesbénye, Mád, Mezőzombor, Monok, 

Olaszliszka, Ond, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegilong, Szerencs, 

Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu, Végardó. Megjegyzés: A települések mai 

nevét alkalmazzuk a régebbi felsorolásoknál is. A zárt borvidékre már bort bevinni tilos, 

mert pontosan körülhatárolták a készítés módját, minőségi követelményeit. (BALASSA I . 

1991, BOROS L. 1996, PAP M. 1985). 

3.2. A tokaji bor évszázadai 

Anonymus Gesta Hungarorum című munkája alapján joggal feltételezzük, hogy a 

honfoglalás korában elődeink itt szőlőtermesztéssel találkoztak. Könyves Kálmán 

királyunknak Tarcalon volt pincészete. A túróczi prépostság 1252-ben kiadott 

alapítólevelében IV. Béla Olaszi környékén szőlőt adományozott a prépostságnak, s a 

Hegyaljára vallonokat telepített a munkaerőhiány pótlására. A pálos rend 131 l-es oklevele 

tanúskodik arról, hogy a sátoraljaújhelyi Vár-hegy oldalában található szőlőket kapta 

ajándékba a királytól. Ennek egy részét nevezték Oremusnak. 
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A 15. században a szőlőbirtokosok a felvidéki Bártfáról, Eperjesről, Lőcséről és Kassáról 

származnak. Egy részük ide is költözik, míg a más helyeken élő ún. extraneusok száma is 

egyre több. 

Nagy szőlőbirtokokkal rendelkeztek a Csákyak, a Szirmayak, Rákócziak, majd az 

Aspremontok. 

A XVII.században szinte az egész Hegyalját a Rákócziak birtokolják. 

Dézsmajegyzék vizsgálata alapján Tállyán 150 helybeli gazdára 74 extraneus jutott 1576-

ban. (N.Kiss I . 1966). 1583-ban 111 helybelire már 104 extraneus jutott, úgy hogy a 

szőlőterület nagyobb részét is birtokolták. (BALASSA I . 1991, BOROS L. 1996, PAP M . 

1985). 

Bodrogkeresztúron 1567-ben 73 szőlőtermelőből még csak 10 fő, 1624-ben 210-ből már 

108 fő volt extraneus. Nőtt tehát a területen kívül élő szőlőbirtokosok aránya, valamint az 

általuk előállított bor mennyisége is. Tokaj mezőváros (oppidum) 1610-es rendtartása 

törvényileg szabályozta a szőlőhegyek és mezők rendjét, a szőlők őrizetét és az általuk 

fizetendő dézsmát. 

A javuló minőség hatására a tokaji bor híre egyre messzebbre került. 

1733-ban a növekvő orosz cári udvari igények kielégítésére Anna Ivanovna régensnő 

létrehozta a Tokaji Orosz Borvásárló Bizottságot, vezetőjének Fjodor Visnyevszkijt nevezte 

ki . 

Visnyevszkij feladata az volt, hogy közvetlen a termelőtől vásárolja fel a legjobb hegyaljai 

borokat. A 35-40 fos Bizottság 1798-ig működött, s katonai kísérettel biztosította az udvar 

ellátását. (TARDY L. 1963). 

A X V I I I . század elején a kereskedelem az ide települt örmények, görögök és zsidók révén 

fellendült. 

I.Péter orosz cár 1711-ben az azovi bor minőségének javítására tokaji vesszőket 

vásároltatott. 

A tokaji bor gyógyító hatásáról Paracelus, a baseli egyetem professzora írt (1493-1541), 

először. 

A szőlő és borgazdaság fellendítésében különösen nagy szerepet játszottak a lengyelek. A 

magyar-lengyel borkereskedelmi kapcsolatok a XII.századtól kezdődtek. Igaz, nem a 

tokajival, hanem a szeremségi borokkal. 1554-ben a lengyel király megerősíti a határ 

borátvevő városainak azon jogát, hogy az árumegállító jogú városokat kikerüljék és 

egyenesen Krakkóba szállítsák a bort és egyéb árukat. 
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A szőlő- és borkultúra fejlődésében szerepet játszott a reformáció elterjedése is. 1531-ben 

Sárospatakon létesül ilyen jellegű iskola.. 

A háromszori kapálás hatására jelent meg az aszú bor. Tévesen Szepsi Laczkó Máténak, aki 

Lorántffy Zsuzsanna udvari papja volt és 1650 körül készítette az első aszút az újhelyi 

Oremus szőlő terméséből, tulajdonítják az első ilyen bor készítését. Az aszúbor készítése 

nem köthető egyetlen személyhez, készítése korábbi időre tehető. (BALASSA I . 1991, 

ZELENÁKI. 2000). 

Bél Mátyás 1730 körül elvégezte a hegyaljai szőlők minősítését, osztályozását. így értékelte 

azt: „minden szőlőhegyek elseje a tarcali... maguk a tokajiak is neki nyújtják az elsőség 

pálmáját... Fekvés és kiterjedés dolgában kimagaslik közülük a királyi, legjobban 

magasztalt Szarvas szőlő...Ugyanezen helyen feküsznek a Thurzó-féle szőlők s amelyeket 

az ottlakók így neveznek: Lajstrom, Szilvölgy, Deák, a mezőváros felé nyúló Királymái és 

mások." 

„Az említettek szomszédságában, ugyanazon hegyen találhatók Tokaj szőlei, termésük 

annál jobb, minél jobban közelednek déli irányban a tarcali határhoz. Itt első osztályúak: 

Kis-Mézesmál, Kocság, Kendőcs, Nagy szőlő...távolabb Paksi, Gyöpös, Németszőlő, Barát 

Szerelmi, Bornemissza." „Tokaj határa után a zombori következik: Csatkák, Hangács, 

Zombori király, Disznókő és mások." Zombor után Tállyát és Tolcsvai említi;..." bár 

ezidőkben a tolcsvai boron jobban kapnak a kereskedők, legalábbis most a lengyelek sehol 

nem akarnak inkább bort venni, mint ott." Tállyán a Patócsot, Dongót, Bányászt és a 

Tököst, Tolcsván a Cirókát, a Gyopárost és Kupatkát, a rangsorban ötödikként emlegetett 

Mád határában a Percehegyet, a Nyulászót, a Kővágót és Királyhegyet nevezi meg első 

osztályú termőhelyként. Ugyancsak első osztályúnak tartja Szegi, Liszka és Zsadány néhány 

dűlőjét. 

Másodosztályú szőlőhegyeket sorol fel Tarcal, Tokaj, Zombor, Tolcsva, Tállya, Szegi, 

Liszka, Olaszi, Zsadány határában. (BÉL M . 1730, BOROS L. 1996, FEYÉR P. 1981 stb.). 

Harmadosztályba tartozók a tarcaliak (Nyavalya, Bajusz). „Tokajnak Keresztúr felé tekintő 

szőlei is harmadrendűek, mert termésük fanyarosabb."...Harmadosztályúak Újhely borai..." 

„Magashegy és Szárhegy borát a hegyaljai harmadosztályúnál alábbvalónak tartják, csupán 

„házi" fogyasztásra valók. Ugyanez vonatkozik Szerencsre..."írja. 

Összeírások rögzítették a dűlőneveket és azok szőlővel beültetett területét is 1765-ből majd 

1772-ből. A területeket kapásban adták meg. 1 kapás = 1 kapával egy nap alatt 

megkapálható terület = 0,25-5,3 akó; 1,3-4,0 csöbör; 0,25 fertály; 10 font; 1 napszám; 0,3 

paszta; 9 sor; 500-2000 szőlőtőke; 0,1-13,0 vödör; 7-420 nöl; 0,25-15,1 ár. 
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4. táblázat: Tokaj szabad és dézsmás szőlői 1736-ban. 

Adalékok 12(1907) 34-35. nyomán 

Sor

szám 

A bortermőhegy neve hány szőlő volt rajta A dézsmás szőlők évi termése Sor

szám 

A bortermőhegy neve 

szabad dézsmás legjobb közép silány köböl 

Sor

szám 

A bortermőhegy neve 

szabad dézsmás 

hordó 

köböl 

1. Klastrom 4 22 83,5 45,0 24,0 12 

2. Boglyos 1 5 21,0 10,5 5,0 4 

3. Kecskenyágh 3 40 173,0 86,5 40,5 40 

4. Dobó 3 12 40,5 20,5 9,5 25 

5. Izdenczy 2 6 44,0 22,0 7,5 4 

6. Zugó 1 3 34,0 17,0 8,5 -

7. Zugóalja 1 10 53,0 31,5 14,5 25,5 

8. Remete - 5 40,0 20,0 10,0 -

9. Zsoltár 1 12 54,0 27,0 12,5 12 

10. Csepegő 2 22 118,0 59,0 27,0 32 

11. Barka - 28 95,0 48,5 20,5 22 

12. Szappanos 1 10 75,0 37,5 17,5 12 

13. Posta - 2 8,0 4,0 2,0 -

14. Hitván 2 10 51,0 25,5 13,0 7 

15. Gatya 5 9 29,0 14,5 6,0 12 

16. Verebes 11 13 55,0 29,0 13,0 22 

17. Sánczy 3 2 7,0 3,5 1,5 4 

18. Melegoldal 11 1 4,0 2,0 1,0 -

19. Melegoldal Teteje - 6 31,0 15,5 7,5 4 

20. Hársas 1 32 112,0 56,0 26,0 32 

21. Hidegoldal 19 38 137,0 71,5 32,0 60 

22. Aranyas 11 38 110,0 54,0 25,0 53 

23. Ménesoldal - 22 38,0 19,0 6,5 39 

24. Kalodás - 19 51,0 25,5 10,5 29 

25. Kalodásalja - 5 5,0 2,5 - 16 

26. Gyepüs 2 7 63,0 31,5 15,5 4 

27. Tapasztó (Ménesoldal) 2 2 14,0 7,0 3,5 -

28. Szerelmy (Messzelátó) 12 8 59,0 30,5 14,5 11 

29. Tó felé 7 14 33,0 15,5 7,0 17 

30. Turzó 1 27 145,0 88,5 29,0 70 

31. Bige 5 23 103,0 49,0 23,0 46 

32. Nagy Mogyorós 2 20 100,5 48,5 24,0 34 

33. Kis Mogyorós (Kis Turzó) - 13 38,5 18,0 7,5 26 

34. Konya 3 6 35,0 17,5 8,5 4 

35. Konyaalja - 12 13,5 4,5 1,0 34 

36. Nyestallya 5 38 97,5 48,5 21,0 50 

37. Baksó 2 11 46,0 23,0 8,5 16 

38. Baksóallya - 6 29,5 14,0 6.5 14 

39. Kanducs 9 3 23,0 11,5 5,5 4 

40. Kanducsallya 1 19 91,0 25,0 20,5 26 

41. Kolcsagh (Ovár) 10 3 6,0 3,0 1,5 -

42. Kusaly 5 - - - - -

43. Paxy 5 8 41,0 19,5 9,0 20 

1-43. 151 585 2409,5 1204,5 547,0 1183 
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A hegyaljai szőlőkultúra a XVI I I . század végére hanyatlani kezdett. Fő okaként a lengyel 

piac összeomlását, valamint a kivételi vámok megemelését említhetjük. A Hegyalja 1787-

ben regisztrált 32749 lakosa nem bírta kielégíteni a szőlőmüvelés munkaigényeit, így a 

környező térségből, Abaújból, Felső-Zemplénből, a Taktaközből valamint Szabolcs 

vármegyéből fogadott idénymunkásokat. Az 1772-es adatfelvételezés alapján 130 abaúji 

település úrbéresei vállaltak munkát Abaújszántó, Tállya, Mád és Tarcal térségében. A többi 

területre Szabolcsból, a Bodrogközből és a Taktaközből, de a távoli Galíciából is érkeztek 

idénymunkások. A felső-zempléni ruszin települések Investigatioja említi meg azt, hogy a 

Hegyalján „pénzes szőlőmunkát" vállaltak, valamint részt vettek fuvarozóként a bor 

Lengyelországba szállításában is. Mária Terézia uralkodása idején a szepességi falvakból is 

jártak robotban szőlőt művelni, szüretelni, bort fuvarozni. A jó fizetések miatt távoli 

helyekről is nagy számban érkeztek idénymunkára; számuk elérhette a 15-20 ezret is. A 

fuvarozók általában 3-5 hordót (136 1-250 1) szállítottak, évente 10-15 ezer hl-t, így ez 1500-

2200 fuvart jelentett (kb.7 hl szekerenként). (FRISNYÁK S. 1993). 

A XVI-XVII I . században jelentős tőke invesztálódott a szőlőkultúrába. A nagyobb 

kitettségü területeken teraszok épültek, a talajerózió ellen kőgátakat építettek, megoldották a 

vízelvezetést, a parcellák között utakat, a víz visszatartására liktorgödröket ástak, legalább 

háromszor kapáltak, kopaszfejre metszettek, valamint Simon-Júda nap előtt (október 28.) -

ha egyéb ok nem volt - nem szüreteltek. (BALASSA I . 1991, BOROS L. 1996). Tavasszal a 

nyitó kapálást a kötött talajú területeken kétágú kapával végezték, amelyet a metzenzéfiek 

gyártottak. Jelentős fejlődésen mentek át a metszőkések, a prések, a darálók, valamint a 

tároló és szállítóeszközök. A területen kívülről érkező nagyszámú bérmunkás lehetővé tette 

az idénymunkák gyors elvégzését. A XI.századtól tudunk a minőségi bor termelését 

lehetővé tevő pincék meglétéről. A lösz, valamint a riolittufa kőzetek könnyen 

faraghatósága adta a lehetőséget borospincék létesítésére. A riolittufába vájt pincékből 

kikerült anyag házépítésre is alkalmas volt. A Hegyaljára betelepülők (vallonok, svábok, 

felvidékiek) magukkal hozott szakmai ismeretei termékenyítőén hatottak a szőlő- és 

borgazdaságra. A termelés növekedését a konjuktúra tette lehetővé. A minőségi bor iránt 

nőtt a kereslet, a külföldi piacok megélénkültek. 

Tokaj-Hegyalj a a XVIII -XIX. századra a történelmi Magyarország legismertebb, 

legfejlettebb és leggazdagabb borvidéke lett. A szőlő- és bortermelés révén sokoldalú céhes 

ipar alakult ki , elsősorban a mezővárosokban. (KOMORÓCZY GY. 1944). 

Az oppidumok lakosságának közel negyede ipari tevékenységet folytatott a szőlővertikum 

igényeinek megfelelően. A népsűrűség átlagon felüli volt, valamint a térség magas 

urbanizációs szintje is összefügg a gazdasági élet fejlődésével. 1780 körül a lakosság 
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megközelítette a negyven ezret, ez 52 fő/km 2 népsűrűséget jelentett, miközben az országos 

átlag 29 fő/km -nél nem nagyobb. 

A XVI I I . században sajátos övezetességet mutat a mezőgazdaság. A művelés a domborzati 

viszonyoknak megfelelően történt. A folyó menti alluviális síkságon rét- és 

legelőgazdálkodás folyt. Ezt váltakozó szélességű szántóföldi müvelés követte valamivel 

magasabb térszínen. A hegylábfelszíneken és hegyoldalakon szőlőt müveitek, e fölött pedig 

melegkedvelő tölgyek alkottak erdőt. A folyót mindenütt ártéri erdők szegélyezték, keretet 

és anyagot adva a szőlőtermelésnek. A folyók halgazdagsága, az ártéri legelők 

szarvasmarhatartása, a tölgyerdei makkoltatás sertésállománya adott táplálékot, munkát az 

itt élőknek. Az állattartás „mellékterméke", a trágya hozzájárult a talaj tápanyag 

utánpótlásához. 

A gazdálkodás egymásra épülésének szép példáival találkozhatunk itt. Az erdőgazdálkodás 

és az állattenyésztés, az erdőgazdálkodás és a szőlőtermelés, az erdőgazdálkodás és az 

építkezések, az erdőgazdálkodás és a közlekedési eszközök mind-mind szorosan kötődnek 

egymáshoz. A szőlő támrendszere fából készült, a művelés eszközeinek nyele, a 

tárolóedények, a szekerek fából készültek. Ugyancsak sok fát használtak a vízi 

mesterségeknél, de a hajlékokat is részben ezzel melegítették. 

A sokoldalú gazdálkodás szép példáját láthatjuk a Hegyalján, optimális feltételeket 

biztosítva az itt élőknek. 

A lejtős térszíneken az erózió ellen különböző formában védekeztek. A liktorgödrök 

ásásáról már az 164l-es szőlőrendtartás is rendelkezik. A gödrökbe behordott talajt rendre 

visszaterítették, elegyengették. A nagy záporok után összegyűjtötték a lehordott anyagot és 

kézikosárral, szekérrel visszavitték a szőlőbe. A kártételek ellen - fóleg a Mecenzéfiek -

kőgátakat és teraszokat építettek. Ilyen kőgátak láthatók a mezőzombori Disznókőn, a 

Tokaji-hegy déli oldalában, Sátoraljaújhelynél, Abaújszántónál, Mádon, Tállyán, Tolcsván. 

Mecenzéfiek gyártották a kapákat, oltókéseket, egyéb szerszámokat. A termelés 

mennyiségére, a termőterület nagyságára, a birtokosokra csak szórványadatok álltak 

rendelkezésre. Először az 1825-27-es összesítés ad viszonylag pontos képet a megtermelt 

bor mennyiségéről és minőségéről. Ez alapján 187 ezer akó volt az összes mennyiség, 

amelyből 35 ezer akó exportra került, és ebből több mint 13 ezer akó volt aszúbor. 

Magda Pál 1819-ben a hegyaljai szőlőket és borokat így jellemzi: „Hát a Hegyaljai híres 

szőlőkről, mellyek 7 mfdnyi messzeségre Tokajói Újhelyig terjednek, mit mondható á mit á 

borok ritka tulajdonságait tsudáló egész világ nem tudna?... A legnemesebb bor terem 

Tályán, Ondón, Rátkán, Mádon, Zomboron, Tarczalon, Tokajban, Bodrog-Keresztúron, 

Kis-Faludon, Szeghin, Liszkán, Erdő-Bényén, Toltsván, Zsadányon, Petrahón, Patakon, 
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Vámos-Újfalun, Sátor-Újhelyen, Olalsziban Kis-Tornyán. Második rendbéli: Monokon, 

Szerentsen, Beketsen, Kövesden, Szentesen, Kir.Helmecen, Zemplényben, Szőlőskén, 

N.Toronyán, Bariban, Lagmotzon." Lábjegyzetben tünteti fel az akkor termesztett fajtákat: 

Hólyagos, Furmint, Madárkás, Török Gohér, Budai Gohér, Muskotály, Hárslevelű, Balafánt, 

Leányszőlő, Fejérszőlő, Polyhos, Rózsás, Gerset, Purtsin, Kecskecsecsü ,Rumonya, Bogár 

szőlő, Király édes, Fejér boros, Gyöngy fejér, Zöld szőlő, Batai, Gacsai stb." 

Szabó Dávid 1829-ben 63 szőlőfajtát írt össze Hegyalján, de megállapította, hogy a három 

legjelentősebb a Furmint, a Hárslevelű és a Balafánt. 

Fényes Elek 1851-ben „Magyarország geographiai szótárá"-ban így jellemzi a településeket: 

Tárcaírói ezt írja:" 

„A fellendülés éveit törvényszerűen hanyatlás követi. A válság jelei a XVI I I . század 

második felében jelentkeznek, majd a szabadságharc után egyre nehezebb helyzetek állnak 

elő a borértékesítésben. Próbálnak ellene tenni, de kevés sikerrel. Ilyen volt gróf Andrássy 

György által 1857-ben alapított Tokaj-Hegyaljai Bormívelő Egyesület, vagy 

Sátoraljaújhelyen 1871-ben Vay Miklós Hegyaljai Borművelő Társasága. Céljuk a régi 

piacok és a hírnév visszaszerzése volt. Ehhez védelmi intézkedéseket hoztak, szőlészeti 

kutatóállomást létesítettek, pinceszövetkezeteket szerveztek, a bor minőségének javításán 

fáradoztak. Erőfeszítésük nem volt teljesen hiábavaló, némi élénkülés következett be a 

borkereskedelemben." (FÉNYES E. 1851). 

Keleti Károly 1873-as felmérését tekinthetjük az első pontos adatközlésnek a Hegyalja 

szőlő- és borgazdaságáról. Néhány település kivételével adatokat közöl a szőlőterületről, 

illetve az előállított bor mennyiségéről, a szőlőirtások számáról. A Hegyaljának 10028 

szőlőbirtokosa, 6333,4 hektár területet művelt és 36597 hl fehér, illetve 405 hl siller bort 

állított elő. (KELETI K. 1873). 

A legnagyobb ültetvény Tállyán volt, ezt követte Tolcsva, Sárospatak, Tarcal, Mád, Tokaj. 

Ezen a hat településen volt a Hegyalja szőlőterületének 55%-a. A legtöbb szőlőbirtokos 

Sárospatakon, Tállyán, Sátoraljaújhelyen, Tarcalon, Olaszliszkán, Mádon, Tolcsván és 

Tokajban élt. Ez az összes birtokosok 66,5%-át adja. Az 1867.évi XXIX.tc. eltörölte a 

szőlődézsmát, ezáltal lehetőség nyílt a fejlődésre. 

Ennek eredményeképpen 1873-ban Tarcalon vincellérképző indult. Minden próbálkozás 

ellenére borkivitelünk felére esett vissza, amelynek fő okát a szállítási költségek 

növekedésében kereshetjük. A hanyatlást fokozta a filoxéra megjelenése, majd elterjedése 

is. 
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3.3. Filoxérajárvány a Hegyalján 

Európa szőlőtermelő államai Bernben 1878-ban nemzetközi szerződésben rögzítették a 

filoxéra gyors terjedése elleni intézkedéseket. Ennek alapján az 1882.évi 15.te. kimondta a 

szőlővesszők, a törköly és a termelt szőlő behozatalának tilalmát. Természetesen nálunk ezt 

nem vették komolyan. A Hegyalján rémhírterjesztésnek tartották a filoxéravészt, így az 

óvintézkedések elmaradtak. Először Pancsován, az ország déli részén jelent meg 1875-ben. 

A filoxéravész felismerése nyomán 70 kateszteri hold szőlőt nyilvánítottak fertőzöttnek A 

tarcali Vincellérképző Intézet igazgatója, Szabó Lajos erről 1882-ben így ír: 

„Igen megnehezíti a szőlők átvizsgálását azon körülmény, hogy a községi elöljárók, de 

különösen a köznép nem ismervén a phylloxerát, s annak pusztítását, nem hiszi, hogy a 

phylloxera képes volna szőlőiket tönkre tenni s azt állítják, hogy az egészet csak az urak 

találták ki . így nem lévén meggyőződve a fenyegető veszélyről, a községi szemlék is csak 

felületesen, minden komolyabb meggondolás nélkül hajtatnak végre, csakis a felsőbb 

rendeletek s erőszakos pressiónak engedvén." 

Tállya és környéke phylloxera biztosa, Grosse András így ír erről: 

„Eddigelé azon szomorú tapasztalatot tettem, hogy a legfőbb hatóság az egész phylloxera 

ügyet rémképnek tekintvén a biztosokat semminemű támogatásban nem részesíti." 

Korának legnagyobb tudósa, Hermán Ottó így fogalmazza meg a veszélyt 1880-ban: 

„Hegyalja népe remeg, mert hiszen Kassa felől már megközelítette - hegyeibe talán már 

bele is férkőzött. Az ijedtségtől felkorbácsolt képzelet már elsárgulva, a végső veszedelem 

torkába dobva látja a tokaji borkirály termőhelyeit, de az emberek jelentős része nem tesz 

semmit a vész elhárítására, sőt azt is akadályozza közönyösségével, amit a felsőbb 

hatóságok próbálnak kezdeményezni." (BALASSA I . 1991, BÁRTFAI SZABÓ GY.). 

Hegyalja szőlőművelői Kassa felől várták a vészt, mivel Mathiász János kassai 

szőlőiskolájából fertőzött vesszőket és oltványokat hoztak be telepítés céljából. 1885-ben a 

terület több pontján is megjelent járvány és tíz év alatt a szőlő közel 40%-át el is pusztította. 

(lO.ábra) 

Horváth Géza, a phylloxera kísérleti állomás főnöke, gróf Csáky László és Spóner Tivadar 

birtokosok, Tarcal község határában és a magyar királyi állami vincellérképző telepén 

filoxérát találtak. 1885-ben a földművelésügyi miniszter a következő kéziratot küldte 

Zemplénbe: 

„A szerencsi járás Ond községben a phylloxera constatálván a rovar elhúzódásának 

megakadályozása czéljából ezennel a következőket rendelem: A nevezett község határában 
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levő összes szőlőterület (esetleg kertek is, melyekben egyes szőlőtőkék állnak) az 1884.évi a 

56944. sz. 1885.évi márczius hó 27-én kelt rendelettel megállapított szerencsi zárlati csoport 

határain belül megállapított zárlat alá helyeztetnek úgy, hogy ezen zárlati csoport Szerencs, 

Legyes-Bénye, Bekecs és Monok községek mellett most még Ond községre is 

kiterjesztetik." (SKÁL 1885). Zemplén vármegye jegyzőkönyvei szerint 1885-ben filoxerát 

jelentettek Szerencs, Ond, Legyesbénye, Bekecs, Monok, Mád, Mezőzombor (szerencsi 

járás) településekről, a tokaji járásból: Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, 

Tolcsva, Tarcal községekből, a sátoraljaújhelyi járásból Kisbári nevezetű faluból. A 

felsorolásból kitűnik, hogyl 885-ben a déli és a középső részre korlátozódott a szőlővész. 

1887-ben már Tokaj-Hegyalja középső és északi részében is megjelent a filoxéra. 1887 

júniusában Tolcsváról és Sárospatakról érkezik jelentés a fertőzésről. Ugyanezen évben 

jelentették, hogy „Olaszliszkán elterjedése olyan mértékű, hogy a szüret eredményében is 

lemérhető." Sátoraljaújhelyen „Hivatalosan konstatálták... a Nyomárkay Károly, Grosse 

Henrik és a Magdzsar-féle újhelyi szőlőkben a filoxéra befészkelte magát." A hivatalos 

kimutatás szerint Zemplén vármegyében 22 községben 3261 kh-on (1859 hektáron) 

mutatták ki a filoxerát, melyből 262 kh (=149,3 ha) teljesen elpusztult. 

A filoxéra pusztítása az 1890-es évek elején tetőzött. „A liszkaiak úgy vélték, hogy már 

többet nem szüretelnek. Az újhelyi szőlők többsége teljesen tönkre ment. Közép-Hegyalján 

már csak helyenként szüreteltek. A mádiaknak ... nincs mit szüretelni. 1890-ben Tokajban, 

ahol még maradt szőlő, elég jól fizetett" (BALASSA I . 1991). A bajokat tetézte, hogy a még 

megmaradt szőlőket 1891-ben a szőlőragya, Peronospora Viticola támadta meg. 

Aki tudott, menekült Hegyaljáról, aki nem, más megélhetési forrást keresett. Pl: a Tolcsva 

környéki zsidó szőlőbirtokosok az Alföldön vásároltak birtokokat, s a szőlőművelést 

földműveléssel cserélték fel. Tarcal pedig zúzdával felszerelt kőbánya létesítését kérte a 

kereskedelmi minisztertől a kereset nélkül maradt, nyomorgó lakosság foglalkoztatása 

érdekében. Tokajban, a lösszel fedett lejtőkön csak később 1895-ben jelent meg a 

gyökértetű. 1896-ban mintegy 242 ha (a városka szőlőterületének 70%-a) vált parlaggá. 

Egykori feljegyzések szerint az alj szőlők kevésbé károsodtak. 

A földmüvelésügyi minisztérium 1897. évi adatai szerint Zemplén vármegye 15617 

kh(=8901,7 ha) szőlőterületéből 12985 kh (=7401,4 ha) elpusztult, amely 83,1%-os kártételt 

jelent (FEYÉR P. 1970). PAP M . (1985) „A tokaji" c. könyvében írja, hogy „Hegyalja 

szőlőterülete 12000-13000 holdról 2100-2400 katasztrális holdra zsugorodott össze, a 

termés pedig 2000-7000 hektoliterre". Ez azt jelenti, hogy az eredeti termőterület a 17,5%-

ára zsugorodott. FRISNYÁK S. (1993) adatai szerint 1885 és 1990 között Tokaj-Hegyalja 

szőlőterülete 6900 ha-ról 860 ha-ra csökkent (1 l-17.ábra). 
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Bár a számadatok eltérőek, az eredmény egyértelmű: a tradicionális szőlő-borgazdaság 

összeomlott. 

5. táblázat: A szőlőterület alakulása Tokaj-Hegyalján 1873-1990 között, hektár 

Település 1873 1895 1913 1935 1965 1990 

Abaújszántó 363 104 56 163 137 142 

Bekecs 47 14 17 21 10 18 

Bodrogkeresztúr 172 67 84 87 202 379 

Bodrogolaszi 227 1 59 62 50 164 

'Bodrogszegi 140 23 67 155 198 224 

Erdöbénye 278 204 238 257 416 310 

Erdőhorváti 176 222 62 75 110 96 

Golop 82 - 12 12 13 12 

'Hercegkút - - - 51 138 134 

Károlyfalva - - - - 6 -
Legyesbénye 72 49 31 32 29 39 

Vlakkoshotyka - 4 2 2 2 39 

Mád 508 432 365 533 396 958 

Mezőzombor 192 91 154 139 221 234 

Monok 308 - 114 78 47 68 

Olaszliszka 251 308 228 250 358 468 

Ond 130 1 35 35 36 -
Rátka 173 108 58 60 111 267 

Sárazsadány 24 7 100 91 125 154 

Sárospatak 549 182 151 288 422 485 

Sátoraljaújhely 60 241 330 414 371 289 

Szegilong 28 1 112 28 43 37 

Szerencs 173 - 66 68 79 99 

Tarcal 518 430 510 313 455 506 

Tállya 922 614 617 629 655 649 

Tokaj 447 460 474 348 401 231 

Tolcsva 550 398 410 467 615 539 

Vámosújfalu 104 71 43 48 57 61 

Hegyalja összesen 6494 4032 4395 4706 5703 6602 

Megye összesen 21119 7847 7624 9667 13572 13112 

Hegyalja részesedése B-A-Z 

szőlőterületéből 

30,7 51,4 57,6 48,7 42,0 50,3 

Forrás: BALASSI I . 

A filoxéra Tokaj-Hegyalján okozott kártételének pontos megértéséhez és felméréséhez 

feltétlenül szükséges a Kárpát-medence más helyéről származó néhány sokat mondó 

számadat közreadása, márcsak az összehasonlítás okán is. Amíg a történelmi Zemplén 

vármegye 8901 hektárnyi szőlőterületéből 7401 ha elpusztult (a kártétel 83,1%-os), addig 

Hevesben 93,5-os, Beregben 79,3%-os, Szatmárban 76,2%-os, Abaúj-Tornában 96,7%-os, 

Tolnában 87,6%-os, Borsodban 93,7%-os, Ungban 44,6%-os, Ugocsában 56,2%-os, 

Szilágyban 99,7%-os, Veszprémben 74,5%-os, Sopronban 16,4%-os, Baranyában 79,5-os, 
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Kis-Küküllőben 18,1%-os, Nagy-Küküllőben 35,0%-os, Csongrádban 4,5%-os, Pest-Pilis 

alsó részében 0,0%-os volt a kártétel. 

6. táblázat: A szőlő részaránya Tokaj-Hegyalja településein (%-ban) 

Település 1873 1895 1913 1935 1962 1966 

Abaúj szántó 8,19 2,26 1,19 3,45 2,79 3,51 

Bekecs 1,82 0,53 0,67 0,81 0,20 0,44 

Bodrogkeresztúr 5,75 2,25 2,80 3,02 5,92 8,02 

Bodrogolaszi 7,65 0,01 2,76 2,91 4,25 8,19 

Bodrogszegi 4,80 0,76 4,61 6,73 7,24 5,81 

" Erdőbénye 5,96 4,38 5,20 5,63 9,10 8,62 

' Erdőhorváti 3,29 2,26 1,24 1,52 1,45 1,50 

Golop 8,88 0,0 1,23 1,23 1,48 1,60 

Hercegkút 0,0 0,0 0,0 6,91 7,36 23,80 

Károlyfalva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Legyesbénye 3,57 2,43 1,52 1,58 1,21 1,64 

Makkoshotyka 0,0 0,37 0,21 0,16 0,16 2,83 

Mád 16,25 13,58 11,47 16,89 14,9 14,29 

Mezőzombor 0,0 2,33 3,94 3,66 5,05 6,91 

Monok 6,11 0,0 2,65 1,81 1,63 1,37 

Olaszliszka 6,41 7,80 5,78 6,58 6,79 11,14 

Ond 17,24 0,07 4,54 4,55 3,41 3,30 

Rátka 15,22 9,41 50,1 5,17 9,43 9,43 

Sárazsadány 4,21 1,20 6,67 6,11 6,90 13,62 

Sárospatak 3,18 1,01 0,84 1,65 2,84 3,13 

Sátoraljaújhely 0,84 4,43 6,14 7,61 5,83 5,98 

Szegilong 21,21 0,42 6,99 4,12 6,09 6,67 

Szerencs 9,30 0,0 2,29 2,43 3,48 3,24 

Tarcal 9,72 7,98 9,66 5,81 9,49 9,49 

Tállya 25,00 16,64 16,18 16,50 16,41 17,15 

Tokaj 16,34 16,83 17,07 12,57 12,35 12,99 

Tolcsva 31,44 22,65 24,55 27,99 26,87 33,93 

Vámosúj falu 9,82 6,67 4,02 4,56 4,89 5,53 
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7. táblázat: A beültetett és a parlag területek megoszlása 1895-ben 

(Történeti Statisztikai Kötetek - Szőlőtermesztés alapján) 
"Település Beültetett Parlag v. kiirtott Összesen "Település 

szőlőterület hektárban 

Abaúj szántó 30 74 104 

''Bekecs 10 4 14 

Bodrogkeresztúr 5 62 67 

"Bodrogolaszi 1 - 1 

"Bodrogszegi 10 13 23 

"Erdőbénye 6 198 204 

"Erdőhorváti 1 121 122 

"Golop - - -
"Hercegkút - - -
"JKirolyfalva - - -
""Legyesbénye 2 47 47 

""Makkoshotyka - 4 4 

" M á d 44 388 432 

"Mezőzombor 2 89 91 

Monok - - -
"Ölaszliszka 24 284 308 

""Ond - 1 1 

""Rátka 2 106 108 

Sárazsadány 6 1 7 

"'Sárospatak 23 159 182 

"Sátoraljaújhely 28 213 241 

Szegilong - 1 1 

Szerencs - - -
Tarcal 233 197 430 

Tállya 294 320 614 

"Tokaj 305 155 460 

Tolcsva 32 366 398 

"Vámosújfalu 3 68 71 

"Összesen: 1061 2871 3932 

A baj egyre nagyobb méreteket öltött. Már nem csak riogatásnak, rémhírnek, hanem valós 

problémának látszott. A kezdeti közönyt és elutasítást felváltotta a védekezés. Többféle 

módszert alkalmaztak, váltakozó eredményességgel. Szikor József gazda naftalint ásott le a 

szőlőgyökérzethez, mások petróleummal átitatott kőzetet ástak le a tőkék mellé. Vegyészek, 

gyógyszerészek próbálkoztak az üzleti nyereség reményében. Kétségtelen érdemük volt a 

kénvegyületek eredményes felhasználása. Budafokon filoxéra irtó por- és trágyagyár 

létesült. Ezeken kívül végeztek kísérleteket poloskafü kőzettel, kálciumkarbiddal és 

pikrinsavval is. Franciaországban bevált eljárás alapján próbálkoztak kiégetéssel és 

kiirtással is. Szintén francia módszer alapján homokot öntöttek a kiásott tőkék tövéhez, de a 

gyérítés is tőlük került hozzánk. A szénkénegezés hatásos eljárásnak bizonyult. Horváth 

Géza, az Országos Filoxéra Kísérleti Telep vezetője 1889-ben a sátoraljaújhelyi 
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Nyomárkay-féle szőlőben tartotta bemutatóját, éppen ott, ahol a filoxerát először 

megtalálták a Hegyalján. Sajnos ez sem jelentett végleges megoldást. Ezt egy bordeauxi 

szőlőbirtokos Laliman úr találta meg azzal, hogy ellenálló amerikai alanyokra végezte az 

oltást. Nálunk közel húsz évig kellett várni erre a megoldásra, amikor 1886-ban 

Sárospatakon szőlőoltási tanfolyamot szerveztek az érdeklődőknek. 

Kassán Maurer János már 1891-ben amerikai alanyok mellett hólyagos furmintot is 

előállított és kínált eladásra. Az amerikai alanyok elterjedésével elkezdődhetett a 

rekonstrukció, melyet lassított a tőkeszegénység, az ekkorra már elszegényedett, 

elvándorolt, más mezőgazdasági tevékenységet végző lakosság. 

3.4. Rekonstrukció 1890-1945-ig 

Tokaj-Hegyalja újjátelepítésének munkálatait Bártfai Szabó Gyula és Bernáth Béla kezdték 

el Tállyán, szőlőbirtokukon. Ehhez az állam - segítségül - több kísérleti telepet hozott létre 

Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Mádon, Tolcsván, Olaszliszkán. Az amerikai alanyok 

közismertté tételében nagy szerepe volt a tarcali Vincellérképző Intézetnek is. 1903-ban 

megalakult a tokaji Bortermelők Társasága, majd ezt követően az Uribor Tokaj hegyaljai 

Bornagytermelők Szövetkezete és a Tokaj hegyaljai Szőlősgazdák Pinceszövetkezete. 1900-

tól kezdve évente 1000 kh szőlőt telepítettek vissza. A telepítés tetőpontja 1904 és 1906-os 

években volt. Ezek a szőlők 3-4 év múlva váltak termőképessé. A tokaji hegyen Krötzer 

László, Neuman Albert és Benedek Pál voltak az elsők és követendők a telepítésben. A 

legnagyobb oltványteleppel gróf Dessewffy-féle hitbizományi birtok rendelkezett az Ovár-

dülőben. Jelentős oltványtelepek voltak Mádon, Erdőbényén, Tállyán és Tolcsván is. Az 

1910-es években már jelentős mennyiségű bort állítottak elő, amelyet azonban értékesíteni 

szinte csak a belföldi piacon lehetett. Ezeket ekkora már elfoglalták a franciák, spanyolok 

valamint az olaszok. Rontotta a helyzetet, hogy az alföldi borok jóval olcsóbbak voltak, 

mint a hegyaljaiak. 
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8. táblázat: A szőlőrekonstrukció eredményei Tokaj-Hegyalján 

(HEGEDŰS S. 1908. nyomán) 
Település 1903 1904 1905 1906 1907 Település 

K.h. H.l . K.h. H.l. K.h. H.l . K.h. H.l. K.h. H.l . 

Abaúj szántó 140 1620 144 1480 148 2140 150 1460 154 1871 

Tállya 1300 7600 1306 5900 1316 10570 1336 6120 1344 11770 

Golop 11 3 14 18 14 36 14 36 20 50 

Monok 300 453 301 680 301 1150 301 1120 305 1850 

Legyesbénye 28 220 31 315 35 333 36 161 41 800 

Bekecs 9 8 5 8 5 10 4 20 22 30 

Szerencs 60 300 71 200 75 760 80 200 96 1020 

Ond 23 36 28 63 28 81 28 70 28 120 

Rátka 16 9 20 54 20 90 20 80 20 103 

Mád 499 3600 500 3240 480 5830 492 3160 597 8000 

Mezőzombor 174 1770 203 1756 210 2040 231 1370 232 3530 

Tarcal 706 3260 917 5670 932 5301 932 1600 932 5411 

Tokaj 645 5070 651 4640 651 3810 651 3430 802 5040 

"Bodrogkeresztúr 118 751 138 633 140 1306 144 490 144 1940 

iBodrogkisfalud 77 330 83 564 76 830 83 450 88 1220 

"Szegilong 131 1450 140 1160 152 1580 167 900 184 2150 

Erdőbénye 300 3160 321 2380 337 4630 342 2280 363 6920 

Erdőhorváti 37 119 40 240 52 306 58 290 66 550 

"Tolcsva 665 7840 672 7010 684 7903 701 4200 730 11707 

Olaszliszka 221 4200 235 3420 260 5130 262 693 395 1390 

Vámosúj falu 46 315 51 620 53 756 53 423 63 800 

Bodrogzsadány 106 1447 110 1000 134 1780 143 1310 177 2350 

Bodrogolaszi 69 1105 72 900 86 840 88 600 120 1821 

Bodroghalász 10 1 7 28 7 31 9 - - 30 

Uj patak - - 9 3 9 36 9 25 16 40 

Sárospatak 275 1470 630 2844 634 4455 671 2040 664 6250 

"Végardó 8 9 5 19 5 25 5 15 6 20 

"Károlyfalva - - - - - - - - - -

"Sátoraljaújhely 690 304 701 5500 720 6860 750 4306 764 6146 

"Szőllőske 67 671 68 684 101 657 103 340 103 330 

'Kistornya 201 1571 201 1845 201 1450 202 900 207 670 

Összesen 6932 48845 7674 53874 7866 70728 8065 38089 8693 83929 

A tokaji szőlősgazdák az értékesítési nehézségek csökkentésére hegyközséget szerveztek. 

Az újratelepítés során a könnyebben művelhető hegyháti felszíneket, kisebb lejtésű 

területeket hasznosították. Ezzel szinte feladták a minőségi követelményeket. A vontatottan 

induló rekonstrukció az I . világháború kitörése miatt lelassult, majd teljesen leállt. A 

trianoni békediktátum következményeként az ország feldarabolódott, a külső piacok 

elvesztése mellett a belső piac is beszűkült, a történelmi borvidék keleti felén két települést, 

Kistornyát és Szőlőkét elcsatolták az anyaországtól. Indokot szolgáltatva ezzel a mai 

Szlovákiának tokaji bor előállítására. Most, amikor a világörökség része lett Hegyalja 

gesztus értékű lett volna e két település jelképes „visszacsatolása". Az 1900-as évek 
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szőlőtelepítései az 1930-as évekre elöregedtek, megértek a felújításra. Ehhez az állam 

kedvezményes hiteleket és gyökeres oltványokat biztosított olcsón a nehéz helyzetben lévő 

gazdáknak. A bajokat tetézték a természeti csapások: peronoszpóra, járvány az 1926-27-es 

években, fagykár 1929-ben. A szőlő- és borgazdaság helyreállítása érdekében tett 

erőfeszítések nem maradtak nyomtalanul. Létrejött 1929-ben a Tokaj-Hegyaljai 

Hegyközségi Tanács, majd 1931-ben a Tokaj-Hegyaljai Bortermesztők Pinceszövetkezete, 

ezt követően 1938-ban Sátoraljaújhelyen a Magyar Hegyvidéki Bortermelők Értékesítő 

Szövetkezete. De minden erőfeszítés hiábavaló volt, mert a kivitelt fokozni nem tudták, s ez 

befolyással volt a szőlőterület alakulására is. Ezt mutatja az alábbi táblázat: 

9. táblázat: A szőlő területe 1940-ben (MOLNÁR L . alapján) 

Község neve Szőlőterület k.li. 

n.öl 

Oltványszőlő k.h. 

n.öl 

Hazai szónk, 

k.h. n.öl 

Direktt. 

amerikai k.h. 

n.öl 

Csemege szőlő k.h. n.öl 

Bodroghalász 11,1441 11,1441 -,- -»" -,10 

Bodrogzsadány 166,1154 166,11544 -,- -,-

Bodrogkeresztúr 191,0800 191,0800 V 2,-

Bekecs 30,0000 30,0000 -,- r 2,-

Bodrogolaszi 116,1034 116,1034 - , - 3,09 

Erdőhorváti 121,0000 121,0000 •»- 2,-

Erdőbénye 449,1300 449,1300 -,- 10,02 

Golop 20,0386 20,0386 -,- 4,-

Hercegkút 68,0700 68,0700 V -•- 4,-

Kistornya 261,0122 246,0122 -,- 15,- 7,-

Legyesbénye 52,0000 52,0000 
• ' -

3,-

Mezőzombor 252,0700 227,0700 25,- -,- • ' ' 

Makkoshotyka 3,0614 3,0614 V *»" -,01 

Monok 133,1512 133,1512 -,- -,- -,-

Mád 685,0000 685,0000 -.- -,- 3,-

Ölaszliszka 452,1500 452,0500 -,- -,- 10,06 

Ond 61,0000 61,0000 v 8,-

Rátka 105,0439 101,1599 v 3,05 98,0439 

Sára 8,0060 8,0060 -,- -,- V 

Sátoraljaújhely 772,0669 772,0669 •'- • ' • 
64,-

Sárospatak 751,0582 748,0582 v 3,- 70,-

Szerencs 124,0329 124,0329 v -,- 4,0050 

Bodrogkisfalud 117,0713 113,0713 v- 4,- -,-

Szegi 159,1020 149,1020 v 10,- 1,-

Szegi long 49,1051 48,1051 -,- 1,- v 
Szőlőske 125,1137 90,0437 28,07 7,- 30,-

Tokaj 643,0560 48,0723 597,1437 597,1437 4,0001 

Tarcal 660,0480 57,1129 602,0931 -,0020 10,-

Tállya 1065,0000 1065,0000 -,- -,- 6, 

Tolcsva 812,1266 812,1266 -,- -,- 10,-

Végardó 8,1100 7,1100 -,- 1.- -,0478 

Vámosúj falu 82,0600 82,0600 -,- v 10,08 

| Abaúj szántó 220,0000 220,0000 V V 16,-
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10. táblázat: A megtermelt bor mennyiségének alakulása 

(Borászati Felügyelőség adatai alapján) 
Község neve Termett összesen hektoliter Község neve 

1937.év 1938.év 1940.év 

Sátoraljaújhely 14,180 5,914 474 

Végardó 72 22 7 

Sárospatak 13,200 4,675 500 

Hercegkút 2,258 1,000 -
Bodroghalász 288 70 3 

Makkoshotyka 53 56 4 

Bodrogolaszi 1,607 1,280 20 

Bodrogzsadány 2,207 1,974 73 

Sára 110 100 2 

Vámosújfalu 820 100 90 

Tolcsva 17,864 8,200 1,186 

Erdőhorváti 1,000 605 100 

Ölaszliszka 9,230 1,782 760 

Erdőbénye 8,900 7,280 400 

Szegi long 780 144 2 

Szegi 2,340 1,100 100 

Bodrogkisfalud 3,140 950 20 

Bodrogkeresztúr 1,752 765 60 

Tokaj 3,200 3,383 7,23 

Tarcal 2,350 4,052 1,200 

Mezőzombor 1,500 1,518 35 

Szerencs 1,179 1,042 20 

Bekecs 240 260 -
Eegyesbénye 450 450 -
Mád 12,000 11,300 600 

Ond 302 312 10 

Rátka 539 600 60 

Tállya 16,020 15,245 150 

Golop 65 60 10 

Monok 1,330 1,064 50 

Abaúj szántó 7,200 6,000 180 

Összesen 126,176 81,303 6,839 
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11. táblázat: A borexport alakulása (Külkereskedelmi Hivatal adatai alapján) 
1933. 1934. 1935. 1936. 

Lengyelország 6,038 4,424 4,949 5,556 

Csehszlovákia 3,618 1,414 1,994 2,970 

Németország 743 692 1,323 2,853 

Ausztria 319 250 257 319 

Németalföld 233 104 31 32 

Svájc 133 167 8 23 

Franciaország 14 14 51 56 

Belgium 134 2 16 7 

Olaszország 14 28 7 7 

Danzig 27 2 35 39 

Venezuela 12 18 10 10 

Nagy-Britannia - 4 - 7+10.000 p. 

Románia 4 - - -

Curacao 3 1 5 -

Mexikó - - 5 7 

Dánia 1 - - -

Luxemburg - 4 - 1 

Jugoszlávia - - - 1 

Kína - 1 - -

U.S.A. - 4 - 15.000+3 q.p. 

Észtország - - - 6 

Finnország - - 3 10.000 p. 

Svédország - - - 1.000 p. 

Összesen 11.293 q. 7,129 q 8.694 q. 11.899 q.és 

36.000 p. 

A I I . világháború alatt kevés változás következett be, leszámítva azt, hogy az addig 

felhalmozott készleteket elrabolták nemcsak Magyarországon, hanem a borkivitel 

szempontjából fontos országokban is pl: Lengyelországban. A I I . világháborúban pusztult el 

Varsóban a legnagyobb hegyaljai borgyüjtemény, pótolhatatlan veszteséget okozva a 

mueális borok gyűjtőinek. Egy-egy felbukkanó palackért vagyonokat fizettek később a 

gyűjtők. A szőlőrekonstrukció nem fejeződött be egyszeri tevékenységgel; máig tartó 

folyamat, melynek során újra a minőség irányába történtek lépések. Tudatosan a korábban 

elhagyott, meredekebb - kevesebbet - de jobb minőséget adó területeket veszik művelés 

alá. Fontos látnunk, hogy azok a törekvések, amelyek a szovjet piac minőségileg egalizált, 

de nagy igényeit elégítették ki , mára megbuktak. Újra megjelentek a dűlőnként különböző 

ízvilágú, változatos igényeket kielégítő minőségi borok. Ezt kell követni az EU csatlakozás 

után is. Az azonban le kell szögezni: hiába lesz a hegyaljai bor jobb minőségű, mint néhány 

nyugati vetélytársáé, nem ez fogja eldönteni piaci pozícióit. 
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4. Népességföldrajzi adottságok vizsgálata 

A gazdasági tevékenység és a demográfia szoros korrelációban vannak egymással. A 

szőlőtermesztés és borgazdaság magas termelési értéket állít elő nagy élőmunka 

ráfordítással. A táj uralkodó gazdasági tevékenységének fejlődésével együtt nőtt a 

népességmegtartó képessége is. Lassan a történelmi Magyarország gazdaságilag 

legfejlettebb és legnépesebb részévé válhatott. Ezt bizonyítják a legrégebbi összeírási adatok 

is. 

1784/87-es adatok szerint a térséget 41285 fő lakta, ebből 12 mezővárosban (oppidumban) 

32739 fő, 79,3%. A Hegyalja legnépesebb oppiduma Tállya (4388 fővel), ezt követi a 

sorrendben Sátoraljaújhely (4023 fővel), majd Sárospatak (3752 fővel), Mád (3475 fővel), 

Tokaj (2943 fővel). A sorrend utolsó helyén Szerencs található (1571 fővel), megelőzi 

ebben Olaszliszka (1680 fővel), Erdőbénye (1783 fővel). (18.ábra) 

12. táblázat: A tokaj-hegyaljai mezővárosok lakossága a 18-19. században és 2000-ben 

(Szerk: FRISNYÁKS.) 
1787 1850 1870 1880 1890 1800 2000 

Abaúj szántó 2364 4220 4589 4499 4360 4603 3539 

Bodrogkeresztúr 1805 1377 1535 1256 1386 1896 1636 

Erdőbénye 1783 2130 2484 2073 2250 2370 1418 

Mád 3475 3154 3779 3471 3480 3680 2681 

Olaszliszka 1680 2017 2368 1886 2280 2576 1812 

Sárospatak 3752 5682 7770 6737 7639 9267 14613 

Sátoraljaújhely 4023 6526 9946 11264 13017 16886 17013 

Szerencs 1571 1532 1829 2370 4339 5272 9986 

Tarcal 2756 2370 2920 2937 3359 3794 3353 

Tállya 4388 3734 3997 3668 3497 3603 2154 

Tokaj 2942 2886 5012 4479 4815 5110 4261 

Tolcsva 2210 2753 3120 2748 2813 3094 2057 

Összesen 32749 38381 49349 47388 53235 62151 64523 

2 2 

Magyarország népsűrűsége ekkor 28,8 fő/km , a Tokaji (Zempléni)-hegységé 41 fö/kirf, 

Tokaj-Hegyaljáé 46,5 fő/km2. 

Az országos népsűrűségi adatokat jóval meghaladó értékek magyarázatát az intenzív 

földhasznosítással, a bortermelés konjuktúrájával, az exportlehetőségek bővülésével 

adhatjuk meg. (FRISNYÁK S. 1990). 

A szőlő- és borgazdaság fejlődése mellett az oppidumok piactartási (kereskedelmi) 

szerepköre (a Felvidék és az Alföld közötti árucsereforgalomban játszott szerepe) fontos 

kereskedelmi útvonalak metszéspontja, átkelőhely funkciója (pLTokaj), közigazgatási (pl: 

Sátoraljaújhely) és kulturális vonzásköre (pl: Sárospatak), később Szerencs, többfunkciós 
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városokká fejlődtek. Sárospatak református iskolája révén (1533-ban létesült) országos 

jelentőségre tett szert. A tiszai árterek átkelőhelyei közül a tokaji volt a legfontosabb, amely 

első fogadóállomása a máramarosi sónak és a Kárpátok faanyagának. Innen azt szárazföldi 

úton, szekereken szállították tovább a szélrózsa minden irányába. A hazai postaforgalom 

fontos állomása volt Tokaj, melynek vonzott népessége Frisnyák Sándor számításai alapján 

közel 30-szorosan haladta meg saját népességszámát. 

A X V I I I . sz. végére a gazdaságfejlődés megállt, melynek fő oka a piacvesztés volt. A válság 

a XIX. század, első felében egyre mélyülő. (19.ábra) 

13. táblázat: A Zempléni-hegység mikro körzeteinek terület- és népességadatai (1851-2000) 

(Frisnyák S. szerint) 
a)Tokaj -

hegyalja 

b)Abaúji-Hegyalja c) Erdövidék d) Hegyköz a-d.összesen 

(Zempléni-hegység) 

Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 

887,66 213,20 293,23 226,66 1620,75 

Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 

54,77 13,15 18,10 13,98 100,00 

Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 

55999 17740 6566 8761 89066 Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 

62,9 19,9 7,4 9,8 100,00 

Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 

63663 15477 7037 10301 96478 

Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 

66,0 16,0 7,3 10,7 100,00 

Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 

79242 13813 6916 9323 109294 

Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 

72,5 12,6 6,4 8,5 100,00 

Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 

Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 63,08 83,20 22,39 38,65 54,95 

Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 

71,72 72,59 23,99 45,44 59,52 

Terület (km 2) 

%-os megoszlás 

Lakosság 1851 -ben %-os 

megoszlás 1870-ben 

%-os megoszlás 1900-ban 

%-os megoszlás Népsűrűség 

(fó/km 2) 1851-ben 

1870-ben 1900-ban 

89,27 64,78 23,58 41,13 67,43 

1850-ben a térség legnépesebb sokfunkciós városai Sátoraljaújhely (6526 fővel), Sárospatak 

(5682 fővel), Abaújszántó (4220 fővel), a legkisebb Bodrogkeresztúr (1377 fövel). 

FÉNYES E. adatai alapján a Tokaji (Zemplén)-hegység népessége összesen: 89066 fö, 

45%-kal több mint 1787-ben. 

A kereskedelmi tevékenység vonzotta a Hegyaljára a zsidóságot (20.ábra). 1851-ben 7659 

fó, a lakosság 8,9%-a tartozott ide. A legtöbb zsidó Abaújszántón volt (1171 fő, 26,2%), 

Sátoraljaújhelyen (1125 fó, 17,8%), Mádon (800 fő, 17,4%), Tolcsván (706 fő, 23%), 

Tállyán (600 fő, 11,5%), Bodrogkeresztúron (366 fő, 19,5%), Sárospatakon (264 fö, 6,3%), 

Tarcalon (231 fő, 16,3%), Tokajban (189 fó, 4,6%, 1840-ben) élt. 

A XIX.sz. második felében a Hegyalja gazdasági fejlődése lelassult, majd a filoxéra vész 

következtében szinte összeomlott. Ez a népességnövekedés dinamikájában is megnyilvánult. 

Míg az országos növekedés 63,9%-os, addig a térség csupán 22,7; 1000 főre 22,7 fös 
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növekedést mutat. A népsűrűség a Tokaji (Zempléni)-hegységben 67,4 fő/km , míg az 

országos átlag 73,8 fő/km , Tokaj-Hegyalján 89,0 fő/km , az országos átlag feletti. 

1990-ben egyedül Tállya lakossága csökkent az 50 évvel korábbihoz képest (3734-3630 fó). 

Ezzel szemben Szerencs lakossága csaknem négyszeresére (1532-5272 fő), Sátoraljaújhely 

közel háromszorosára (6526-16886 fő), Sárospatak (5682-9267 fő) Tokaj (2886-5110) 

duplájára, míg a többi város lélekszáma szerényebb mértékben nő. A legdinamikusabb 

fejlődés a „Hegyalja kapujá"-nak titulált Szerencsen következett be. A mezővárosok 

össznépessége 38381 fóről-62151 főre nőtt 520 év alatt. 

Szerencs és Sátoraljaújhely kiugró népességnövekedésének oka a kiépülő iparral (dohány-, 

cukor-, csokoládégyár) hozható kapcsolatba, valamint az infrastruktúra-hálózat és 

adminisztratív szerepkörök bővülésében kereshető. A XIX.század végén szárnyrakapó 

iparosodás ellenére a mezőgazdaság még hosszú ideig meghatározó jelentőségű maradt. 

4.1. A népesség változása 1900 és 1949 között 

A XX.század első évtizede a gazdasági növekedés időszaka volt. Néhány fős kisüzemek 

sora létesült a térségben. A szőlőrekonstrukció második szakaszának szőlői erejük teljében 

teremnek. Stabilizálódik a piac, ennek eredményeként újra népességnövekedés következik 

be. A lakónépesség 1900 és 1910 között 79711 főről 86784 fóré emelkedik a Hegyaljához 

tartozó településeken. Csak néhány fővel csökken Erdőhorváti, Károlyfalva, Szegilong, 

Tokaj és Tolcsva népessége, a többié növekszik. A legjobban Sátoraljaújhely, Szerencs 

népessége emelkedik. 21.táblázat: A lakosság számának alakulása 1870-2000 között. 

1910 és 20 közötti 10 évben már 10 település lélekszáma csökkent a korábbihoz képest pl: 

Bekecs, Erdőbénye, Legyesbénye, Mád, Mezőzombor, Sárazsadány, Szerencs, Tolcsva és 

Vámosújfalu településeké. 1930-ra 5 település: Abaújszántó, Mád, Sátoraljaújhely, Tállya, 

Tolcsva népessége csökken, a többié nő. 194l-re 8 település lakónépessége csökken; Ezek: 

Abaújszántó, Bodrogkeresztúr, Monok, Sárazsadány, Sátoraljaújhely, Szerencs, Tállya és 

Tolcsva, a többié nő. A Il.világháború miatt 1949-re az irány megfordul, és 8 település 

lélekszáma növekszik csak, a többié csökken. 1960-ban 8 hegyaljai település lakossága 

csökken, a többié nő. 1970-ben ez a szám már 2l-re nő, és csak 7 településen növekszik a 

lakók száma csekély mértékben. A 70-es évek iparosítása jelentős mértékű mezőgazdasági 

dolgozó réteget mozgatott az ipar felé. Az 1980-as évekre ez a tendencia tovább fokozódik 

jelentős elvándorlással. 1990-ben sem áll meg a negatív folyamat, a népességfogyás 

fokozódik, a városok közül csak Szerencs lakosságszáma emelkedik. 2000-ben is 

népességfogyást tapasztalhatunk szinte minden településen. A népességszám növekedéséhez 
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elsősorban a cigány lakosok járulnak hozzá pl: Makkoshotykán, ahol a népesség több mint 

fele cigány. Ez a cigányság viszont példát mutathat a Hegyalja többi hasonló lakosságának, 

mivel szorgalmas munkával (szőlőben dolgoznak), normális körülmények között élnek. 

A népességmozgalom negatív előjelei mellett csökkent a természetes szaporodás, nőtt a 

halálozás, az elvándorlás, a munkaerő megtartó képesség. A népesség korcsoportok szerinti 

alakulását a 15.16. táblázat mutatja. 

14. táblázat: A népesség korcsoportonkénti összetétele 1980-ban 

(A KSH adatai alapján) 

Település Férfi 0-14 15-39 40-59 60-x Nő 0-14 15-39 40-59 60-x Település Férfi Nő 

Abaúj szántó 1829 544 644 393 248 1955 495 579 482 399 

Bekecs 998 246 357 260 135 1043 217 329 278 219 

Bodrogkeresztúr 845 192 291 233 129 909 167 283 252 207 

Bodrogolaszi 576 188 158 242 88 549 92 150 180 127 

Bodrogszegi 747 167 261 197 122 797 155 235 232 175 

Erdőbénye 849 170 263 255 161 1079 189 248 334 308 

Erdőhorváti 396 98 115 99 84 465 84 109 162 97 

Golop 392 87 130 114 61 429 81 111 139 98 

Hercegkút 467 84 176 146 61 505 86 160 162 97 

Károlyfalva 215 46 65 66 38 237 43 71 76 47 

Legyesbénye 851 199 320 227 105 847 164 251 253 179 

Makkoshotyka 538 156 210 127 45 514 149 170 132 63 

Mád 1540 375 558 421 186 1657 350 502 475 330 

Mezőzombor 1254 315 471 313 155 1272 307 424 349 192 

Monok 1019 254 312 277 176 1196 256 320 345 275 

Ölaszliszka 1028 246 332 292 158 1120 235 312 347 225 

Ond 318 66 116 85 51 344 70 102 94 78 

Rátka 551 110 201 163 77 629 110 187 184 148 

Sárazsadány 203 41 52 64 46 241 33 52 91 65 

Sárospatak 6850 1745 2563 1614 928 6539 1331 2315 1632 1261 

Sátoraljaújhely 8248 1889 3316 1944 1099 9221 1965 3376 2178 1702 

Szegi long 158 20 55 50 33 170 29 43 57 41 

Szerencs 4539 1162 1667 1158 552 4893 1070 1728 1304 791 

Tarcal 1793 453 624 487 229 1930 453 596 521 360 

Tállya 1344 315 465 387 177 1475 311 426 402 336 

Tokaj 2447 634 911 546 356 3030 665 1137 623 605 

Tolcsva 1034 266 353 269 146 1137 224 354 326 233 

Vámosújfalu 448 122 159 112 55 442 98 146 115 83 
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15. táblázat: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 1990-ben 

(KSH adatai alapján) 
Település Összes lakos 0-14 15-39 40-59 60-x Település Összes lakos 

éves 

Abaújszántó 3565 880 1393 699 593 

Bekecs 2180 538 784 510 348 

Bodrogkeresztúr 1506 294 499 380 333 

Bodrogolaszi 869 178 270 217 204 

Bodrogszegi 1352 248 434 373 297 

Erdőbénye 1588 338 433 380 437 

Erdőhorváti 778 157 215 193 213 

Golop 703 139 213 189 162 

Hercegkút 873 161 286 199 227 

Legyesbénye 1647 376 557 399 315 

Makkoshotyka 964 253 368 216 127 

Mád 2816 638 940 696 542 

Mezőzombor 2526 622 904 576 424 

Monok 1863 340 546 468 509 

Olaszliszka 1928 434 611 493 390 

Rátka 1095 225 346 278 246 

Sárazsadány 322 41 61 87 133 

Sárospatak 15062 3392 5693 3380 2597 

Sátoraljaújhely 19105 4551 6937 4551 3066 

Szegilong 284 53 86 87 58 

Szerencs 10247 2331 3560 2608 1748 

Tarcal 3392 738 1187 887 580 

Tállya 2375 510 744 650 471 

Tokaj 5358 1213 2097 1060 988 

Tolcsva 2034 475 684 522 353 

Vámosúj falu 895 211 302 240 142 

Tokaj-Hegyalja 85327 19336 30150 20338 15503 

% 100,0 22,7 35,3 23,8 18,2 
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A lakosság foglalkozási átrétegzödését, összetételét és iskolai végzettségét a 17-20.táblázat 

mutatja be. 

16. táblázat: A lakosság foglalkozás szerinti összetétele 1980-ban 

(A KSH adatai alapján) 

Település A lakosság 

száma 

Ipar Építőipar Mezőgazd. 

és erdögazd. 

Szállítás és 

hírközlés 

Keresk. Vízgazd. Nem anyagi 

ágazat 

Abaúj szántó 3784 754 268 1288 254 311 57 932 

Bekecs 2041 801 51 613 220 93 26 237 

Bodrogkeresztúr 1754 856 65 356 141 116 7 213 

Bodrogolaszi 1125 140 60 419 309 50 14 133 

Bodrogszegi 1544 661 51 414 190 71 9 148 

Erdőbénye 1928 645 134 762 101 73 7 206 

Erdőhorváti 861 43 111 559 36 25 1 86 

Golop 821 282 65 271 64 23 43 73 

Hercegkút 972 201 21 544 58 34 14 100 

Károlyfalva 452 117 17 141 105 23 3 46 

Legyesbénye 1698 555 25 747 128 52 12 179 

Makkoshotyka 1052 168 148 521 59 52 16 88 

Mád 3197 1131 63 1245 262 114 19 363 

Mezőzombor 2526 951 101 801 305 112 24 232 

Monok 2215 455 215 1123 103 68 31 220 

Ölaszliszka 2148 360 59 986 401 111 18 213 

Ond 662 265 26 214 68 19 7 63 

Rátka 1180 464 26 430 81 35 24 120 

Sárazsadány 444 42 27 260 54 25 8 28 

Sárospatak 15320 3783 1178 3445 1487 1174 484 3340 

Sátoraljaújhely 19262 7667 700 1582 1978 1469 237 5375 

Szegilong 328 131 6 116 41 10 - 24 

Szerencs 9432 4485 277 1054 1228 604 101 1683 

Tarcal 3723 993 112 1599 306 169 36 508 

Tállya 2819 1426 119 591 203 116 21 343 

Tokaj 5477 1219 219 770 653 493 619 1504 

Tolcsva 2171 174 104 1391 95 184 - 214 

Vámosújfalu 890 156 49 371 196 55 3 60 

Tokaj-Hegyalja 89023 28925 4297 22613 9126 5681 1750 16631 

% 100,0 32,2 4,8 25,4 10,3 6,4 2,0 18,7 
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17. táblázat: Az aktív keresők gazdasági ágak szerinti összetétele 1990-ben 

(KSH adatai alapján szert BOROS L . 1994) 

Település Az aktív 

keresők 

száma 

Ipar Építői 

par 

Mg. és 

erdőgazd. 

Közi. 

posta, 

távközi 

Keresk. Vízgad. Egyéb 

anyagi 

tev. 

Személyi 

és gazd-i 

szolg. 

Eü., kult 

.szolg. 

Közig, és 

egyéb 

szolg 

Abaújszántó 1320 311 85 350 89 152 16 3 28 213 73 

Bekecs 940 343 42 225 86 66 11 1 22 71 73 

Bodrogkeresztúr 612 304 6 90 57 37 3 4 10 68 33 

Bodrogolaszi 337 41 12 125 74 17 11 l 3 39 14 

Bodrogszegi 571 227 8 106 88 44 4 2 5 64 23 

Erdőbénye 477 102 17 175 20 21 3 - 4 86 49 

Erdőhorváti 276 43 23 137 11 17 - - 3 30 12 

Golop 272 102 15 69 25 8 28 - 6 13 9 

Hercegkút 356 92 18 128 22 27 10 10 6 25 18 

Legyesbénye 676 237 40 203 54 38 5 - 9 52 38 

Makkoshotyka 405 114 24 151 19 26 5 4 16 37 9 

Mád 1110 456 17 349 80 58 5 1 10 87 48 

Mezőzombor 988 355 40 259 154 62 15 - 12 59 32 

Monok 713 212 63 215 47 44 10 - 11 76 35 

Olaszliszka 741 92 10 362 77 63 5 1 14 60 57 

Rátka 444 149 20 138 38 31 - - 28 28 12 

Sárazsadány 100 19 3 55 9 5 1 - 2 3 3 

Szegilong 105 47 1 18 23 2 - - - 10 4 

Tarcal 1457 374 20 555 166 120 17 2 27 109 67 

Tállya 936 369 37 205 90 63 4 - 31 88 49 

Tolcsva 824 36 22 523 40 92 4 2 16 52 37 

Vámosújfalu 399 49 13 185 80 42 - 2 2 12 14 

Községek együtt 14059 4074 536 4623 1349 1035 156 31 265 1282 708 

Sárospatak 6103 1635 326 1161 420 659 213 194 204 1063 228 

Sátoraljaújhely 7856 3186 128 603 629 766 94 11 436 1446 557 

Szerencs 4616 2050 166 583 481 359 41 1 152 548 235 

Tokaj 1854 377 41 148 172 233 224 53 41 476 89 

Városok együtt 20429 7248 661 2495 1702 2017 572 259 833 3533 1109 

Tokaj-Hegyalj a 34488 11322 1197 7118 3051 3052 728 290 1098 4815 1817 

% 100,0 32,8 3,5 20,6 8,8 8,8 2,1 0,9 3,2 14,0 5,3 

B-A-Z megyei 

átlag 

100,0 39,5 5,8 12,8 8,9 8,9 1,8 0,5 4,3 12,6 4,9 
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18. táblázat: A 7 éves és idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettsége, 1990-2000 

között 

(KSH adatai alapján) 

Település Ossz. 0 Altalános iskola Befejezett Település Ossz. 0 

1-5 6-7 8 középf. 

szakmunk. isk. 

középiskola felsőfokú iskola 

Település Ossz. 

osztály 

középf. 

szakmunk. isk. 

középiskola felsőfokú iskola 

Abaúj szántó 3158 68 414 525 1264 394 366 127 

Bekecs 1924 44 266 346 576 336 290 66 

Bodrogkeresztúr 1375 37 198 265 478 181 178 38 

Bodrogolaszi 784 16 96 169 277 121 80 25 

Bodrogszegi 1245 20 149 280 423 191 136 46 

Erdőbénye 1417 40 235 359 436 160 133 54 

Erdőhorváti 714 12 82 215 231 102 47 25 

Golop 637 7 76 149 247 117 39 2 

Hercegkút 791 6 68 214 218 140 122 23 

Legyesbénye 1477 27 216 324 537 237 99 37 

Makkoshotyka 833 29 114 136 368 117 47 22 

Mád 2508 41 354 516 730 380 381 106 

Mezőzombor 2251 73 370 494 733 340 198 43 

Monok 1723 18 230 545 490 274 119 47 

Ölaszliszka 1730 61 225 417 534 240 185 68 

Rátka 992 11 112 262 311 164 106 26 

Sárazsadány 300 7 38 99 117 25 12 2 

Szegilong 254 6 38 69 75 40 21 5 

Tarcal 3061 42 465 550 947 465 473 119 

Tállya 2151 31 333 467 675 263 322 60 

Tolcsva 1806 63 275 290 573 264 267 74 

Vámosújfalu 798 21 103 140 276 131 109 18 

Sárospatak 13725 329 1676 2081 4260 1994 2283 1102 

Sátoraljaújhely 17281 278 2009 2122 5915 2313 3335 1309 

Szerencs 9252 158 1088 1338 2974 1212 1826 656 

Tokaj 4904 249 547 734 1893 500 680 301 

Községek 31929 680 4457 6831 10516 4682 3730 1033 

Városok 45162 1014 5320 6275 15042 6019 8124 3368 

Tokaj-Hegyalja 77091 1694 9777 13106 25558 10701 11854 4401 

% 100,0 2,2 12,7 17,0 33,1 13,9 15,4 5,7 

B-A-Z megye 100,0 2,3 12,9 17,6 32,3 13,3 15,7 5,9 
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19. táblázat: A Zempléni-hegység aktív keresőinek száma és %-os megoszlása a foglalkozási 

főcsoportok szerint (1900) 

(Szerk.: FRISNYÁK S) 

Mikrokörzet Aktív keresők 

száma 

Az aktív keresők %-os megoszlása Mikrokörzet Aktív keresők 

száma ipar mezőgazdaság közlekedés kereskedelem Egyéb 

a)Tokaj-Hegyalja 28623 23,8 45,5 3,5 5,9 21,3 

b)Abaúji-Hegyalja 6291 10,3 73,9 0,5 1,8 13,5 

c)Erdővidék 2285 10,1 75,5 1,0 1,0 12,4 

d)Hegyköz 3859 9,7 77,6 0,4 1,3 11,0 

Összesen: 41058 19,7 54,6 2,6 4,5 18,6 

A lakónépesség változását 1870 és 2000 között a 20. táblázat alapján érzékelhetjük 

20. táblázat: 

(A KSH adatai alapján) 

Település 1870 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2000 

Abaújszántó 4589 4603 4940 5059 4969 4908 4567 5078 4265 3784 3566 3539 

Bekecs 1038 1746 1853 1723 1915 1990 2059 1962 2034 2041 2179 2633 

Bodrogkeresztúr 1535 1896 2092 2174 2279 2248 1901 2261 1899 1754 1511 1636 

Bodrogolaszi 754 1124 1175 1205 1323 1455 1540 1695 1310 1125 877 896 

Bodrogszegi 1022 1243 1300 1415 1654 1675 1735 1799 1743 1544 1353 

Erdőbénye 2484 2370 2413 2389 2950 3116 3055 2978 2362 1928 1587 1418 

Erdőhorváti 1409 1311 1304 1258 1344 1396 1356 1353 1051 861 769 707 

Golop 605 700 765 827 923 966 1010 1072 936 821 706 643 

Hercegkút 785 899 934 999 1103 1123 1076 1147 1037 972 873 804 

Károlyfalva 466 459 424 479 541 624 531 630 542 452 -
Legyesbénye 1306 1550 1746 1571 1945 2105 1973 2155 1806 1698 1651 1645 

Makkoshotyka 441 469 476 579 746 874 984 1098 1121 1052 961 986 

Mád 3779 3680 3750 3622 3524 3528 3469 3590 3753 3197 2805 2681 

Mezőzombor 1121 1868 2281 1963 2234 2449 2453 2646 2667 2526 2525 2599 

Monok 2812 2856 2977 2977 2985 2901 2938 2874 2442 2215 1865 1831 

Olaszliszka 2368 2576 2682 2744 2924 2993 2829 2909 2369 2148 1930 1812 

Ond 577 615 650 677 766 832 779 737 685 662 -

Rátka 845 949 1021 1063 1115 1189 1162 1306 1276 1180 1091 1085 

Sárazsadány 633 772 787 731 800 797 816 723 548 444 326 260 

Sárospatak 7770 9267 10459 11372 12253 14143 13644 15378 14540 15320 15062 14613 

Sátoraljaújhely 9946 16886 19940 21162 18431 17848 15061 16227 17469 19262 19106 17013 

Szegilong 293 378 370 407 428 440 490 456 424 328 281 261 

Szerencs 1829 5289 6122 5869 6727 7635 7034 7882 8643 9432 10250 9986 

Tarcal 2920 3794 3808 3839 4063 4004 3929 4083 4038 3723 3391 3353 

Tállya 3997 3603 3650 3927 3736 3564 3521 4024 3221 2819 2374 2154 

Tokaj 5012 5110 5105 5073 5844 5903 5074 5423 5301 5477 5371 4261 

Tolcsva 3120 3094 3033 2939 2896 2757 2613 2750 2296 2171 2033 2057 

Vámosúj falu 648 604 727 726 795 874 964 861 867 890 895 908 

Összesen 64104 79711 86784 88769 91222 94337 88563 95097 90645 89826 85338 79781 
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A települések fontosabb népesedési adatait a 21. táblázat és a 21. ábra segítségével 

követhetjük nyomon. 

21. táblázat: A települések fontosabb adatai, 2000 

Település Terület km 2 Lakónép. az év 

elején 

Elveszületés Halálozás Természetes 

szaporodás i l l . 

fogyás 

Vándorlási 

különbözet 

Abaúj szántó 47,36 3 539 39 38 1 -36 

Bekecs 25,72 2 633 26 23 3 -22 

Bodrogkeresztúr 29,87 1 636 11 18 -7 -5 

Bodrogkisfalud 14,68 1 039 7 16 -9 -12 

Bodrogolaszi 20,62 896 15 8 7 -3 

Erdőbénye 45,80 1 418 16 22 -6 -41 

Erdőhorváti 50,11 707 8 9 -1 8 

Golop 9,43 643 7 13 -6 8 

Hercegkút 7,81 804 6 14 -8 -

Legyesbénye 20,31 1 645 18 25 -7 -25 

Makkoshotyka 10,41 986 18 12 6 4 

Mád 31,86 2 681 18 49 -31 -38 

Mezőzombor 38,78 2 599 35 29 6 -44 

Monok 41,98 1 831 24 29 -5 3 

Ölaszliszka 39,46 1 812 24 29 -5 -6 

Ond 

Rátka 11,78 1 085 6 15 -9 -20 

Sárazsadány 15,31 260 - 10 -10 24 

Sárospatak 139,07 14613 123 177 -54 -124 

Sátoralajújhey 73,45 17013 202 243 -41 -117 

Szegi 9,05 359 4 8 -4 -10 

Szegi long 6,94 261 1 4 -3 -

Szerencs 36,69 9 986 98 142 -44 53 

Tarcal 53,73 3 353 45 46 -1 -12 

Tállya 37,96 2 154 22 32 -10 -18 

Tokaj 28,20 4 261 41 96 -55 209 

Tolcsva 16,49 2 057 29 31 -2 -49 

Vámosúj falu 10,64 908 12 14 -2 -3 
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5. Tokaj-Hegyalj a szőlő- és borgazdasága a II . világháború után 

A második világháborút követő évtizedekben mélyreható, hibás döntésektől sem mentes 

változások mentek végbe a gazdálkodásban. 

A háború után a földreform keretében a parasztságnak kiosztották a szőlőnagybirtokokat, 

bár ebből nem volt sok. 

A tulajdon szétaprózódásával a müvelés technikai színvonala csökkent. A szegényebb 

néprétegből lett tulajdonosok sem hozzáértéssel, sem anyagi eszközökkel nem rendelkeztek, 

így a termelés színvonalában visszaesés következett be. A kisbirtokos szőlősgazdákra 

nehezedő gazdasági és politikai nyomás hatására egyre többen hagytak fel a 

szőlőmüveléssel, gyarapodtak a parlagterületek, főleg a meredek lejtőkön. 

1953-ban 3,8%-kal, azaz 322 ha területtel volt kevesebb a müveit szőlő mint 1935-ben. 

1953 és 1956 között 7,4%-os területi veszteség következett be (707ha) a szőlőben. 

A szőlők állagában kedvezőtlen folyamatok mentek végbe. 1953-ban a szőlőültetvények 

37,3%-a gyenge, 48,5 %-a közepes és csupán 14,2 %-a tartozott a jó kategóriába. 

Tőkeszegénységre utal a nem megfelelő támrendszer, vagy annak hiánya is. 

A létrejött mezőgazdasági termelőszövetkezetek is hasonló gondokkal küszködtek. Ezt 

fokozta a szaporítóanyag hiánya is. Ezen a gondon próbált segíteni a Tokaj hegyaljai Állami 

Gazdaság, de 10 ha-os telepe nem tudta az igényeket kielégíteni. A probléma láttán az 

állami beavatkozás elkerülhetetlen volt, ezért 1955-ben (2189, 1955.M.T.sz.határozat) öt 

évre szóló tervet dolgoztak ki . E terv keretében 741 ha új szőlő telepítése mellett 1083 ha 

régi szőlő felújítását irányozták elő. A rekonstrukciós terv meghatározta a fejlesztés irányát 

(nagyüzemi formát), területeit (szaporítóanyag előállítása, gépesítés, feldolgozóüzemek 

létrehozása, pincék építése és bővítése, talajerő visszapótlása stb.). A szétszórt parcellákkal 

rendelkező Szerencs, Végardó, Bodrogszegi, Golop, Legyesbénye, Monok és Ond kimaradt 

ebből a tervből, melynek részeként 8,5 ha-os alanytelep létesült évi 3 millió oltvány 

előállításával, valamint egy napi 13 vagon kapacitású szőlőfeldolgozó létesült. A tervezettel 

ellentétben nem 741 ha-t, hanem 947 ha-t telepítettek újra, de a felújítás tervezett mértéke 

(1083 ha helyett csak 381 ha) jóval elmaradt a teljesítéstől. 

Az 1956-os forradalom után, 1957-ben megkezdődött a mezőgazdasági 

termelőszövetkezetek újraszervezése. Ennek támogatására az állam új felvásárlási rendszert, 

rugalmasabb árpolitikát ígért, s a korábbi alacsony begyűjtési árak helyébe elfogadhatóbb 

lépett. 
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1961-ben a Hegyalján 4897,4 ha szőlőt tartottak nyilván, melynek 28,8 % állami gazdasági, 

21,7 %-a termelőszövetkezeti, 38,1%-a termelőszövetkezeti szakcsoport, i l l . hegyközségi, 

11,4%-a egyéni tulajdonban volt. 1961-ben az állami gazdaságok közül a sátoraljaújhelyi 

(251 ha), a tolcsvai (150 ha), a tarcali (148 ha), a mezőzombori (137 ha), a sárospataki (118 

ha) és a tokaji (103 ha) határ rendelkezett szőlőterülettel. A termelőszövetkezetek 

Sárospatak (284 ha), Bodrogolaszi (144 ha), Rátka (85 ha) és Tarcal határában (68 ha) 

gazdálkodtak. Az egyéni gazdálkodók Tállyán (103 ha), Sárospatakon (59 ha) és Tolcsván 

(53 ha) birtokolták a legtöbb szőlőültetvényt, de a legjelentősebb ültetvénnyel a 

szakszövetkezetek rendelkeztek (1865 ha, az összes ültetvények 38,1 %-a). 

A legnagyobb arányú telepítések az un. „szoknya" területeken létesültek, melyek 1-15%-os 

lejtésű, alacsony hegylábfelszín szántóföldjein történtek. A sortávolságokat 220-260-320 

cm-re tervezték, lehetővé téve a gépi talaj művelést. A kis lejtésű területek nagy 

mennyiséget, de gyenge minőséget produkáltak. A magasabb térszínek hagyományos 

művelésű területeit elhagyták, s ezzel paríagosodáshoz, illetve másodlagos növényzet 

kialakulásához alakult ki kedvező feltétel. A jelentős telepítések ellenére 1965-ben a tőkék 

közel 60%-a volt 25 évesnél idősebb. Felmerült a teraszírozás gondolata is, de ez viszonylag 

kis területen valósult meg, mivel nagy anyagi ráfordítást igényelt. 1960-ban a tokaji Rákóczi 

szőlőben 12 ha-on alakítottak ki teraszokat, míg a tarcali Szarvas szőlőben 1972-75 között 

22,2 ha-on. Az alsó terasz 60 m széles, a legfelső már csak 5 m. Ezekhez hasonlóan Tállyán 

4 ha-on, míg több magángazda mikroteraszok létrehozásával küzdött a talajerózió ellen. Az 

1960-as évek elején az egyéni szőlőgazdaságok száma 32 432-vel nőtt. 

1952-ben létrejött a Tokaj hegyaljai Állami Gazdaság és a Tolcsvai Állami Gazdaság, az 

előbbi 1870 ha-on. 1957 után az állami gazdaságok szőlőinek fajtaösszetétele szerint a 

következőképpen alakult: kb.70 % furmint, 20-25 % hárslevelű, a maradék sárgamuskotály. 

A szovjet piac (de ez igaz az egész szocialista piacra is) nem kényszerítette a minőségi 

termelés irányába a gazdálkodókat, mivel elsősorban a mennyiségi szemlélet volt a 

meghatározó. A minőségi kihívásokra a rendszerváltásig kellett várni. 

5.1. A szőlő- és borgazdaság technikai feltételei 

1960-ig egész Hegyalján 100x100 cm-es, a 100x120 cm-es, i l l . a 100x90 cm-es sor- és 

tőketávolságú karós támrendszerű szőlő volt az egyedüli művelési forma. A huzalos, 

oszlopos támrendszerre való áttérés a 60-as évek elejére tehető, előbb az állami 

gazdaságokban, majd a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. A talajmüvelés az 1960-

as évekig a meredek 15-25°-os lejtőkön - megfelelő gépek hiányában - kizárólag kézi 
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erővel történt. A nagyobb sortávolság lehetővé tette a gépesítést mind a talajművelés, mind 

a permetezés (vegyszeres gyomirtás-, növényvédelem) területén. Nagy előrelépést jelentett a 

helikopteres permetezés elterjedése is. így időben nagy területek védelmére volt lehetőség. 

A rotor által keltett nagy szél a levelek háti oldalára is eljuttatta a permetszert. 

5.2. Az 1970-es, 1980-as évek szőlő- és borgazdasága 

A 60-as évek végétől megindult a harmadik rekonstrukció, de a 70-es évek elején a fejlődés 

fokozatosan lelassult, majd stagnált. A stagnálást hanyatlás, a gazdasági nehézségek 

felszínre kerülése, értékesítési gondok sokasága jellemezte. 

SÜLI-ZAKAR I . (1982.) úgy ítéli meg a helyzetet, hogy „A hatvanas évek végétől 

meginduló ún. harmadik rekonstrukció fő célját elérte: a tokaj-hegyaljai borvidék nem vált 

csak gazdaságtörténeti fogalommá. Az enyhe lejtőkön és a sík térszíneken megvalósított 

nagyüzemi szőlőtelepítés hatására Tokaj-Hegyalj a szőlőterülete... meghaladja a 

filoxéravész előtti kiterjedést, a hozamok alapján pedig jóval felülmúlja a korábbi értékeket. 

A hegyaljai szőlőtermelés bázisát a családi szőlők helyett egyre inkább a szocialista 

nagyüzemek szőlőtermelése jelenti". 

Ugyanekkor LACZKÓ I . , LACZKÓNÉ HÉTI P. (1980), így jellemezte Hegyalját: „Tokaj-

Hegyalja jelenleg stagnáló vagy depressziós terület jelzővel illethető. Ez azt jelenti, hogy a 

körzetben a termelés és a lakosság életkörülményeinek színvonala átlagos, vagy annál 

kedvezőbb az elmaradott területekhez képest. Ez azért szembetűnő, mert Tokaj-Hegyalja 

évszázadokon át az ország egyik „legpallérozottabb", leggazdagabb kultúrájú területe volt, 

és a színvonal nem egyetlen városi központra koncentrálódott .... hanem a 60-80 km 

hosszan húzódó övezet összes kis mezővároskájára jellemző volt. A táj hanyatlása mintegy 

száz év óta egyre szembetűnőbb". Majd később így folytatják: „Noha a lakosság 

életkörülményei ma is kétségtelenül elérik, esetenként meg is haladják az országos 

színvonalat, ennek ellenére kivételes adottságokkal rendelkező tájegységünk messze áll attól 

a színvonaltól, amelyen a gazdasági jelentősége (értéke) alapján lennie kellene." A 

szerzőpár Tokaj-Hegyalja hazai viszonylatban kiemelkedő lehetőségeit a páratlan természeti 

adottságokon túl a kedvező települészerkezetben, az örökölt infrastruktúrában, a jó 

közlekedési viszonyokban, az idegenforgalom lehetőségeiben és a tradíciókban jelöli meg. 

Úgy gondolják, a szőlőtermelő mikrotáj lehetőségeinek kiaknázatlansága, a jelenlegi 

állapotok, a szomszédos, elmaradott területek helyzetét is károsan befolyásolják. Ezzel 

szemben Hegyalja pozitív jellegű fejlődése hatékonyan javítaná a Hegyköz és a Bodrogköz 

helyzetét is. 
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A Tokaj-Hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát szakembere, KARDOS JÁNOS SÜLI-

ZAKAR I-hez hasonlóan pozitívan ítéli meg az 1970-1982.közötti időszakot, amelyben a 

terv 1%-os (=63,3 ha) területi növekedést irányzott elő, ám 1,8%-os (=101,4 ha) valósult 

meg. A termés mennyiségi növelése terén a trendszámítás 153,6 kg/év növekedéssel számolt 

(3,6%), de a megvalósulás 6,3 %-os lett. Idézi VASÓCZKI L.-t (1982), aki szerint Tokaj-

Hegyalján a termés az utóbbi tíz évben kétszeresére, míg az értékesítés másfélszeresére nőtt. 

Ugyanakkor VASÓCZKI L. megjegyezte: „A szőlők jelentős részénél a termelés nem nyújt 

jövedelmet, vagy az elért jövedelem kedvezőtlensége nem hat ösztönzőleg a 

szőlőtermesztésre." KARDOS J. (1983) vitatja VASÓCZKI megállapítását"... ha nem érte 

volna meg a szőlőtermesztés, az nem gyarapodott volna kétszeresére". Bár elismeri: 

„Természetesen a nagyüzemek között jelentős szóródás az ágazati eredmény tekintetében 

valóságos, hiszen néhány, nemcsak szőlő profilú szövetkezeti gazdaság - elsősorban 

termelésének alacsony színvonala miatt - sokszor veszteséges volt, ugyanakkor a 

kedvezőtlen évjáratok a stabil szőlőtermelő nagyüzemek eredményeit is megingatták." 

Vizsgálatai során arra a következtetésre jutott, hogy a kistermelői szektor (a háztáji, az 

egyéni és szakszövetkezeti tagi) termelési eredményei egyértelműen stabilabb képet 

mutatnak. 

KARDOS J. (1983) számításai szerint 1970-1982 között a Borkombinát termelési 

eredményei kilenc alkalommal bizonyultak gazdaságosnak, s csupán három évben (1974, 

1980, 1981.) voltak veszteségesek. 1973-ben pl. 11,57 t/ha hozam mellett 2,59 Ft/kg, 1972-

ben 9,26 t/ha átlagnál 2,42 Ft/kg hasznot könyvelhetett el a legnagyobb hegyaljai 

mezőgazdasági nagyüzem. 

1974-ben a 3,48 t/ha hozam -8,79 Ft/kg, 1981-ben 3,80 t/ha esetében -5,39 Ft/kg 

veszteséget eredményezett. Az a tény, hogy az 1979. esztendő 6,85 t/ha hozama nyereséget 

produkált, ugyanakkor 1980. 7,56 t/ha - tehát magasabb - átlaga -0,41 Ft/kg veszteséget 

eredményezett azt bizonyítja, hogy a termésátlag mellett a felmerülő önköltség (1979-ben 

7,23 Ft/kg, 1980-ban 8,40 Ft/kg) is fontos tényező e vonatkozásban. A legmagasabb 

nyereség évében 5,36 Ft/kg, a legnagyobb veszteség (1981) 17,85 Ft/kg volt a teljes 

önköltség. 

A Borkombinát 1992-ig a legnagyobb felvásárló szerepkörét is betöltötte, így nyeresége 

alakulását a felvásárlási árak alakulása (amelyet, mint monopol helyzetben lévő felvásárló 

diktált) is befolyásolt. Vitatható - sokan vitatták is - ezek meglehetősen nagy, nem mindig 

indokolt szóródását, amely az esetek nagy részében a termelőt sújtotta, de a szőlőért, 

mustért kapott pénz szerény, de biztos jövedelmet, jövedelemkiegészítést jelentett számára. 

A felvásárlási árak 5,20 Ft/kg és 12,46 Ft/kg között mozogtak a jelzett 12 év időszakában. 
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KARDOS J. (1983) kimutatta, hogy 8 Ft/kg védőár mellett 8 tonna/hektár termés már 

nyereséget hozhat. A veszteséggel záró termelő- ül. szakszövetkezetek problémáját ezek 

magas (ön)költségösszegeiben látja. így pl. 1978-ban az üzemek átlagos 54 ezer Ft/ha 

termelési költségeivel szemben a mádi „Rákóczi" Szakszövetkezet, a bekecsi és a 

bodrogolaszi Tsz. 70 ezer Fg/ha, sőt 76600 Ft/ha költséggel dolgozott. 1981-ben pedig már 

137393 Ft/ha költséggel termelt a Bodrogolaszi Mg.Tsz. 

5.3. A szőlő- és borgazdaság eszközellátottsága 

A szőlő- és borgazdaság az átlagosnál nagyobb eszközkoncentrációt, eszközellátottságot 

igényel a mezőgazdaság más ágazataihoz képest. A Tokaj hegyaljai Állami Gazdaságban az 

eszközellátottság mutatói magasak. Az állóeszközök bruttó értéke 1977-ben 722 millió Ft, a 

forgóeszközöké 951 millió Ft. Az egy hektár termőterületre jutó állóeszközérték kb. 220 

ezer Ft, a forgóeszköz 280 ezer Ft, mely tizennégyszerese az országos átlagértéknek. 

(LACZKÓ I . , LACZKÓNÉ HÉTI P. 1980). 

Az egy dolgozóra jutó eszközérték a Borkombinátban 647 ezer Ft, a sárospataki „Kossuth" 

Mg.Tsz-ben 463 ezer Ft, az olaszliszkai „Gazdász" Mg.Tsz-ben 419 ezer Ft, a tarcali 

„Tokaj-Hegyalja" Mg.Tsz-ben 243 ezer Ft, a tiszaladányi „Magyar Róna" Mg.Tsz-ben 291 

ezer Ft, a bodrogolaszi „Búzakalász" Mg.Tsz-ben 165 ezer Ft. (SÜLI-ZAKAR I . 1982.) 

5.4. A mezőgazdasági nagyüzemek munkaerőhelyzete 

A mezőgazdasági nagyüzemek fő profilja a szőlőtermesztés és feldolgozás, de mellette más 

gazdasági tevékenységet is folytatnak. Ez a vegyes profil megnehezíti a foglalkoztatottak 

pontos elkülönítését. A termelőszövetkezetekben 1977-ben 100 ha területre 15 fő 

alkalmazott és 8 fő tsz-tag jutott. Alacsony volt a szakmunkások aránya. 1977-ben 100 ha-

on mindössze 1,3 fő volt szakmunkás. A Borkombinátnak 1969-ben 2050 dolgozója volt. 

Ebből 1849 fő (90,2%) fizikai állomány, 201 fő (9,8%) alkalmazott. 

A szőlő müvelése még ma is nagyon sok élőmunkát igényel. Ezért a müvelés költségeiben 

ez jelentős hányadot tesz ki . így pl. 1978-ben egy ha szőlő müvelésének munkabére az 

olaszliszkai „Gazdász" Mg.Tsz-ben 7670 Ft, a bodrogkeresztúri „Béke" 

Szakszövetkezetben 10180 Ft, a tarcali „Tokaj hegyalj a" Mg.Tsz-ben 13050 Ft, a 

sátoraljaújhelyi „Egyetértés" Szakszövetkezetben 16100 Ft, a bekecsi „Hegyalja" Mg.Tsz-

ben 16810 Ft-ba került. A szövetkezeti átlag 11991 Ft, a Borkombináté 15152 Ft, a 
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nagyüzemi átlag 13485 Ft. (KARDOS J. 1983.) A kézimunka mellett még legalább annyiba 

került a gépek üzemeltetése is. 

5.5. A szőlő és a bor felvásárlása, feldolgozása és értékesítése 

A megelőző évszázadokban a termelésre az volt a jellemző, hogy az értékesítésig bezárólag 

valamennyi müveletet (szőlőművelés, feldolgozás, tárolás, borkezelés, értékesítés) minden 

tulajdonos maga végezte. A XX. század második felében a kisparaszti gazdaságok csak 

szőlőt termeltek, a feldolgozással, a tárolással és értékesítéssel már nem foglalkoztak. Ennek 

fő oka az volt, hogy az egy-két kateszteri hold alatti területen termelők nagyobb részének a 

szőlőművelés kiegészítő tevékenységet jelentett, kétlaki (főfoglalkozás melletti) 

gazdálkodás jött létre. A szüret után szőlő vagy must formájában korábban a Borforgalmi 

Vállalatnak, később a Borkombinátnak eladta a termését. Az így létrejött felvásárlási 

rendszernek volt jó és rossz oldala is. Pozitívumként értékelhető, hogy a feldolgozás és 

borkezelés korszerűsödött. Negatívuma pedig az volt, hogy egalizálta a Hegyalját, 

függetlenül attól, milyen adottságú, milyen minőségű alapanyagot szolgáltatott. A 

szocialista országok piacára megfelelt, a nyugati piacokon pedig csak nagyon keveset tudott 

értékesíteni belőle. Ez a bor árában is megmutatkozott. A termelők jó része már csak a 

termeléshez értett, a feldolgozáshoz nem. A mindkét mesterséghez értő gazda kevés maradt 

a térségben. 

Az 1960-as évektől a Hegyalján megtermelt bor csaknem teljes mennyisége a 

Borkombináton keresztül került a belföldi és a külföldi piacra. Többek között ezzel is 

magyarázható, hogy a Borkombinát a mikrotáj egyedüli felvásárlójává vált. A szükséges 

szőlő-, must-, bor-, aszúszem mennyiséget előzetes szerződések alapján vásárolta fel a 

mikrotáj más nagyüzemeitől (mg.tsz-ektől, szakszövetkezetektől) azok tagságától, valamint 

az egyéni kistermelőktől. 1971 és 1982 között az átvett termék 82%-a must-, 12%-a szőlő, 

6%-a bor. 1971-ben a Borkombinát 814 tonna szőlőt, 60637 hl mustot és 15621 hl bort 

(összes mennyiség 82288 hl) vásárolt fel. 1972-re a szőlő mennyisége több mint 

négyszeresére (=3334 t), a must 36%-kal nőtt, a bor 27%-kal csökkent (=11386hl). 1973-ra 

a felvásárolt össztermék 172041 hl-re emelkedett, amely 23,9%-kal volt magasabb az előző 

évinél. 

Az 1981-1985. évek átlagában 36632 tonna termést vásárolt fel a Borkombinát, amelynek 

14,5%-a származott a szövetkezetek (4051 t. az mg.tsz, 1388 t. a szakszövetkezetek) közös, 

64,5%-a a kistermelők (10104 t.mg.tsz. tagsági, 8537 t. szakszövetkezetek tagsági, 3954 

t.egyéni), 1184 t. a Borkombinát bérlőitől. A feldolgozott szőlők 20,2%-a (7414 t.) a 
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Borkombinát területén termett. 1986-1990. évek átlagában a szövetkezetek közös 

kezelésben lévő területekről felvásárolt szőlő aránya 5,5%-ra (1779 t , melyből 1259 t. 

származott az mg.tsz-ekből) csökkent, a kistermelőké pedig 82,4%-ra növekedett. 

5.6. A szőlő feldolgozása 

Az őszi szüreti időszakkal egyidejűleg megindult a szőlő feldolgozása is. A XX. századot 

megelőző időszakban taposással történt a must kinyerése. Újabban zúzó-, bogyózó gépekkel 

orsós és hidraulikus présekkel történik ez a folyamat. Az így kinyert mustot fémtartályokba 

helyezik, beoltják és néhány órán vagy napon belül megindul az erjedés, melynek 

sebességét hűtéssel szabályozni tudják. Ha túl gyors a folyamat hűtik a rendszert, ezáltal a 

gyümölcsre jellemző ízek jobban megmaradnak a borban. Régebben fahordóban történt az 

erjesztés, ennek hatására oxidatív borok jöttek létre. A fahordókban a bor oxigénnel 

érintkezik, így jön létre a jellemző szín-, íz-, zamat anyaga. A fémhordókban (tartályokban) 

reduktív borokat állítanak elő. Előnye, hogy a bor friss, üde, gyümölcsös ízű marad, színe 

világosabb. Ezt az ízvilágot kedveli a piac. Nagy viták szemtanúi lehetünk a két eljárás 

mellett Ül. ellene. Mielőtt bármelyik mellett állást foglalnánk érdemes egy közgazdasági 

kategóriát, a piacot, a fogyasztást megvizsgálni. Ha a piac a reduktív borokat részesíti 

előnyben, akkor felesleges az oxidatív borokat erőltetni. A Tokaj-Hegyaljára jellemző aszú 

boroknál viszont a tradíció megtartása fontos. A reduktív aszúk piacképessége döntse el, 

vajon melyik alkalmasabb, melyik ízlik jobban a fogyasztónak. Izgalommal várjuk az 

eredményt! 

A forrás (erjedés) után a bort szűréssel, derítéssel, fejtéssel tisztítják, majd az így nyert 

alapbort palackozás előtt pasztőrözik a tolcsvai palackozóban. Pasztőrözés során 85°C-ra 

hevítik fel a bort, s mintegy 30 percig tartják ezen a hőfokon, majd pincehidegre (12°C-ra) 

hűtve távozik a Fischer Eurocal 32 típusú rendszerből. A meglévő cukortartalom megőrzése 

és az élesztők elszaporodásának megelőzése céljából 200mg/l K. szorbátot adagolnak a 

borokba. A derítés bentonittal (amely a növényvédő szerek maradványait köti meg), 

sárgavérlúgsóval (a borban lévő nehéz fémionok - pl.Fe + +, Cu, M n + + eltávolítására szolgál) 

és kovasavszol-zselatinnal (a polifenolok, tanninok, fehérjék eltávolításában van 

jelentősége) történik. A derítést követően a bort Fischer Eurocal 14 típusú lemezes 

hőcserélő készülék segítségével tartós hidegkezelésnek vetik alá (a gép teljesítménye 

25hl/óra). 

A Borkombinát feldolgozó üzemében melegsteril töltési technológia alkalmazásával 55°C-

on palackozzák a bort. 
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A Tolcsvai Palackozó Üzem 1974-ben létesült. Első SEITZ-töltősora 4000 palack/óra 

kapacitású volt. 1981-ben helyezték üzembe a 2.SEITZ-rendszerü töltősort, amely 8000 

palack feltöltését tette lehetővé óránként. 1975-ben adták az 1 millió palack befogadására 

alkalmas készáruraktárt, 1980-ban a 35 ezer hl-es tartályházat, 1983-ban a 3600 m2 

alapterületű anyag- és göngyölegraktárt. A hidegkezelő 6x300 hl-es, a melegkezelő 8x300 

hl-es, a Vinocor I . tartályház 20x1000 hl-es, a Vinocor I I . tartályház 14x2600 hl 

tárolókapacitással szolgálja a feldolgozást, i l l . időszaki tárolást. 

A tolcsvai üzem 1983-ban 136574 hl bort palackozott, melynek 78,0%-a exportra, 22,0%-a 

belföldön került forgalomba. Az exportált palackok száma ezen évben 20584019 db, a 

belföldön értékesítetteké 4283200 db. 1984-ben 154797 hl(=28447874 palack), 1986-ban 

136815 hl(=25393220 palack), 1987-ben 114902 hl (21856454 palack) került ki a tolcsvai 

üzemből. 1987-ben a palackozott bor 5,1 %-a furmint, 1,3%-a hárslevelű, 2,8%-a 

muskotályos, 5,2%-a száraz szamorodni, 69,1 %-a édes szamorodni, 8,5%-a 3 puttonyos 

aszú, 8,0%-a 4-5 puttonyos aszú (VARGA GYÖRGY adatai alapján). 

A termelés (palackozás) a nyolcvanas évek második felében fokozatosan csökkent. így 

pl. 1989-ben 36,8%-kal kevesebb palack (=13818500 db) került le a gépsorokról, mint az 

előző évben. 

A mezőzombori székhelyű Disznókő Rt. 1995-ben Ondon, a Szérűskert Kft. Raktárában 

létesített egy 2500 palack/óra palackozót. A privatizáció után sorra jöttek létre a palackozó 

üzemek szinte minden nagyobb gazdaságban. 

5.7. A bor tárolása. Pincék 

A tokaji bor kiváló minőségét a kedvező geoökológiai adottságain túl annak a 

pincekultúrának is köszönheti, mely egyrészt állandó mikroklímát jelent (10-14°C közötti 

hőmérséklet, 85-95% relatív páratartalom), másrészt egyedülálló nemespenész 

(cladosporium cellare) flórájának páratartalom szabályozó szerepében nyilvánul meg. 

FRISNYÁK S.(1989) szerint „A tokaj-hegyaljai szőlő- és borgazdasági körzet jellegadó és 

egyben legfontosabb gazdasági objektumai a pincék." Az elsősorban riolittufában illetve 

löszbe vájt pincék (Tokaj-Tarcal-Bodrogkeresztúr) általában a települések közvetlen 

határában vagy a településeken belül létesültek. Feltehetően a lakóházakkal egyidőben 

épülhettek, eredeti céljuk a bor tárolása mellett zöldségek tárolására készült. Két helyen, 

Abaúj szántón és Hercegkúton a település szélén épültek a pincék. így jöttek létre azok a 

pincesorok, több utcás pincefalvak, amelyeket a képeken láthatunk. A kiváló adottságokkal 
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rendelkező pincék mélyítésének lehetősége éppoly fontos geoadottság, mint a klíma vagy a 

talaj. A bor hírnevének kialakításában van szerepe. 

A hegyaljai pincék kialakításának kezdő időpontjáról keveset tudunk, de tény, hogy a X I . 

században már léteztek. VINCZE 1.(1958), PAP M . (1985) FRISNYÁK S. (1989) kutatásai 

alapján túlnyomórészt a X V I - X V I I . században ásták ki a pincéket. Van néhány levéltári 

adat, amely szerint Könyves Kálmán királyunknak Tarcalon volt pincészete, vagy konkrét 

helyi utalás az adott pince építésének idejére. Tokajban a Bem u. 10.számú ún. Honétzy-ház 

alatt húzódó, löszbe vájt pince falában 1460 és 175l-es évszám van bevésve püspök- és 

madárrajzok mellett. BALASSA I . (1991) 1579-ből való okiratot idéz, amely szerint: „Kis 

miklos ellenzj puskás palt, az pinczetvé kádas Mihalj birosaghaban...". 1631-ből írásos 

utalás van lyukpincére (egy, ritkábban két ágból álló pince). FRISNYÁK S., BALASSI I . , 

BAKÓ F., PAP M. , kutatásaiból tudjuk, hogy a tokaj-helgyaljai borospincék építésének 

időszaka - a szőlő- és borkultúra virágkorának természetes követelményeként - a X V I . 

század közepétől a XVII I . század végéig terjed. FRISNYÁK S. a hegyaljai szőlő-és 

borgazdaság jeles kutatója szerint a X V I I - X V I I I . században a pincék száma kb. 4-5000-re 

becsülhető, s a szőlősgazdák harmada, fele rendelkezett tárolótérrel. 

1869-ben kb. 3100 pince volt Tokaj-Hegyalján, a legtöbb Mádon és Sátoraljaújhelyen. Az 

1869-es „Felmérési ív"-ből tudjuk, hogy Tokajban 158, Szőlőskén 7, a zárt borvidékhez 

nem tartozó, de hozzá közel eső Nagykövesden 70 pincés ház telkén 95, Királyhelmecen 

163 pincét tartottak számon. 

Tokaj-Hegyalján megtalálható pincék típusára leginkább a lyukpince jellemző. A 

lyukpincék elé a XVIII -XIX. században a módosabbak présházakat építettek. 

A borkereskedő mezővárosok lakóházai alá épültek a házipincék. Ezek aszerint is 

elkülöníthetők, hogy présházzal rendelkező, vagy anélküli pincék. A présházakkal 

rendelkező házipincék általában három szintre különülnek el, úgy mint lakóház, alatta 

présház, ebből nyílik a pince. 

A pincéket osztályozhatjuk alaprajz szerint is. Ennek alapján megkülönböztetünk: 

egyágú parasztpincét (ez a típus mindenütt megtalálható Hegyalján) 

főtengelyre fűzött celláspincét (ezt a típust közép és nagybirtokosok építették Tokaj, 

Tállya, Tolcsva, Olaszliszka, Sárospatak, Sátoraljaújhely) 

egymással párhuzamosan futó, de mindkét végén összekapcsolt pincefolyosót 

(Tarcalon) 

- labirintuspincék típusa (a borkereskedelmi központokban: Tokaj, Mád, Tolcsva, 

Tállya, Sátoraljaújhely) 
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Az egyágú vagy egyeneságú parasztpincék a tulajdonosok birtoknagyságához igazodva kb. 

10-100 hl befogadóképességű többfunkciós pincék, ahol az esetek túlnyomó részében 

zöldséget, esetleg gyümölcsöt tároltak, a család igényeinek megfelelően. A bejárati 

pinceajtók kovácsoltvas erősítésű tölgyfaajtói mögül lépcsőkön érhetünk a tárolótérbe. A 

kisebb pincék esetén nincs előtér, hanem közvetlenül mélyülnek a megfelelő szint alá. 

Mélységüket a fagyhatár, valamint az alapkőzet határozza meg. A jó szellőzés érdekében a 

felszínt elérő, védett zárókőben végződő szellőzők, igényes mesteremberek munkái. A 

nagyobb parasztpincék kisebb-nagyobb előtérrel is rendelkeznek, ahonnan a lépcsők 

levezetnek a pincébe. Ennek az előtérnek a funkciója a levegőcserén kívül a kisebb edények 

tárolására, lopók elhelyezésére szolgál. A bejáratok szélessége és magassága úgy van 

kialakítva, hogy a tároló edényeket (hordókat) könnyen lehessen mozgatni. A riolittufába 

vájt pincéket belülről nem kell burkolni, míg a löszbe mélyítetteket gyakran „számoskővel" 

burkolják. A pince készítői még a felszínen összeállítják és megszámozzák a köveket, majd 

a pincében összerakják. A lépcsőkön leérve a pince kiszélesedik és általában két sor hordó 

elhelyezésére alkalmas. Hossza az igényeknek megfelelően 10-100 m lehet. A hordókat 

gadnárfákra helyezik el és oldalról megtámasztják. A hordók kezelése, tisztán tartása nagy 

szakértelmet igényel, hiszen a jó alapanyagon kívül ez határozza meg a bor tisztaságát és 

ízeihez is hozzájárul. A pincék falán nemespenész található, mely szimbiózisban él a borral. 

Szabályozza a pincék páratartalmát, megakadályozza a bor túlzott párolgását. A hordókat 

általában nem töltik tele, hogy a levegővel érintkezzen a bor és oxidálódhasson. Az 

akonanyílásokat fa, vagy újabban üvegdugókkal fedik el. Az akonanyílások szolgálnak a be-

kitöltés, tisztítás és szellőzés céljára is. A hordók méretét az határozza meg, hogy milyen 

méretű pince, mennyi bort tárolnak benne. A tárolóhordók 200-250 l-es ürtartalmúak, de 

kisebb hordókra is szükség van, hogy a bor ne maradjon darabba. A parasztpincékben ezért 

különböző méretű hordókat találunk 50-250 l-ig. Régen gyertyával, mécsessel világítottak, 

ma modern, rejtett, hangulatvilágítással vannak ellátva a pincék. 

A főtengelyre fűzött celláspincéket az előzőtől mérete és alaprajza különbözteti meg. 

Tulajdonosai közép- és nagybirtokosok voltak, akik a szőlő- és borgazdasági teljes 

vertikumot bírták. Maguk dolgozták fel a termést és ezekben a hatalmas, több km hosszú 

pincékben tárolták és innen értékesítették. A mustot mindig új hordóba töltötték és az 

elkészült bort addig tárolták benne, amíg el nem adták hordóval együtt. Kádárok 

nemzedékeinek adtak munkát ezzel. A legnagyobb ilyen pince, amely ráadásul emeletes 

(kétszintes) is Bodrogszegi határában található a Tokaji Kereskedőház Rt. tulajdonában van. 

Szakemberek állítása szerint Európa legnagyobb fahordós elhelyezésére alkalmas, kb.75000 

hl bor befogadóképességgel. A pince építését - századokkal ezelőtt - házépítés 
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alapanyagául szolgáló riolittufába mélyítették. Ez az un. Tarrovits-ág hangulata egyiptomi 

piramisbelsőkre emlékeztet, innen az elnevezés is. A könnyen faragható riolittufa-bányát 

felszín alatti müveléssel fejtették, hatalmas üregeket hoztak létre, ahol kezdetben ökrös 

szekerekkel, később teherautókkal is meg lehetett fordulni. Ezekbe a nagy pincékbe 

mindenütt kialakítottak fogadó (mulató termeket) ágakat. A szegi nagy pince több száz fős 

teremmel rendelkezik, de egy kisebb díszes terme a sárospataki vár „subrosa" termére 

hasonlít. Hatalmas termekben pezsgőgyártás, érlelés is folyik benne. Hasonló szerkezetű a 

hercegkúti nagypince is, szép fogadóteremmel. Az egymással párhuzamosan futó, de 

mindkét végén összekapcsolt pincefolyosókra szép példát láthatunk Tarcalon a Rákóczi

pincében, melynek hossza 700 m és négy párhuzamos pinceágat mindkét végén 

összekapcsolták. A bejárattól távolabbi összeköttetés szolgál vendégfogadásra. Ma a Tokaji 

Kereskedőház Rt. tulajdonában van. 

A labirintuspincék kialakításának fő oka a domborzat, illetve az alapkőzet, valamint a 

növekvő tárolókapacitás igény. Erre a típusra szép példa az Ungvár pincészet. 

Sátoraljaújhelyen becslések szerint kb.60 km hosszúságú pincerendszer található, melyet 

pinceprogram keretében fokozatosan tárnak fel. A legnagyobb és legismertebb az Ungvár 

pincészet a település É-i határában. Itt a pincék összhossza eléri a 14 km-t. Ebből 8 pince 

többszintes labirintuspince. Legnagyobb a Tokaji Kereskedőház négyszintes pincerendszere 

kb.4 km hosszú 22 000 hl befogadóképességű hagyományos fahordókból. További 42 pincét 

168 tulajdonos birtokol kb.40 000 hl kapacitással. Hasonló labirintuspince található 

Tolcsván szintén a Kereskedőház birtokában, melyben bormúzeumot is kialakítottak. A 

négyszintes pincerendszer a Rákóczi család birtokában volt, de Constantin görög kereskedő 

is birtokolta. A 800 m hosszú érlelőpince kostolósora figyelemre méltó, igaz az ára is. 

1979-es száraz szamorodni 

1957-es 3 puttonyos aszú 

1956- os 4 puttonyos aszú 48 900 Ft/fo/1/2 dl 

1962-es 5 puttonyos aszú 

1972-es 6 puttonyos aszú 

1957- es aszú esszencia 

A Bormúzeumban kb.300 000 palack muzeális bor található. A legrégebbi 1680-ból 

származik, egy angol lord 1970-ben vásárolta árverésen, majd adományozta a magyar 

államnak. így került ide a méltó helyére. Eszmei értéke felbecsülhetetlen, mivel nincs több 

belőle. A régebbi évjáratokból az 1700, 1870, 1906, 1912, 1936, 1956, 1963, 1968, 1972-es 
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évjáratok emelkednek ki. Példaként egy palack (fél liter) 1906-os 5 puttonyos aszú 160 000 

Ft-ért adható el. Az 1972-es évjáratú 6 puttonyos aszú Bordeaux-ban 1995-ben elnyerte az 

évszázad legjobb bora címet. Ebből egy palack 40 000 Ft-ot ér ma. Alkoholtartalma 13%/1, 

cukortartalma 172 g/l, szárazanyagtartalma 53 g/l és olyan ízharmóniákkal rendelkezik, 

hogy kiérdemelte a címet. További labirintuspincéket találunk Tolcsván, Tállyán, Mádon, 

Tokajban. 

A borpincék térbeli elhelyezkedés alapján lehetnek: 

csoportos 

szokványos 

vegyes típusúak 

A csoportos típuson belül megkülönböztethetünk: 

- belterület peremén kialakított pincesorokat (Hercegkút, Abaúj szántó) 

- a belterület középpontjában létrehozott pincék (Erdőhorváti, Tállya) 

Szórványosan kialakított pincék a gazdák portáin lettek kialakítva, ilyen a legtöbb 

településen található. 

Ritkább a vegyestípus, de helyi sajátosságként megfigyelhető pl: Tokajban a Szerelmi

pincesor, illetve a városban lévő pincék. Mádon is találkozunk vegyes típussal. 

A települések közül a legnagyobb tárolókapacitással Sátoraljaújhely (közel 100 000 hl), 

Tolcsva (58 000 hl), Mád (34 000 hl), Tállya (33 000 hl), Hercegkút (30 000 hl), 

Abaújszántó (29 200 hl), Sárospatak (27 000 hl), Bodrogkeresztúr (22 000 hl), Tokaj (20 

000 hl) rendelkeznek. Tokaj-Hegyalja tárolókapacitásának teljes felmérése további 

kutatásokat igényel, de összefoglalóan megállapítható, hogy a pincetérrel való ellátottsága a 

térségnek nagyobb mint az ország más borvidékein. 

5.8. A bor értékesítése 

A történeti-földrajzi fejezetben röviden utaltunk a korábbi évszázadok borkereskedelmére, 

arra, hogy milyen szerepet játszottak benne a felvidéki városok, az Orosz Borvásárló 

Bizottság, majd a görög és zsidó kereskedők. A korábbi kereskedelem sok változáson ment 

keresztül, századunk első felében alapvetően átalakult, a második világháborút követően 

pedig új alapokra helyeződött. A magánnagykereskedelem megszűnt, helyét az állam vette 

át. Tokaj-Hegyalján előbb a Borforgalmi Vállalat, majd a Borkombinát vette át a felvásárló, 

feldolgozó és értékesítő szerepkört. A külkereskedelem, az exportjog pedig évtizedeken 
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keresztül a HUNGAROVIN és az ÁGKER közbeiktatásával a MONIMPEX vállalatot illette 

meg. 

Az értékesítés belföldön és külföldön történt. Az 1950-es 60-as években megváltoztak a 

táplálkozási és italfogyasztási szokásaink. A sör és az égetett szeszes italok fogyasztása 

előretört, míg a boré stagnált, ül. visszaesett. Ezért is, de legfőképpen az ország valuta 

igénye miatt az elmúlt 40 évben is nagy súlyt kapott a borexport. A KGST országok -

élükön a Szovjetunió - egyre nagyobb mennyiség felvásárlása, mennyiségi szemlélet 

uralomra jutását eredményezte. A Közép- és Kelet-európai országok jó ideig nem 

támasztottak magas minőségi követelményeket. A KGST országok árucsere kapcsolata is ez 

egymás közötti kereskedést szorgalmazta. Ezzel magyarázható, hogy borkivitelünk 

elsősorban a „demokratikus" országokba irányult. Bár az időjárástól, a termés 

mennyiségétől és más tényezőktől függően az exportált bor mennyisége kisebb-nagyobb 

ingadozásokat mutatott, mégis biztos piacot jelentettek a KGST országok. Igaz, a tokaji 

borok értékük, áruk alatt keltek el a keleti és nyugati piacokon egyaránt. 

1964-ben a két legnagyobb vásárló a Német Demokratikus Köztársaság (6548,6 hl) és a 

Szovjetunió (4672,7 hl) volt, s összesen 15390,9 hl kelt el a keleti piacon. 1966-ban az NDK 

47,7%-kal, a Szovjetunió 41,8%-kal, Csehszlovákia 10,2%-kal részesedett a „szocialista" 

borexportból. 1698-ban a legnagyobb vásárlóknak az NDK (37,1%), a Szovjetunió (36,5%), 

Lengyelország (10,0%) és Csehszlovákia (16,1%) számított. 

A „szocialista" exporthoz képest a magas minőségi követelményeket támasztó és saját 

termelőit védő Közös Piac tagországai, a „tőkés" országok lényegesen kevesebb hegyaljai 

bort vásároltak. 1964-1968 között a legnagyobb vásárlónk az USA (1968-ban 35306 1), 

Németország „tőkés" export 84171 és 140927 1 között mozgott. 

A Borkombinát 1971 és 1982 közötti belföldi és export borértékesítését a...táblázat mutatja 

be. A számadatokból az értékesített bor mennyiségének - egy-két évet leszámítva - szinte 

folyamatos növekedése (1971-ben 77,6 ezer, 1982-ben 175,5 ezer hl), a belföldön és a 

külföldön eladott bor egymáshoz viszonyított aránya (1971-ben 42,5%-a belföldi, 57,5%-a 

külföldi forgalmazásra került) tudható meg. 1982-ben 55,5% az export, 45,5%-a hazai. 

1971-ben az értékesített borok 35,8%-a, 1982-ben 75,6%-a palackozott formában került 

eladásra. A jelzett időszakban a borból származó nettó árbevétel közel három és 

félszeresére, 277,9 millió forintról 976,6 millió forintra növekedett, míg 1 liter bor nettó 

eladási ára 35,81 forintról 55,99 forintra emelkedett. 

1982 és 1986 között ÁTS K. (1988) szerint a Borkombinát a fénykorát élte. Valójában a 

válságjelei mutatkoztak. 1985-ig ugyan némileg emelkedett a belföldi fogyasztás, de 1986-
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ban már több mint 17%-kal kevesebb bor került belföldi eladásra. Az 5 éves időszak 

legjelentősebb belföldi vásárlói a KÖZÉRT-ek, a „Csemege" V., a Sleptura és Fűszert. 

ÁTS K. (1988) adatai szerint az exportált palackos borok 96,5%-a került a „szocialista" 

piacra 1982-1986 között, s a tőkés piacra csupán 3,5 %. Nyugatra nagyobb volumenben 

hordós borként évi 8-12 ezer hl-t szállítottunk. 

A szocialista piacon értékesített bormennyiség 85%-a a Szovjetunióban talált vevőre. A 

szovjetek által vásárolt bor 90%-a Édes Szamorodni, 5%-a Tokaji Furmint, 5%-a 3 

puttonyos aszú volt. A szovjet export vonatkozásában a legkiemelkedőbb év 1984 volt, 

amikor az összes 123666 hl export mennyiségből 105424 hl-t (=83%) vásároltak. Ezt 

követően csökkent a szovjet vásárlási kedv (1986-ban 96058 hl), majd a gorbacsovi 

rendelkezések és a rendszerváltozások gyakorlatilag majdnem teljesen leállították. 

A Lengyelországba irányuló export az összes kivitelünk mintegy 9,8-9,9%-át jelentette 

(átlagosan 10,5 ezer hl). A lengyel export legjobb éve 1983 volt 13076 hl-el. Sok 

évszázados vásárlónk a jelzett időpontban leginkább az Édes Szamorodni után érdeklődött 

(a kivitel 40%-a). Tokaji Furmintból 20%, 3 puttonyos aszúból 30%, Száraz Szamorodniból 

10%o volt kivitelünk aránya (ÁTS K.1988). 

Az NDK-ba irányuló exportunk az összes kivitelünk 4,6%-át, a szocialista export 4,7%-át 

jelentette. Öt év átlagában 49300 hl bort vásároltak. 

1988-ban az exportált 1 1085000 palack bor 99,2%-a keleti relációban talált vásárlóra, 

melyből a Szovjetunió 95,6%-kal, Lengyelország 3,3%-kal, Csehszlovákia 1,1%-kal 

részesedett. 199l-re a keleti piac összeomlott. Az ott eladott 187000 palack csupán 2,1 %-a 

az 1989.évinek. 1992-re örvendetes javulás következett be: közel négyszeresére nőtt az 

előző évi mélyponthoz képest a keleti exportunk (1091 palack, 7495 hl). 

A nyugati piacon 1988-1989-ben előrelépés történt, de nem tudta pótolni a keleten elvesztett 

pozíciónkat. 1991-ben a nyugati kivitelünk is súlyos helyzetbe került. 

1992-ben, 1993-ban lassú fellendülést lehetett észlelni, de a készleteket, i l l . az új termést 

nem tudtuk teljes mértékben értékesíteni, a pincék tele voltak vevőre váró borral. 

1994. nyarán jelentősen megélénkült a tokaji borok iránti érdeklődés külföldön és belföldön 

egyaránt. 

Ennek okaként a privatizáció során elkülönült termelők egyre jobb minőséget produkáló, 

egyre nagyobb választékot biztosító, a piac igényeinek megfelelő, szebben csomagolt, jobb 

marketinget említhetjük. Létrejött a borút, nyitott pincék programokat szerveznek, 

borfesztiválok, szüreti napok, mulatságok, népi ételek, szokások, kulturális rendezvények 

csalogatják a borszerető turistákat, kereskedőket. 
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A szőlőterület és a termésmennyiség szektoronkénti alakulása 

22. táblázat: Tokaj-Hegy alj a termelőszektorainak szőlőterülete 1970-1990 

(a KSH és a Borkombinát adatai alapján) 

Ev Állami vállalat Mg.Szöv. közös Mg-i kistermelök Összesen Ev 

összes termő összes termő összes termő összes termő 

1970 1.458 1.252 1.452 994 3.657 3.554 6.567 5.800 

1971 1.296 1.143 1.690 1.033 3.341 3.248 6.327 5.424 

1972 1.398 1.229 1.652 1.067 3.557 3.507 6.607 5.803 

1973 1.476 1.230 1.658 1.146 3.546 3.528 6.680 5.904 

1974 1.533 1.244 1.737 1.245 3.573 3.555 6.843 6.044 

1975 1.490 1.182 1.741 1.483 3.592 5.571 6.823 6.236 

1976 1.513 1.208 1.603 1.464 3.718 3.662 6.834 6.334 

1977 1.535 1.271 1.682 1.495 3.740 3.684 6.957 6.450 

1978 1.486 1.324 1.811 1.608 3.823 3.751 7.120 6.683 

1979 1.508 1.374 1.830 1.612 3.871 3.760 7.209 6.746 

1980 1.506 1.416 1.894 1.676 3.960 3.843 7.360 6.935 

1981 1.516 1.392 1.769 1.516 3.795 3.671 7.080 6.579 

1982 1.432 1.321 1.600 1.347 3.945 3.821 6.977 6.489 

1983 1.333 1.308 1.375 1.068 4.502 4.262 7.210 6.668 

1984 1.421 1.292 845 640 4.786 3.644 6.855 5.576 

1985 1.430 1.322 830 673 4.805 4.537 7.065 6.532 

1986 1.440 1.322 812 469 4.691 4.471 6.743 6.262 

1987 1.455 1.322 556 405 4.504 4.248 6.515 5.975 

1988 1.304 1.104 507 335 4.304 3.943 6.115 5.382 

1989 1.304 1.105 450 273 4.252 3.660 6.006 5.038 

1990 1.311 1.136 450 192 4.340 3.633 6.000 4.881 
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23. táblázat: A szőlőterület, a termés mennyisége, a termésátlag és a minőség alakulása 

szektoronként 

(Borkombinát és Marcinké Ferenc adatai alapján) 

Szektor Szőlőterület (ha) Átlagtermés Összes termés 

to 

Szőlő, must 

cukorfoka 

Termesztett aszú 

to 

Szektor 

összes terület ebből termő to/ha 

Összes termés 

to 

Szőlő, must 

cukorfoka 

Termesztett aszú 

to 

1970 

Mg.Tsz.közös 905 535 2,94 1580,9 17,5 -

Háztáji 787 787 1,97 1566,2 18,2 -

Szakszövetkezetek közös 574 459 3,46 1596,0 17,0 -

Szakszövetkezetek 

tagsági 

1882 1779 2,72 4867,6 17,8 

Egyéni 988 988 2,58 2565,0 18,1 -
Tanácsi szektor összesen 5109 4548 2,66 12175,7 17,8 -

T.Á.G Borkombinát 1132 990 7,62 7551,5 16,2 -
Állami vállalatok 326 262 4,87 12777,1 16,0 -
Mindösszesen 6567 5800 3,62 21004,3 17,0 -

1972 

Mg.Tsz.közös 1083 608 6,29 3827,2 19,1 205,3 

Háztáji 628 628 3,30 2075,2 19,8 170,0 

Szakszövetkezetek közös 569 459 6,50 2983,5 19,1 175,6 

Szakszövetkezetek 

tagsági 

1752 1709 5,26 9053,7 20,2 400,0 

Egyéni 1177 1160 4,50 5273,1 20,0 460,0 

Tanácsi szektor összesen 5209 4574 5,07 23212,7 19,8 1410,9 

T.ÁG. Borkombinát 1130 963 6,33 6091,0 19,0 774,5 

Állami vállalatok 268 266 4,50 1196,3 19,1 64,6 

Mindösszesen 6607 5803 5,25 30500,0 19,6 2250,0 

Nagyüzem 46,2% 39,6% 6,14 46,2% - 54,2% 

Kisüzem 53,8% 60,4% 6,04 53,8% - 45,8% 

66 



24. táblázat: A szőlőterület, a termés mennyisége, a termésátlag és a minőség alakulása 

szektoronként 

(Borkombinát, Marcinkó Ferenc adatai alapján) 

Szektor Szőlőterület (ha) Átlagtermés Összes termés 

to 

Szőlő, must 

cukorfoka 

Termesztett aszú 

to 

Szektor 

összes terület ebből termő to/ha 

Összes termés 

to 

Szőlő, must 

cukorfoka 

Termesztett aszú 

to 

1974 

Mg.Tsz.közös 1126 741 2,45 1752,5 16,3 -

Háztáji 639 639 3,21 2051,2 17,4 -

Szakszövetkezetek közös 611 504 2,60 1310,4 16,3 -

Szakszövetkezetek 

tagsági 

1666 1666 3,57 5948,8 17,7 

Egyéni 1268 1250 2,05 2572,5 17,5 -

Tanácsi szektor összesen 5310 4800 2,84 13635,4 17,3 -

T.Á.G Borkombinát 1381 1092 3,91 4275,8 15,1 -

Állami vállalatok 152 152 3,31 502,8 16,0 -

Mindösszesen 6843 6044 3,04 18414,0 16,7 -

1975 

Mg.Tsz.közös 1262 1082 4,14 5225,0 18,5 443,6 

Háztáji 855 855 2,44 2083,8 20,4 119,6 

Szakszövetkezetek közös 479 401 5,04 2019,3 19,2 142,8 

Szakszövetkezetek 

tagsági 

1521 1518 3,65 5537,9 20,6 315,4 

Egyéni 1216 1198 2,95 3533,7 20,5 394,6 

Tanácsi szektor összesen 5333 5054 3,64 18399,7 19,8 1416,1 

T.ÁG. Borkombinát 1405 1097 8,50 9324,9 16,9 336,9 

Állami vállalatok 85 85 3,68 312,8 19,1 30,0 

Mindösszesen 6823 6236 4,49 28037,4 18,8 1783,0 

Nagyüzem 47,4% 42,86% 6,32 60,2% - 53,5% 

Kisüzem 52,6% 57,2% 3,13 39,8% - 46,5% 
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25. táblázat: A szőlőterület, a termés mennyisége, a termésátlag és a minőség alakulása 

szektoronként 

(Borkombinát, Marcinkó Ferenc adatai alapján) 

Szektor Szőlőterület (ha) Átlagtermés Összes termés 

to 

Szőlő, must 

cukorfoka 

Termesztett aszú 

to 

Szektor 

összes 

terület 

ebből termő to/ha 

Összes termés 

to 

Szőlő, must 

cukorfoka 

Termesztett aszú 

to 

1980 

Mg.Tsz.közös 1415 1290 6,58 8488,0 11,8 -
Háztáji 1156 1150 5,46 6006,0 16,5 -
Szakszövetkezetek közös 479 386 7,55 2917,0 11,0 -
Szakszövetkezetek 

tagsági 

1501 1098 6,14 8589,0 16,3 

Egyéni 1303 1292 3,59 4644,0 16,0 -

Tanácsi szektor összesen 5854 5519 5,60 30944,0 14,5 -

T.Á.G Borkombinát 1426 1336 7,64 10211,0 14,3 -

Állami vállalatok 80 80 6,25 500,0 11,5 -
Mindösszesen 7360 6935 6,00 41655,0 11,4 -

1982 

Mg.Tsz.közös 1070 931 6,87 6400,0 16,8 50,0 

Mg.Tsz. tagsági 1621 1615 9,28 15000,0 19,4 162,0 

Szakszövetkezetek közös 530 416 6,73 2800,0 15,0 44,0 

Szakszövetkezetek 

tagsági 

1389 1271 8,65 11100,0 19,2 25,0 

Egyéni 935 935 4,92 4600,0 19,1 129,0 

T Á G . Borkombinát 1432 1321 8,47 11200,0 16,5 5,0 

Mindösszesen 6977 6489 7,85 51000,0 18,1 415,0 

Szövetkezeti közös 22,9% 20,9% 6,83 18,0% - 22,7% 

Tagsági+egyéni 56,6% 58,9% 8,00 60,0% - 76,1% 

Borkombinát 20,5% 20,4% 8,47 22,0% - 1,2% 
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26. táblázat: A szőlőterület, a termés mennyisége, a termésátlag és a minőség alakulása 

szektoronként 

(Borkombinát, Marcinkó Ferenc adatai alapján) 

Szektor Szőlőterület (ha) Átlagtermés 

to/ha 

Összes termés 

to 

Szőlő, must 

cukorfoka 

Termesztett aszú 

to 

Szektor 

összes 

terület 

ebből termő 

Átlagtermés 

to/ha 

Összes termés 

to 

Szőlő, must 

cukorfoka 

Termesztett aszú 

to 

1985 

Mg.Tsz.közös 616 565 3,41 1928 14,1 -

Mg.Tsz. tagsági 1897 1876 3,82 6238 18,7 2,5 

Szakszövetkezetek közös 214 108 2,96 320 15,9 -

Szakszövetkezetek 

tagsági 

2079 1831 3,43 5744 18,8 0,1 

Egyéni 830 830 3,10 2580 18,7 1,8 

T.Á.G Borkombinát 1142 1052 3,56 3826 15,9 0,2 

Borkombinátok 

bérletek+szakcsop 

288 270 4,68 1264 15,9 0,4 

Összesen 7065 6532 3,36 22000 17,4 5,0 

Szakszöv.közös 11,7% 10,2% 3,34 10,2% - -

Kistermelők 72,1% 73,7% 3,29 71,9% - 96,0% 

Borkombinát 16,2% 16,1% 3,56 17,9 - 4,0% 

1987 

Mg.Tsz.közös 380 354 0,86 306 16,3 -

Mg.Tsz. tagsági 1699 1577 1,03 1635 20,4 1,7 

Szakszövetkezetek közös 185 51 0,90 46 17,7 -

Szakszövetkezetek 

tagsági 

2055 1921 1,21 2342 20,4 

Egyéni 750 750 1,00 750 20,2 0,4 

T.ÁG. Borkombinát 1112 1022 1,43 1471 16,6 -

Borkombinát 

bérlet+szakcsoport 

343 300 1,50 450 18,3 

Összesen 6524 5975 1,17 7000 19,2 2,1 

Szövetkezeti közös 8,6% 6,8% 0,86 5,1% - 0,0% 

Kisüzemek 74,3% 76,1% 1,12 73,9% - 100,0% 

Borkombinát 17,1% 17,1% 
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27. táblázat: A szőlőterület, a termés mennyisége, a termésátlag és a minőség alakulása 

szektoronként 

(Borkombinát, Marcinké Ferenc adatai alapján) 

Szektor Szőlőterület (ha) Átlagtermés 

to/ha 

Összes termés 

to 

Szőlő, must 

cukorfoka 

Termesztett aszú 

to 

Szektor 

összes 

terület 

ebből termő 

Átlagtermés 

to/ha 

Összes termés 

to 

Szőlő, must 

cukorfoka 

Termesztett aszú 

to 

1989 

Mg.Tsz.közös 281 194 5,76 1118 16,5 3,0 

Mg.Tsz. tagsági 1684 1496 6,21 9300 19,2 227,0 

Szakszövetkezetek közös 170 79 5,44 430 17,3 -

Szakszövetkezetek 

tagsági 

1818 1414 5,94 8399 19,7 54,0 

Egyéni 750 750 4,50 3375 19,4 282,0 

T.Á.G Borkombinát 724 637 4,91 2606 17,8 14,0 

Borkombinátok 

bérletek+szakcsop 

589 468 7,26 3400 18,2 90,0 

Összesen 6010 5038 5,68 28628 19,0 670,0 

Szakszöv.közös 7,5% 5,4% 5,67 5,4% - 0,4% 

Kistermelők 82,4% 82,0% 5,92 85,5% - 97,5% 

Borkombinát 12,1% 12,6% 4,09 9,1% - 2 ,1% 

1990 

Mg.Tsz.közös 191 128 8,60 1102 17,0 12,0 

Mg.Tsz. tagsági 1699 1484 8,51 12631 16,8 154,8 

Szakszövetkezetek közös 150 64 7,79 499 15,5 10,0 

Szakszövetkezetek 

tagsági 

1787 1315 8,84 11630 17,3 28,2 

Egyéni 862 834 6,70 5588 17,1 369,1 

T.ÁG. Borkombinát 463 411 7,99 3285 16,5 8,8 

Borkombinát 

bérlet+szakcsoport 

796 693 11,28 7823 16,6 44,1 

Hungarovin 52 52 8,50 442 17,0 3,0 

Összesen 6000 4981 8,63 43000 16,9 630,0 

Szövetkezetek közösen 5,7% 3,9% 8,33 3,8% - 3,5% 

Kistermelők 85,7% 86,8% 9,18 87,6% - 94,6% 

Borkombinát 7,7% 8,3% 7,99 7,6% - 1,4% 

Hungarovin 0,9% 1,0% 8,50 1,0% - 0,5% 
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28. táblázat: A szőlő termésmennyiségének alakulása szektoronként 1971-1990 között 

(A Tokaj-Hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát adatai alapján) 
Szektor 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 20 év összesen Szektor 

Ossz. 

term. 

(to) 

Átlag 

kg/ha 

Arány 

% 

Ossz. 

term. 

(to) 

Átlag 

kg/ha 

Arány 

% 

Ossz. 

term. 

(to) 

Átlag 

kg/ha 

Arány 

% 

Ossz. 

term. 

(to) 

Átlag 

kg/ha 

Arány 

% 

Ossz. 

term. 

(to) 

Átlag 

kg/ha 

Arány 

% 

Mg.Tsz. 

közös 

18967 5178 13,4 42830 7056 21,5 20254 5115 11,0 6296 5160 3,9 88347 5921 12,8 

Szakszöv 

közös 

12410 5370 8,7 13407 7511 6,7 6950 5422 3,8 2600 6118 1,6 35367 6098 5,1 

Mg.Tsz. 

tagsági 

10729 3193 7,5 27030 5043 13,6 50522 5898 27,6 47575 6123 29,3 13585 

6 

5421 19,8 

Szakszöv 

tagsági 

35845 4350 25,2 39015 5449 19,6 42686 5511 23,3 49050 5881 30,2 16659 

6 

5289 25,2 

Hgyéni 20292 3495 14,3 21668 3503 10,8 19768 4270 10,8 19035 4963 11,7 80763 3951 11,8 

Borkomb 

saját tul. 

38590 7574 27,1 52912 8493 26,5 36870 6288 20,1 19690 5154 12,1 14806 

2 

7037 21,5 

Állami 

vállalat 

(1971-

1980) 

5360 5732 3,8 2560 7014 1,3 6140 8003 3,4 18285 8544 11,1 7920 6092 1,2 

Borkomb 

béri. 

24425 8480 3,6 

Összesen 14219 

3 

4834 100,0 19942 

2 

6015 100,0 18319 

0 

5582 100,0 16253 

1 

5900 100,0 68733 

6 

5,591 100,0 
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29. táblázat: A tokaj-hegyaljai szőlőterület- és bortermelés alakulásajellemzése 1870-1990 

között 

(SZILÁGYID. és BALASSA I. alapján) 

Ev Terület, ha Bortermés 

ezer hl 

Termés 

jellemzése 

1870 5700 110 1 

1871 6000 90 l / I I 

1872 6000 100 2 

1873 6000 100 2 

1874 6400 90 I 

1875 6400 70 3 

1876 6618 50 1 

1877 6900 50 2 

1878 7200 40 2 

1879 7500 35 3 

1880 7800 35 1/11 

1881 7800 25 2 

1882 7800 22,5 2 

1883 7800 18 3 

1884 7800 19 I 

1885 6900 22,5 1 

1886 5800 13 I 

1887 3500 12 2 

1888 2300 8 l / I I 

1889 1151 8 1 

1890 860 9 2 

1891 860 14 2 

1892 860 16 2 

1893 felúj 860 16 3 

1894 860 19 3 

1895 860 15 1 

1896 1200 13 3 

1897 1400 14 2 

1898 1400 15 2 

1899 1700 20 2 

1900 2300 18 1 

Ev Terület, ha Bortermés 

ezer hl 

Termés 

jellemzése 

1901 2900 25 l / I I 

1902 3500 28 2 

1903 3500 30 1 

1904 4000 29 l / I I 

1905 4000 35 3 

1906 4000 40 I 

1907 4300 51 1 

1908 4300 54 2 

1909 4300 53 2 

1910 4600 65 1 

1911 4900 63 2 

1912 4900 72 l / I I 

1913 4900 81 2 

1914 5200 81 1 

1915 4900 75 1 

1916 4600 100 l / I I 

1917 4000 96 3 

1918 3800 100 2 

1919 3900 100 l / I I 

1920 4000 100 l / I I 

1921 4100 108 1 

1922 4300 108 1 

1923 4300 100 l / I I 

1924 4300 100 I 

1925 4400 110 2 

1926 4500 110 2 

1927 4600 120 l / I I 

1928 4700 120 3 

1929 4700 120 2 

1930 4800 125 1 

1931 4800 115 l / I I 
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Ev Terület, Bortermés Termés 

ha ezer hl jellemzése 

1932 4800 120 l/D 

1933 4800 120 2 

1934 4800 100 I 

1935 4800 120 1 

1936 4600 120 1 

1937 4600 120 I 

1938 4600 100 2 

1939 4400 100 2 

1940 4300 100 3 

1941 4200 90 3 

1942 4200 120 l / I I 

1943 4100 120 1 

1944 4000 háború -

1945 4000 115 2 

1946 3900 120 1 

1947 3900 60 1/11 

1948 3900 62 2 

1949 4000 64 2 

1950 4100 66 3 

1951 4100 71 2 

1952 4100 71 2 

1953 4100 71 2 

1954 4100 71 2 

1955 4100 72 3 

1956 4200 73 1 

1957 4300 73 1 

1958 4400 98 1 

1959 4600 128 1 

1960 4700 120 3 

1961 5000 137 2 

1962 5100 140 2 

Ev Terület, Bortermés Termés 

ha ezer hl jellemzése 

1963 5400 140 1/1 

1964 5600 160 1/1 

1965 5800 115 3 

1966 5900 70 2 

1967 6000 135 2 

1968 6200 125 1/1 

1969 6200 200 2 

1970 6600 145 3 

1971 6300 145 1 

1972 6600 195 1/1 

1973 6700 285 2/11 

1974 6810 128 3 

1975 6800 196 I 

1976 6800 226 3 

1977 7000 280 2 

1978 7100 303 3 

1979 7200 231 2 

1980 7400 287 3 

1981 7000 166 1 

1982 7000 352 2 

1983 7310 350 1/1 

1984 7115 246 2/11 

1985 7065 151 2 

1986 6743 313 1 

1987 6524 48 2 

1988 6115 265 1/1 

1989 6010 197 1 / I I 

1990 6000 296 2/11 

/= aszús évjárat 

11= jelentős aszú 

1= jóminőségű termés 

2= közepes termés 

3= gyenge termés 
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30. táblázat: A földhasznosítás 1991-ben (hektárban) 

(Szert BOROS L . 1994) 

Település Szántó Kert+ 

gyüm 

Szőlő Gyep Erdő Nádas Müv.alól 

kivett 

Összes 

terület 

Abaújszántó 1919 28 142 311 1796 - 539 4733 

Bekecs 1743 12 18 423 64 44 267 2571 

Bodrogkeresztúr 221 3 379 1287 519 - 580 2989 

Bodrogolaszi 643 5 164 610 269 - 363 2054 

Bodrogszegi 114 0 224 878 523 - 630 2369 

Erdőbénye 360 75 302 609 2521 - 427 4294 

Erdőhorváti 339 11 96 1065 3258 - 237 5006 

Golop 484 3 12 182 120 - 141 942 

Hercegkút 318 1 133 11 165 - 149 777 

Legyesbénye 1098 35 39 556 59 - 243 2030 

Makkoshotyka 117 0 38 139 648 - 96 1038 

Mád 125 39 958 360 1277 - 393 3152 

Mezőzombor 1412 72 234 1238 115 161 562 3794 

Monok 2057 93 68 565 986 1 427 4197 

Olaszliszka 872 36 467 1359 453 - 754 3941 

Rátka 367 53 263 108 68 - 307 1166 

Sárazsadány 275 12 154 690 86 - 312 1529 

Sárospatak 5677 300 485 2579 2642 - 2221 13904 

Sátoraljaújhely 1611 124 288 1615 2342 - 1361 7341 

Szegilong 80 1 36 268 167 - 138 690 

Szerencs 1931 48 199 382 124 89 892 3665 

Tarcal 1707 200 508 1083 331 164 993 4986 

Tállya 498 93 649 667 1395 18 475 3795 

Tokaj 678 22 231 730 321 52 674 2708 

Tolcsva 296 65 539 119 145 - 273 1437 

Vámosújfalu 191 96 61 429 45 - 239 1061 

Összesen 25131 1427 6687 18263 20439 529 13693 86169 

% 29,2 1,6 7,8 21,2 23,7 0,6 15,9 100,0 
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31. táblázat: Tokaj-Hegyalja kiemelt községeinek pincekatasztere 

(LACZKÓI. és HÉTIP. alapján) 

Helység megnevezése Befogadó-képesség 

összesen, hl 

Ebből Betonhordó Helység megnevezése Befogadó-képesség 

összesen, hl csak érlelő hl. érlelő, keresk. hl. db. hl. 

Abaúj szántó 29200 21200 8000 2 700 

Tállya 33800 18800 15000 - -

Mád 34000 23500 10500 6 150 

Szerencs 4500 2600 1900 - -

Mezőzombor 3700 3700 - - -

Tarcal 11000 4000 7000 - -

Tokaj 13400 8400 5000 - -
Bodrogkeresztúr 14700 2700 12000 3 3600 

Bodrogszegi 6200 4200 2000 1 500 

Erdőbénye 12200 12200 - - -

Ölaszliszka 7600 7600 - 1 300 

Tolcsva 58000 53000 5000 9 2200 

Sárazsadány 1200 1200 - - -

Bodrogolaszi 3500 3500 - - -

Sárospatak 17000 7000 10000 3 800 

Sátoraljaújhely 23500 16000 7500 - -

Összesen 273500 189600 83900 25 8250 

32. táblázat: A Borkombinát pincéi 1988-ban 
A pincék száma Alapterület 

(m 2 ) 

Tárolókapacitás 

(hektoliter) 

A tárolótér %-os 

megoszlása 

Abaúj szántó 13 7856 16287 4,51 

Bodrogkeresztúr 3 2782 18291 5,06 

Bodrogolaszi 1 784 3138 0,86 

Bodrogszegi 8 15980 64564 17,88 

Erdőbénye 29 9873 21751 6,02 

Golop 1 180 460 0,12 

Mád 22 15909 44218 12,24 

Mezőzombor 2 850 1794 0,50 

Monok 2 873 2810 0,77 

Ölaszliszka 4 1480 15662 4,33 

Rátka 1 653 3945 1,09 

Sárazsadány 1 481 1096 0,30 

Sárospatak 10 4491 13519 3,74 

Sátoraljaújhely 31 19088 46603 12,91 

Tarcal 5 4983 18520 5,13 

Tállya 15 6165 20830 5,77 

Tokaj 9 3570 8327 2,30 

Tolcsva 28 17378 59150 16,38 

ÖSSZESEN: 185 113376 360965 100,00 
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Természetföldrajzi körülhatárolás 

A 890 km 2 területű zárt borvidék időben változó kiterjedésű volt. A „Magyarország 

kistájainak katasztere I - I I . " , illetve a „Magyar Nemzeti Atlasz" a 28 szőlő- és bortermelő 

települést két makrorégióba; Alföld és Észak-Magyarországi-középhegység, ezen belül a 

Felső-Tiszavidék, Közép-Tiszavidék, valamint a Tokaj-Zempléni-hegyvidék mezorégióba 

sorolta. A mezorégiókat szubrégiókra osztja fel pl: Bodrogköz, Taktaköz, Zempléni

hegység és Tokaj-Hegyalj a. 

A Zempléni-hegység szubrégión belül két mikrorégió, a Központi- Zemplén és Abaúj i -

Hegyalja különíthető el. 

A Tokaj-Hegyalja szubrégió három részre tagolódik, így a Tokaji-hegyre, a Szerencsi

dombságra, illetve a Hegyaljára. 
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6. Tokaj-Hegyalj a turizmusa 

Tokaj-Hegyalj a és tágabb környezete sok egyedi természeti, társadalmi- gazdasági valamint 

kulturális örökséggel rendelkezik. Hátrányos helyzete következtében ezen örökséget nem 

tudja kellő hatékonysággal kiaknázni. A gondokat tetézi a rendszerváltás utáni 

szerkezetváltás máig ható akadozása. A mai gazdasági-társadalmi folyamatok kevéssé 

segítenek ezen állapot felszámolásában. 

Pedig 100 km-en belül találunk három nemzeti parkot (Aggteleki, Bükki, Hortobágyi) több 

tájvédelmi körzetet (Zempléni, Tokaj-Bodrog-zugi, Szatmár-Beregi, Lázbérci, Kesznyéteni, 

Borsodi-Mezőségi) számtalan természetvédelmi területet (Bodrogszegi Várhegy, 

Erdőbényei fás legelő, Megyerhegyi Tengerszem, Füzérradványi park, Tállyai Patócs hegy, 

Megyaszói tátorjános, Sóstó-legelő, Rudabányai őshominida-lelőhely, Keleméri Mohos 

tavak, Szőlőskei erdő, Szomolyai kaptárkövek, Kőlyuk-tető, Tiszadorogmai Göbe erdő, 

Debreceni Nagyerdő, Fényi erdő, Bátorligeti legelő, Bátorligeti ősláp, Kállósemjéni Mohos 

tó, Tiszvasvári Fehér szik, Tiszadobi ártér, Baktalórántházi erdő, Vajai-tó, Kaszonyi-hegy, 

Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér, Long erdő) gazdag kulturális értékekkel rendelkező városok 

(Szerencs, Tokaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Miskolc, Eger, Debrecen, Nyíregyháza, 

Nagykároly, Szatmárnémeti, Beregszász, Munkács, Ungvár, Kassa), várak és várkastélyok 

(Eger, Diósgyőr, Szerencs, Sárospatak, Regéc, Füzér, Boldogkő, Szabolcs, Munkács, 

Ungvár, Borsi, Füzérradvány, Kőkapu, Pacin valamint az előbb felsorolt városok). 

Gyógyfürdők (Miskolc-Tapolca, Mezőkövesd, Bogács, Eger, Tiszavasvári, Hajdúnánás, 

Nagykálló, Nyíregyháza-Sóstó, Debrecen, Hajdúszoboszló, Sárospatak-Végardó) és még 

számtalan turistacsalogató értékkel rendelkezik. 

A Tisza, Bodrog, Hernád, Keleti- és Nyugati-főcsatorna kitűnő lehetőségeket nyújt 

vizitúrázásra, horgászatra, hajózásra, a Zempléni hegység vadászatra, túrázásra. Fontos 

lenne összekötni a településeket kerékpárúttal, lovastúra útvonallal és az ahhoz kapcsolódó 

infrastruktúrával - kölcsönzővel, istállóval, szerelő műhellyel is. Jó lehetőségek vannak 

extrém sportok üzésére úgy mint sikló- és sárkány repülésre, sziklamászásra, hegyi 

kerékpározásra, valamint téli sportokra, sízésre, korcsolyázásra. A régióban már több sípálya 

működik Sátoraljaújhelyben, Tokajban, Abaújszántón, Közép-Hután valamint Bánkúton. A 

Tokaji Kopasz-hegy csúcsáról körpanoráma tárul a látogató elé. Fontos lenne egy egész 

éven át üzemelő libegő megépítése hasonlóan a sátoraljaújhelyihez. A térségből hiányzik 

egy nagyobb állatkert, több vadaspark. Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán nemzetközi 

repülőtér van, jobb kihasználására kell törekedni. 
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A lovastúra hálózatát bővíteni szükséges, mivel az igény fokozatosan növekszik a 

lovasturizmus, tereplovaglás iránt. 

Egyre színvonalasabb rendezvényekkel, mint a Zempléni Művészeti Hetek, Zemplén Rally, 

Szüreti felvonulások, Nemzetközi Tisza Túra, borfesztiválok, várjátékok, koncertek 

csalogatják a turistákat. Kloszterek létrehozása a cél. 

Ezen a sokoldalú választékon belül különleges és kiemelt helyet foglal el az élénkülő 

borturizmus. A rendszerváltás óta lehetünk szemtanúi a turizmus, így a borturizmus tudatos 

fejlesztésének. A bor és a turizmus ezer szállal kapcsolódik egymáshoz. Ezért minden szőlő-

és bor termeléssel foglalkozónak kötelessége az eredeti és utánozhatatlan minőség fokozása. 

Szepsy Istvánnak a Magyar Bor Akadémia tagjának termelési és marketingkoncepciója 

szerint: 

csak átlagosnál jobb fekvésű, ásványos, sovány talajon termelünk szőlőt, 

növeljük az öreg tőkék arányát, az idős ültetvényeket felújítjuk, 

általában rendkívül rövid metszést, új, klón furmint szőlőkben pedig „kopasz" 

metszést végzünk, 

- erős hajtás- és nyári furtválogatások jellemzik a termesztés-technológiánkat, 

nagyon kései, többlépcsős, szelektív szüretet valósítunk meg, 

tendencia a mind egyszerűbb növényvédelem, a műtrágyázás teljes elhagyása, 

csak természetes élesztőflórát használunk, 

- csak hordós erjesztést alkalmazunk, az utóerjedést nem tartjuk hibának, 

- 2-3 évi fahordós tartás után történik a palackozás, 

- aszú esetében a bor 4.évében megkezdődik az értékesítés, 

a finanszírozást segíti egy olyan, szintén első bor, amely nem aszú vagy szamorodni 

megnevezésű, friss ízekkel, nagyobb palackozási potenciállal rendelkezik, 

értékesítésben csak egy árszintet fogadunk el, 

átlátható termelési koncepció és termékkínálat, 

különös figyelmet fordítunk az ínyencek, kritikusok, véleményformálók 

tájékoztatására, 

alapelv a hitelesség, nyíltság erősítése, birtokon belül is él a termőhely-

klasszifikáció, 

- nagy súlyt helyezünk az eredetvédelemre. Eddig az idézet 

Meg kell tehát találni azokat az eszközöket, amelyek a tokaji bor régi minőségét és hírnevét 

visszaszerzik. Melyek ezek az eszközök? Elsősorban a termés- és termelésszabályozás. A jó 

minőséget adó területek telepítésének, visszatelepítésének, tőkepótlásának támogatása. A 

mennyiségi termelés fokozása érdekében a „szoknyára" ültetett szőlők kivágása, lehetőleg 
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állami támogatással. Metszéssel és leválogatással a tőketerhelés szabályozása. Nagyon 

szigorú hegyközségi rendtartás bevezetése és betartatása. A szőlészeti és borászati kutatások 

újjászervezése, ha szükséges egyetemek bevonásával. Olyan marketingprogram kialakítása, 

amely figyelembe veszi az egyediséget. A területen belüli differenciákat jobban érzékeltetni. 

Az eredetvédelem mellett tudatosabban összekapcsolni a tokaji bort és a gasztronómiát. A 

marketinget végzők jobb felkészítése a borismeret területén. Borvásárok, aukciók célzott 

kereskedelmi és diplomáciai bemutatók tartása itthon és külföldön. Magyar és hazánkba 

akkreditált külföldi diplomaták megnyerése a tokaji fogyasztására, hírnevének 

propagálására. Mindezek együttesen fogják meghatározni Tokaj-hegyalj a 15 000 

kistermelőjének sorsát. Fontos feladat, hogy összevessük ez EU borra vonatkozó 

szabályozását a hazai szabályozással és soron kívül igazítsuk ahhoz. Ha ez nem lehetséges 

akkor kérjünk átmeneti mentességet. Ezáltal tudunk a tokaji bor termeléséhez és 

kereskedelméhez kedvező nemzetközi feltételeket biztosítani. EU komforttá kell tenni, 

hiszen csak így állhatunk helyt a 450 milliós piac versenyében. Ezen a piacon a bor nagyon 

érzékeny termék, amit az is mutat, hogy csak 1993-ban köthettünk boregyezményt, amelyet 

1998-ban újra kellett tárgyalni és még ma sem teljesen lezárt fejezete a csatlakozási 

tárgyalásoknak. 

Az EU a világ legjelentősebb borelőállítója és fogyasztója is. Szőlőterülete 3,4 millió hektár, 

amelyen átlagosan 170 millió hl bor terem évente, amelyet a fogyasztás nem bír követni, 

ezért évről-évre túltermelés jellemző. Az uniós alapelv a szőlészetben és a borászatban, 

hogy csak azt lehet tenni amit a szabályozás megenged. Sajnos a magyar bortörvény 

piacszabályozási kérdésekkel nem foglalkozik. Ebben jelentősége eltér az EU-tól, ahol ez 

hangsúlyozottan van jelen. 

A minőségi borok különleges státust élveznek az EU-ban. Az unióban támogatják a borok 

minőségének javítását és arányának növelését. Nekünk ezért minőségcentrikus 

szemléletmódot kell kialakítani. Fontos terület a piacszabályozás is. A piacszabályozási 

intézkedéseknek célja az, hogy a termelői árakat támogassák, ezáltal a megtermelt bor ára 

biztosítsa a termelők megélhetését. Ezek a következők: a szőlőmust felhasználásának 

támogatása, magántárolás támogatása, intervenció a lepárlás terén, a borászati 

melléktermékek kötelező lepárlása, ültetvény kivágásának támogatása, a bor jövedéki 

adójának szabályozása. Például az ültetvények kivágása esetén 400 000 Ft-tól 3,2 millió Ft-

ig hektáronkénti támogatás. Ebben a kérdésben azonban a nemzeti érdekeink 

átgondolandóak nemcsak termelési, hanem ökológiai és szociális szempontból is! A 

szőlészetben, borászatban tevékenykedők nagymértékben számíthatnak a vidékfejlesztési, a 
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környezetvédelmi és a strukturális alapra vonatkozó programokra. Óriási támogatási 

lehetőségek nyílnak meg. Erre jól fel kell készülni! 

Kiinduló pozícióink; Magyarország teljes területének besorolása a Cl.a szőlőtermő 

övezetbe. 

Részbeni mentesülés a borászati melléktermékpiacról történő kivonási kötelezettség alól, pl: 

szőlőtörköly. 

A Tokaji máslás és Tokaji fordítás technológiájának elismertetése. 

A Tokaji eszencia elismertetése. 

A hagyományos borkategóriák, palackforma elismertetése. 

A tokaji borkülönlegességek vámtarifa-besorolása. 

Derogáció kérés a 0,7 l-es palackra, a készletek kifutásáig. 

Fajtanevek tisztázása. 

A termelői pezsgő fogalmának alkalmazása. 

1993-ban két megállapodást kötöttünk; a bornevek kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről 

(ez az ún. eredetvédelmi megállapodás), ennek hatálya folyamatos. A másikat a 

borkereskedelemről, amely 5 évig volt hatályos, majd módosításra, megújításra került. 

Eredetvédelmi megállapodás 

Számunkra ez a megállapodás azért fontos, mert az EU területén a Tokaji névnek 

hangsúlyozott védelmet biztosít. Megszabja a francia Tokay pinot gris, az olasz Tocai 

friulano (Tocai italio) névhasználatának kereteit és véd a Tokaji szlovák elnevezéseivel 

szemben. Szlovákia is folytatott az EU Bizottságával tárgyalásokat a bor eredetvédelmi 

megállapodás megkötéséről. Az EU egyelőre nem ismerte el a szlovák tokaji bor 

megjelölést, viszont elvárja, hogy a két ország az EU csatlakozás előtt állapodjon meg a 

névhasználatról. Erről az egyeztető tárgyalások folyamatban vannak. 

Borkereskedelmi megállapodás 

A hatályos megállapodás alapján 2001-ben az EU 140 000 hl bort exportálhat vámmentesen 

Magyarországra, valamint 6 ezer hl borpárlatot jelentős vámkedvezménnyel. 

Ezzel szemben a magyar fél 415 000 hl bor és pezsgő vámmentes exportlehetőséget kapott 

az EU-ban. 

6.1. A tokaji bor jövőjéről 

Az EU-val a bornevek kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről 1993-ban kötött 

megállapodás alapján a Tokaji elnevezés hangsúlyozott védelmet kap az unió területén. Ez a 

védelem a csatlakozás után átkerül az EU belső szabályozásába. A csatlakozási 
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tárgyalásokon is a tokaji borkészítési technológia hagyományos elemei (a tokaji máslás, a 

tokaji fordítás, a tokaji eszencia készítése) valamint a palackforma megőrzése kiemelt 

fontossággal szerepelnek. Várható, hogy az EU elfogadja ezeket a kéréseinket, ami azt 

jelenti, hogy csatlakozásunk után kiegészíti az EU szabályozását ezekkel az elemekkel. 

Ezekkel a megállapodásokkal és szabályokkal a Tokaji jövője az EU-ban biztosítható, a név 

és a hagyományos tokaji bor készítésének technológiája megfelelő védelmet kap a 

csatlakozás után is. A Tokaji - mint minőségi bor és borkülönlegesség - termelésére és a 

bor előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó szabályozás nemzeti és hegyközségi 

hatáskörbe tartozik az EU csatlakozás után is. A Borkönyv készítésével kapcsolatos, a 

borszakma jeles képviselői által végzett munka folyamatban van, amelyet az FVM hangol 

össze. A Borkönyv biztosítja a nemzeti szabályozást. A Hegyközségi szabályozást a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Tokaj-hegyaljai hegyközség végzi el. Folyamatos, 

kitartó és áldozatos munkával törekedni kell a Tokaji eddigi hírnevének megőrzésére és 

terjesztésére, hogy a kibővülő fizetőképes európai piacon és a világpiacon a tokaji bor mint 

versenyképes j ó i megfizetett termék érvényesülhessen, ezáltal a tokaj-helgyaljai termelők, a 

borkereskedők, a borszakma művelői és a tokaji régió szép jövője méltóképpen biztosítható 

legyen. 

6.2. Tokaj-Hegyalja borturizmusa 

Hasonló perspektíva elé tekint a turizmus is. Különösen a borturizmus. Ahhoz, hogy az 

idelátogató megtalálja az ízlésének legjobban megfelelő borfajtákat, a választékot tovább 

kell bővíteni. Ennek a fajta bővítésnek egyik lehetséges útja a termőhely-klasszifikáció, 

melyre már korábbról is találunk példákat (Szentvéri hárslevelű, Tolcsvai furmint), hiszen 

senki nem gondolhatja, hogy több száz négyzetkilométernyi területről egalizált borokat lehet 

csak készíteni. Minden dűlő más és más karakterű, aromájú íz és zamatvilágú borokat ad. 

Ezt a törekvést próbálja megvalósítani a Tokaj-hegyaljai Borút Egyesület és a Történelmi 

Borút Egyesület. A kulcsszó borkultúrában és a turizmusban azonos, azaz a Tokaj-hegyaljai 

borvidék jó híre és elismertsége. A mának és a jövőnek is az a feladata, hogy a név tovább 

erősödjön, a tokaji imázsa a többi magyar borvidék külföldi elismertségét, ismertségét 

erősítse. Az egész országot hálózzák be a borutak, idecsábítva a kifinomult ízlésű, 

borkultúra iránt fogékony és érzékeny vendégeket. Emeljék ezáltal az ország turisztikai 

vonzerejét. A világban erre sok jó példa létezik, ezeket a példákat át kell venni, honosítani 

szükséges. A bormarketing módszerei közül a borturizmus fejlesztése látszik követendőnek. 

Az utóbbi évtized turisztikai trendjében, motivációjában lényeges változás figyelhető meg. 
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Ez az irány az egyedi élményszerzés és a differenciált, alapos megismerés irányába mozdult 

el. Az egyéni igények megjelenése a fogyasztási és vásárlási szokásokban, így a 

borvásárlásban és fogyasztásban is megfigyelhető. Tokaj-hegyalja híres borai, amelyek jól 

párosíthatok a különböző ételekkel, kiemelve azok zamatát, ízét. Az ideális étel-bor 

összehangolása két kritérium alapján történik. Az egyik a kontraszt, a másik az analógia. A 

bort a fent nevezett elvek alapján választják ki, figyelembe véve, hogy minden esetben az a 

legjobb párosítás, amely során a bor a lehető legtöbbet hozza ki az ételből. A 

végeredménynek egy tökéletes egyesülésnek kell lenni, amely az aromák harmóniáját adja. 

6.3. A tokaji bor és a halak 

A borvidék lakossága a történelem során sok halat fogyasztott és hozzá tokaji bort ivott, 

hiszen a hal „úszni akar". Az elkészítés módja és a felhasznált fűszerek határozzák meg, 

hogy milyen bor illik a halakhoz. Ritkán fogyasztanak édes bort halak mellé, hacsak nem 

édes borban készült el a fogás. Alapelvként tehát kimondható: a nemes halak gyenge és 

finom illat- és zamatanyagaihoz üde, friss és finom savtartalmú fehér bor társítható, míg az 

erősen fűszerezett halakhoz testes és határozott savú fehérborokat, esetleg fűszeres, kevéssé 

csersavas vörösborokat kínálhatunk. 

6.4. A tokaji bor és a húsételek 

A húsételeket rendkívül sokféleképpen készíthetjük el. Ez mind eltérő ízeket eredményez, 

amely által eldönthető, hogy konkrétan melyik bor illik az adott tálhoz. A magyaros gulyás 

és a pörköltek inkább vörösborokat igényelnek, de egy testes, szép savakkal rendelkező 

tokaji is megállja a helyét. A szárnyasok mellé muskotályos vagy félszáraz fehér borok 

társíthatok. A tokaji aszút desszertekhez párosíthatjuk, főleg ha mogyorós, diós, grillázs, 

torták, kávés, kakaós, mézes krémes kompozícióik közül kerülnek ki . 

Az eszenciákat az élet nagy pillanataihoz érdemes társítani. 

Végül fejezzük be az étkezést egy darab finom sajttal, amihez édes szamorodnit, máslást, 

fordítást vagy egyszerűen csak egy pohár finom tokajit igyunk. 

Mindezt csak színvonalas szolgáltatásokkal, vendégfogadókkal valósíthatjuk meg. Az 

igények mindinkább az aktív turizmus iránt változtak. Ebben juthatnak szerephez a szinte 

még érintetlen, viszonylag épségben megmaradt természeti értékek (Bodrog-zug - úgy néz 

ki , ahogy a honfoglalás idején - ), amelyek szoros kapcsolatot biztosítanak a gazdag 

hagyományokkal rendelkező Tokaj-Hegyalja és a turisták között. Lehetőséget adnak aktív 

sportolási, kikapcsolódási igények kielégítésére. A vidéki turizmus fő vonzereje a természet 
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közelségében, a tárgyi, szellemi, kulturális és egyéb hagyományokban, a csendben, a 

nyugalomban, a családias légkörben, az emberi közelségben rejlik. Ennek legáltalánosabb 

formája a falusi turizmus. A hegyaljai településeken kialakított fizető vendégfogadás a 

szállásadáson túl épít a helyi hagyományokra, rendezvényekre, folklórra, gasztronómiára, 

borturizmusra. Ma már sok helyen saját pincében mutatják be a vendégfogadó által készített 

ételeket, italokat. Házi pálinkát, legtöbbször törkölyt, gönci barackot, szilvát vagy saját 

készítésű ételeket, sajnos még nem kellő változatosságban. Ehhez fel kell eleveníteni a régi 

gasztronómiai hagyományokat is. A természetvédelmi területek felkeresése szakemberek 

irányítása nélkül, nyelvtudás nélkül nehézkes, nehezen megvalósítható. Sürgető feladat a 

megfelelő hozzáértő szakembergárda kinevelése. 

A falusi turizmusnak a vonzerői három csoportba sorolhatók: 

1. a természet közelsége, a természetesség 

2. a megőrzött hagyományok (szüreti felvonulás, borfesztivál, folklór, kenyérsütés 

kemencében, szilvalekvárfózés, kádártánc) 

3. a falusi vendégszeretet, a családiasság 

A vidéki térségek turisztikai attrakcióit ölelik fel a tematikus utak. Nevéből is adódik, hogy 

valamilyen téma köré szerveződve útvonalként kötik össze a terület fő vonzerőit, pl. 

vártúrák vagy a hírnevet adó bor, borút. A tematikus kínálatok lényege, hogy egy adottság 

köré szerveződve mutatják be a körzet hasonlóságait és különbségeit. A borutaknál a 

program lényegét a szőlő- és borkultúra helyi megjelenési formái adják, a szőlőbirtokok, a 

feldolgozók, a pincék, a vendégfogadók valamint a környezetében lévő látnivalók, 

lehetőségek összessége. A vendégek megismerhetik a szőlőtermesztés munkafázisait, a bor 

előállításának módjait, megkóstolhatják azokat, megismerkedhetnek a környező területek 

történeti és kulturális hagyományaival. A vendégek részt vehetnek szüreten, szüreti 

felvonulásokon, szüreti bálokon, borfesztiválokon, boraukciókon, borrendi ceremóniákon, 

borversenyeken, kóstolókon, részesei lehetnek a helyi hagyományoknak, azok 

továbbélésének. A borút tehát a bor bemutatása mellett a vidék bemutatását is hangsúlyozza. 

A bor szinte kínálja magát a Hegyalja turizmusának vezérfonalául. Különös előnyöket 

teremtve mindkét ágazat számára. 

A szőlő- és bortermelő számára a turizmus értékesítési lehetőséget hordoz helyben. A 

vendég igényei pedig a szőlő- és bortermelés minőségi megújítását gerjeszti. A turizmus 

segíti a térség, azon belül a tokaji bor imázsának újbóli megteremtését. A turizmusban 

ingyen reklám testesül meg, ami pénzben nem fejezhető ki . A borpiac mint láttuk 

túltermelési válsággal küzd, ennek levezetése hagyományos marketinggel szinte lehetetlen., 
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a fogyasztók turistaként közvetlenül megnyerhetők. A borút közvetlen kapcsolatot jelent a 

termelők és a fogyasztók között és ingyenes reklámlehetőségeket hordoz. A borút 

településeket köt össze, a programok felfüzhetők, tagolhatok rá. A program kitekintéssel bír 

a természeti értékekre, műemlékekre, települési hagyományokra és a helyi kultúrára. 

Lehetőség nyílik emberi kapcsolatok kiépítésére vendéglátó és vendégei között. 

Ahhoz, hogy a borút sikeres legyen megfelelő marketing kiválasztására van szükség. A 

borútról széles körű tájékoztatást kell adni bel- és külföldön egyaránt. Ehhez szoros 

együttműködésre van szükség a szőlősgazdák, a bortermelők, az érdekükben alakult Tokaj-

hegyaljai Borvidék Hegyközségi Tanácsa, az önkormányzatok, a borlovagok, a kereskedők 

között. Sajnos az önkormányzatokban nagyon kevés idegenforgalmi képzettségű 

szakemberrel találkozhatunk. Ilyenek vannak ugyan a TURINFORM irodákban, de 

szerteágazó tevékenységük miatt a borút csak egy szegmentét jelenti munkájuknak. 

Hosszabb távon mindenképpen idegenforgalmi szakmenedzser munkába állítására lenne 

szükség az önkormányzatoknál. Feladatuk lenne a pályázati lehetőségek figyelemmel 

kísérése, pályázatok elkészítése, valamint gazdái lehetnének a borutak marketing 

tevékenységének. 

Magyarországnak 22 borvidéke van, de ezek közül csak Tokaj-hegyalj a rendelkezik azokkal 

az adottságokkal és feltételekkel, amely alapján a világ jelentős és mértékadó borvidékei 

közé lehet sorolni. A hazai borutak országos képviselete meghatározta a fogalom tartalmát. 

A borút olyan összetett turisztikai termék, amely sajátos, egyedi kínálatokkal rendelkezik, 

szervezett egységként működik, piacra jutását közösségi marketing segíti, szolgáltatásai 

minősítettek, így megfelelnek a nemzetközi turisztikai elvárásoknak. A megfogalmazás 

hangsúlyozza a turisztika, a helyi kultúra és borászat szoros összekapcsolódását és 

jelentőségét a vidékfejlesztésben valamint a civil szerveződések kiemelt szerepét a helyi 

érdekeltek összefogásában. A borút idegenforgalmi kínálatként csak az utóbbi időben vált 

ismertté Magyarországon. Hazánkban először a Villányi-Siklósi Borút Egyesület jött létre 

úgy, hogy az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) bevonta borútfejlesztési 

programjába. A Phare alap támogatásával megvalósult borút program három alappillére: 

a kínálatok és programok minősítési rendszere 

az idegenforgalmi információs rendszer 

közösségi marketing tevékenységek. 

Kiegészítő programok: 

falusi turizmus, falusi programok 

gasztronómiai programok 
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- természetjáró programok 

kerékpáros, lovas programok 

különböző hobbi tevékenységek 

- kulturális és művészeti programok 

rendezvények, helyi ünnepségek 

vallási turizmus. 

A Borutak Európai Tanácsa (CERV), figyelemmel a kontinens több évtizedes 

hagyományokkal rendelkező borutakra (Rajna-Pfalz, Elzász) és az 1992 óta, az Európai 

Unió Dionysos programjával fejlesztett borutakra (Alentijó, Portó régió, Szicília, 

Stájerország, Katalónia, Lombardia) a következő típusaikat határozta meg: 

Nyitott borút: borkóstoló helyek laza hálózata. Borkóstolásra és étkezésre, 

vendéglátásra felkészült egységek egy idegenforgalmi régióban. 

Tematikus borút: ebben a borkóstoló helyek speciális programokkal egészülnek ki . 

Leggyakrabban kultúra, természet (különleges értékekkel rendelkező védett terület), 

gasztronómia kapcsolódik hozzájuk. 

Klasszikus borút: konkrét bejárható útvonal, „borkörút", ahol minősített borkínáló és 

eladóhelyek, vendéglők, szálláshelyek, látnivalók valamint programok várják a 

turistát. A látogatókat információs táblák irányítják a keresett szolgáltatáshoz. 

Ebbe az utóbbi kategóriába kell, hogy a Tokaj-hegyaljai Borút bekerüljön. Rendelkezik 

azzal a hírnévvel, amellyel egész Európába ismert látogatottsága fokozatosan emelkedik. 

Termelői létszáma 15 000 fó, borúti szolgáltatóik száma jelentős. A települések 

egymáshoz 5-10 km-re helyezkednek el a régi 37-es főút fűzi fel egy tengelyre, 

Sátoraljaújhely, Károlyfalva, Sárospatak, Hercegkút, Makkoshotyka, Bodroghalász, 

Bodrogolaszi, Sárazsadány, Tolcsva, Erdőhorváti, Vámosújfalu, Ölaszliszka, 

Erdőbénye, Szegilong, Szegi, Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztúr, Tokaj, Tarcal, 

Mezőzombor, Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mád, Tállya, Monok, Golop, 

Abaúj szántó településeit kisebb nagyobb elágazásokkal. A települések többségében 

találunk szállodákat, panziókat, turistaszállókat. Az előző sorrendet figyelembe véve 

néhányat ezek közül felsorolok. Sátoraljaújhelyen: Hotel Zemplén, Rózsakert 

Vendégház, Hotel Henriette, Kossuth Turistaház, Sárospatakon: Hotel Bodrog, 

Bodrogparti Panzió, Diák Motel, Fehér Bástya Panzió, Júlia Vendégház, Dóra 

Vendégház, Leskó Vendégház, Margaréta Vendégház, Tengerszem Camping, 

Termálfürdő Camping, Tolcsván: Király Panzió, Erdőbényén: Hotel Magita, Tokajban: 

Hotel Tokaj, Lux Panzió, Makk Marci Panzió, Panzió „Nóvák", Toldi Fogadó, Vaskó 
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Panzió, Szerencsen: Huszárvár Hotel, Weekend Panzió, Abaújszántón: Hubertus Panzió, 

Tarcalon: Degenfeld Kúria a teljesség igénye nélkül. 

A szolgáltatások és programok gazdag választékát tudja nyújtani. Mindezek ellenére 

sem könnyű a Tokaj-hegyaljai Borutat besorolni ezen típusok közé. 

Milyen problémákat kell még megoldani? 

gyorsabb elérhetőség megteremtése, 

szálláshelykapacitás mennyiségi és minőségi növelése, 

borgasztronómia fejlesztése, 

borút minősítése, minőségbiztosítás, 

borút egységes jelzésekkel való ellátása, 

a kínálat elemeiből programcsomagok összeállítása - különböző időtartamokra, 

alternatív programajánlatokkal, 

kész programcsomagok értékesítése, 

minőségi marketing, időben, pontosan és jól 

- jó bornak is kell a cégér, 

Tokaj-hegyalj a története, a tokaji bor története, 

Jó szőlész termeljen jó minőségű szőlőt, jó borász készítsen jó bort, 

Felkészült vendégvárók kiválóan szolgáltassanak. 

6.5. Tokaj-Hegyalja Borút Egyesület 

A Borút a Tokaj-hegyaljai zárt borvidéken kialakítandó, az évszázados borkultúrára 

alapozott tematikus idegenforgalmi programkínálat megvalósítását célozta meg, amely 

különböző igényeket elégít ki és ráirányítja a figyelmet a térség egyedülálló értékeire. A 

borvidéken lévő szervezetek, hegyközségek, a Tokaj-hegyaljai Szövetség, a Zemléni 

Településszövetség, a Tokaj Renaissance, az önkormányzatok területén és a vendéglátásban 

tevékenykedők, valamint a szőlő- és bortermelők elemi érdeke, - amelyet céljaik között 

folyamatosan megfogalmaznak, hogy e nemzeti kincsünk minél szélesebb körű 

megismertetését elősegítsék. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bíróság 1997.június 10-én nyilvántartásba vette a Tokaj

hegyaljai Borút Egyesületet. Működésének célja: a borvidék egészének fejlesztése. Az 

egyesület összefogja, koordinálja a térség kommunikációs, infrastrukturális, gazdasági- és 

vállalkozásélénkítő, természet- és környezetvédő programját, összhangot teremt a térségi 

önkormányzatok, gazdálkodó szervek, civil szervezetek és egyéb lakossági 

kezdeményezések között. Mindezek ismeretében ajánlást dolgoz ki a fejlesztési célok 
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prioritásainak meghatározására. Programja: történelmi és irodalmi példákat és idézeteket 

lehetne hozni arra, hogy mennyit ér egy társadalom, azon belül egy helyi társadalom 

önbecsülésének foka. Vissza kell adni a térség helyi társadalmának önbecsülését. A múlt, 

különösen az értékteremtő múlt nagy kincs - Hegyaljának van ilyen kincstartaléka. Az itt 

élő emberekben rendkívül nagy humán erőforrás szunnyad, ezt kell tárgyiasítani. 

A szőlészet-borászat minden mozzanata, motívuma bennük él még, ezt kell felfrissíteni. 

Nem felejtődtek még el a régi szakmák, mesterségek. A vendégszeretet nem egy elvont 

fogalom, hanem sok apró kis tudáspont ismerete. Azt mondjuk, hogy Hegyalja története a 

tokaji bor története. Ezt az állításunkat fenntartjuk. 

Az eredményes működés érdekében több területen kellene jobban koncentrálni az erőket és 

megoldani az égető problémákat: 

a bortúra útvonalának továbbépítése a borvidéken, egy komplex idegenforgalmi 

kínálati programmal, információs hálózattal, 

- az idegenforgalom és borturizmus feltételrendszerének és fenntartható fejlődésének 

a biztosítása, 

a szakmai oktatás és továbbképzési feltételeinek megteremtése, a humán 

infrastruktúra fejlesztése, 

munkahelyteremtő turisztikai beruházások megvalósítása, 

a helyi értékfeltáró hagyományőrző tevékenység a lokálpatriotizmus erősítése, 

- reklám és marketing tevékenység hatékonyságának növelése, 

Folyamatos feladatok: 

a kultúrált borfogyasztás tanítása és terjesztése, 

- a hagyományos technológiájú minőségi bor előállítása, 

a régiós speciális kultúra értékeinek feltárása és megőrzése, 

a kistermelők piachoz juttatása 

Tokaj-hegyalj a minden településén az önkormányzatok és hegyközségek bevonásával el kell 

készíteni a helyi erőforrás térképeket, melyek tartalmazzák az általában vett erőforrásokon 

kívül a helyi tudást hordozó személyeket és a hozzájuk tartozó tárgyi adottságokat. A 

térségben bizonyos színvonalon ma is folyik falusi turizmus, azonban fő feladatnak kell 

tekinteni, hogy a vendégvárók képzésével a fogadók turisztikai termékcsomagban 

gondolkozzanak, ne csak borkínálatban. Ahhoz, hogy saját termésű borát értékesíteni tudja a 

vendégfogadó, megfelelő szállást kell biztosítani és gondoskodni kell az egész térséget 

felölelő programokról. Szükséges, hogy ezek minél sikeresebb lebonyolítása érdekében a 
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programban résztvevő vendégfogadók között koordináció alakuljon ki , tudjanak egymásról 

reális felvilágosítást adni, ehhez rendelkezzenek megfelelő információval és legyen 

hajlandóság bennük termékeik közös eladhatóságának megszervezésére. 

2001 márciusában megalakult a Felsőmagyarországi Borutak Szövetsége, amely a 

mátraaljai, az egri és a bükkaljai borvidékekkel együtt komplexebb és sokszínűbb kínálati 

rendszert tud „csokorba szedve" biztosítani a borturizmus iránt érdeklődőknek, kihasználva 

azt a példátlan előnyt, amelyet a régióban lévő négy borvidék jelent. A fejlesztések, a kitartó 

és tudatos munka meg fogják hozni a kézzelfogható és anyagiakban is kifejezhető 

eredményt minden igényes, hiteles, megbízható és minőséget nyújtó szolgáltató számára. 

6.6. Tokaj-Hegyalja borai 

Sokféle ismeretünk van már a termőhelyről, de nevezetes borfajtáit még nem ismertettük. A 

zárt borvidéken háromfajta szőlőt termelnek, furmintot, hárslevelűt és muskotályos fajtákat. 

A kép ennél árnyaltabb, mivel új fajták is terjeszkednek, mint a kövérszőlők, a Zéta, a 

Tarcal 10 és sok más klón. Ezek korábban érnek, biztonságosabban termelhetők. 

Tokaji Furmint: elsődleges szőlőízekkel és illattal rendelkező, harmonikus ízhatású, friss 

üde bor. Testes, „tüzes", szép savakkal rendelkezik, amelyekben az érlelés módja szerint az 

üde gyümölcsösség vagy különleges ászkolási illlatok hangsúlyosabbak. Nemcsak a 

halételek, hanem mindenféle sült és fűszeres étkek, fogások ideális kísérője. Ebből van a 

legtöbb, mivel a termőfaj 70%-án ez a fajta díszlik. Késői szüretelésű változata kiváló 

aperitif. 

Tokaji Ófurmint: a legalább négyévi pincében való érlelés feltárja mindazokat a különleges 

illatokat, ízeket, zamatokat, melyek a tokaji borokra jellemzőek. 

Tokaji Hárslevelű: fajtatiszta hárslevelűből szüretelt borféleség. Fajtajellege miatt finom 

illatú, zamatú, harmonikus, testes bor. Lágy, finom savakkal rendelkezik, néha fanyarkás, de 

kellemes utóízzel. A szőlőültetvények 20-25%-án termelik a hárslevelűt. 

Tokaji Cuvie: furmint és hárslevelű szőlő mustjának keverésével létrehozott régi-új bor. A 

kistermelők általában ezt a borfajtát készítik. Finom gyümölcsízű, „tüzes" harmonikus 

ízhatású, „testes", kissé fanyarkás ízű bor. Elegáns savakkal rendelkezik. Keresett, a 

gasztronómiában gyakran párosítják ételekkel. 

Tokaji Hárslevelű kései szüretelésű: maradék cukortartalommal rendelkező, kifinomult, 

elegáns savakkal rendelkező, kiváló minőségű bor, melyet csak kedvező évjáratokban 

készítenek. 
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Tokaji Sárgamuskotály: Tokaj-hegyalja harmadik szőlőfajtájának a Muscat Lunel-nek a 

mustjából származó kedvelt borfajta. Aránya nem haladja meg a 10%-ot. Finom savakkal 

rendelkezik, muskotály aromákkal. 

Tokaji Száraz Szamorodni: furmint és hárslevelű szőlőkből készül vegyesen. Különleges 

minőségű száraz fehérbor. A szamorodni lengyel eredetű szó „úgy ahogy termett". Azokban 

az évjáratokban, mikor az aszúsodási folyamat megindult, de nem található elegendő 

mennyiségű aszúszem a szőlőfürtökön, a termést együtt dolgozzák fel. Legalább két évig 

fahordóban érlelt, finom ászkolási ízekkel, zamatokkal rendelkezik. íze - több más mellett -

emlékeztet a dióra. 

Tokaji Édes Szamorodni: szintén furmint és hárslevelű szőlőből készült, különleges 

minőségű édes fehérbor. Készítésénél túlsúlyban van az aszú, töppedt szemek aránya. ízét, 

zamatát több éves hordós érlelés után éri el, „kis aszúnak" is szokták nevezni. 

Tokaji Fordítás: ez a nemes tokaji borkülönlegesség úgy készül, hogy az egyszer már 

megáztatott és kipréselt aszútésztára új alapbort öntenek, hogy a még benne lévő cukrot és 

aromaanyagokat kioldják. Aszús ízei, finom savai miatt igen kedvelt, bár nem sok készül 

belőle. Meg kell ismertetni a világgal ezt a bort! 

Tokaji Máslás: az aszúkészítéskor a hordó aljára lerakódó seprűre új alapbort öntenek. Az 

alapbor átveszi az aszú aromáit, zamatait. Savakban lágy, a piacot meghódítani képes bor. 

Tokaji Aszú: Tokaj-hegyalj a szőlőiből készült, különleges minőségű, édes fehérbor. 

Kedvező évjáratokban a nemesrothadás (botrytis cinerea) hatására betöppedt magas 

cukortartalmú (60%-ot is meghaladó) aszúszemeket szemenként szüretelik. Aszúkészítésnél 

a különválasztott aszúszemeket erjedő mustba vagy új, jó minőségű alapborba áztatják, 

majd préselik. Egy gönci hordó (136 1) musthoz háromszor, négyszer, ötször vagy hatszor 

22-26 kg feltárt aszúszemet tesznek, annyi puttonyos lesz az aszúbor. Az évszázadok során 

kialakult gyakorlatnak megfelelően 3-4-5-6 puttonyos lesz az elkészült bor. Az aszú 

többéves érlelés után éri el különleges minőségét. Az aszú a világ természetes aszúborai 

között is egyedülálló, fejedelmi asztalra való. Színe a világostól, a sötétarany színen át a 

borostyánig terjed. Illatában karamell, tea, datolya, szerecsendióvirág és még számtalan jegy 

fedezhető fel. ízében a nádméz, a sárgabarack, a csokoládé, a szentjánoskenyér, a babkávé, 

a kakaó is megtalálható. A világ egyik legjobban érlelhető és eltartható csemegebora, amely 

még évtizedek multával is fejlődési potenciállal bír. 

Tokaji Aszúeszencia: ez a bor az aszúk aszúja. Nagy aszús évjáratokban kiváló minőségű 

alapanyagokból készül. Cukortartalma és paraméterei alapján az értékek a 6 puttonyos 

aszúét meghaladják. A magas beltartalmi értékek, illat, íz- és zamatanyagok kifejlődéséhez 

hosszabb fahordós érlelés szükséges. 
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Tokaji Eszencia: ez a nektár, melyet a magyar Himnusz is megénekel. A szüret idején 

összegyűjtött aszúszemeket kádakba gyűjtik. Itt az aszúszemek saját súlyuknál fogva 

préselik ki magukból az 50-70%-os cukortartalmú eszenciát. A magas cukortartalom miatt 

nem tud kierjedni, önállóan forgalomba ritkán kerül. 

A felsorolt borfajták két kategóriába sorolhatók: tokaji borkülönlegességek és minőségi 

borok. 

A hegyaljai borturizmus kínálati lehetőségei Szerencsen a Hegyaljai Gazdanapok, 

Sárospatakon és a többi hegyaljai városban a Zempléni Művészeti Napok, mely 

nemzetközileg jegyzett komolyzenei sorozat. Nyáresték a várnegyedben. Hétről hétre zenei 

és folklór programok sokasága Sátoraljaújhelyen, felnőtt és gyermek néptánc fesztivál, 

cigánytánc fesztivál. Tokajban: Tokaji Borfesztivál, Szüreti Napok, Tokaj Rally. Tarcalon: 

Tarcali Napok, Teréz Napi Búcsú, Mustfesztivál. Nyitott Pincék rendezvénysorozat szinte 

minden településen. 

Tény, hogy a sokoldalú kínálat mellett is szükség van egy vagy két nemzetközi 

rendezvényre amelyre jobban oda lehet koncentrlálni az erőket. Ezt be kell illeszteni a hazai 

eseménynaptárba, külföldön nagyobb hírverést kell csinálni neki. Ilyen lehetne egy Tokaj

hegyaljai Szüreti Napok rendezvény, amelyet felöltöztetnének a Zempléni Művészeti 

Napok, A Hegyaljai Gazdanapok, a Bornapok, a Szüreti Felvonulások és 

Sportrendezvények egyaránt. így mindenki kedve szerint válogathatna belőle. Igazi 

vonzerőt kell jelentsenek ezek a rendezvények amelyekre érdemes ideutazni. Szerencsére, 

már van legalább egy négycsillagos szálloda Tarcalon, amely képes igényesebb turisták 

fogadására is. 
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7. Tokaj-Hegyalja településföldrajzi vázlata 

A szőlőtermesztés hatása a települések térbeli rendjére és arculatára Hegyalján az elmúlt 

évszázadokban, különböző időpontokban, két településsor alakult ki : az egyik a 

peremlépcső Bodrogra néző oldalán (Végardó, Sárospatak, Bodrogolaszi, Vámosújfalu, 

Ölaszliszka, Szegilong, Szegi, Bodrogkisfalud, Sárazsadány). Ezek elsősorban egyutcás 

települések voltak, amelyek népességszám gyarapodás miatt lettek többutcásak. 

Jellegzetességük, hogy a Bodrog folyó fűzi fel valamennyit peremlépcsőjére, a régi 37-es 

országútra. A másik a szőlőhegyek lábánál található (pl: Abaúj szántó, Tállya, Mád, 

Erdőbénye, Tolcsva, Sátoraljaújhely). Mivel a Tisza és a Bodrog erősen megközelíti a 

Kopasz-hegyet, ezért Tokaj esetében mindkét típus érvényesül: a városka a hegy oldalában 

és a két folyó partján fekszik. A Bodrog-parti települések a viszonylag távol fekvő 

hegyoldalakon folyó szőlőtermesztésen kívül más funkciókat is betöltöttek, gazdaságuk 

többszínű volt (szántóföldi gazdálkodás, állattartás, halászat, átkelőhelyek, i l l . 

vásárközpontok, művelődési-, kulturális-, oktatási központok). A többféle szerepkör a 

városok szerkezetében is látványosan kirajzolódott. A szőlőtulajdonosok, borkereskedők 

gyakran emeletes lakóházainak felső részét a lakótér, alsó szintjét a szőlőfeldolgozó 

helyiségek foglalták el, ahonnan harmadik szintként a pincék mélyültek (pl: Tokajban, 

Tállyán, Sárospatakon, Olaszliszkán, Bodrogkeresztúrban). 

A szőlőhegyek lábához települt borfalvakban jellegzetes pincesorok, „pincevárosok" jöttek 

létre (pl: Abaúj szántón, Hercegkúton, Erdőhorvátiban). Az első két helyen a falu szélén, az 

utóbbi esetében a település központjában helyezkedik el a pincefalu. Tokajban a 

vasútállomással szemben találunk pincesort. 

A szőlőnagybirtokosok tágas és tetszetős kúriákat (pl: Tállyán, Tolcsván), a görög, zsidó 

vagyonos borkereskedők és a módos szőlősgazdák - zömében a település központjában -

pincével, feldolgozó helyiségekkel ellátott olyan épületeket emeltek, amelyek ma is egykori 

gazdáik jómódját tanúsítják (pl: Tokajban, Mádon, Tállyán, Tolcsván, stb.) Tokajban 

századunk első feléig fennálltak a város belső struktúráját tagoló, különböző szerepkört 

ellátó településegységek. A hegy oldalában éltek a szőlőtulajdonosok, a szőlőművelő 

napszámosok (egy részük löszbe vájt barlanglakásban), a kőbányászok és a kádárok, a 

központban a gazdag kereskedők (borkereskedők), pénzemberek és előkelőségek, a Bodrog 

partján a halászok és hajósok, Kistokajban a földművesek (köztük szőlőmüvelők is). 

Tokajban pl: az 1869.december 1-jei felmérés során 178 pincét írtak össze. Mind a 178 a 

történelmi városmagban („Nagytokaj") volt található, s az előzőekben felvázolt 
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településrészben, azaz a hegy felőli, pincemélyítésre alkalmas, árvízmentes városrészben. A 

pincék 36,7%-a a Nagy, 18,9%-a az Óvár, 14,2%-a a Kispiac, 13,6%-a Templom, 7,7%-a a 

Dancka utcákból nyílott. Az Óvár utcában 31, a Templom utcában 20, a Kispiac utcában 27, 

a Nagy utcában 54 szőlő- és pincetulajdonos élt. Ugyanekkor a borvidékhez nem tartozó, de 

ahhoz közel fekvő jó bort termelő Királyhelmec 163 pincéjéből 117 (71,8%) a Fő, 11 

(6,7%) a Forrás, 5 (3,1%) a Templom utcában volt található. 

1995-ben Tokaj város 197 pincéjéből 153 (=77,7%) a biztosan árvízmentes történelmi 

városmag hegyfelőli (Ny-i) utcában (Óvár u. 25 db, Dózsa Gy.u.22 db, Bethlen Gábor u.22 

db, Bem u.18 db, Hajdú köz 15 db, Rákóczi u.13 db, Táncsics u.10 db), 12 db(=6,l%) a 10 

évenkénti valószínűséggel bekövetkező nagy árvizek által, 8(=4,0%) a gyakorta 

veszélyeztetett utcákban és 24 (=12,2%) a történelmi városmagtól D-re (Bajcsy Zs. utca, 

Hegyalja utca) helyezkedik el. 

Tállyán a pincék 75%-a település É-i, Palota-hegy felőli részében mélyülnek részben 

közterületen, részben a porták udvaráról, i l l . a lakóházak alatt. Hasonló mondható el Mád 

esetében is, ahol a községet átszelő műúttól É-ra igen nagy pincesűrűség figyelhető meg. 

FRISNYÁK S.(1988) szerint a hegyaljai parasztgazdaságok portái - a gazdasági 

épületekkel, a szőlő feldolgozására szolgáló présházakkal, pincékkel, továbbá istállókkal -

egyben üzemi telephelyek is. A nagyobb térigényű mesterségek (pl: a kádárok) telephelyei a 

falu szélén létesültek (pl: Erdőbénye). 

A szőlő-borvidékek sajátos építményei a több funkciót ellátó színek és borházak, melyeket a 

promontoriumok, szőlőhegyek alján lévő sík, füves, (gyümölcs)fás területeken építettek. 

Balassa Iván „Tokaj-Hegyalja szőleje és bora" c. munkájában említi, hogy Sárospatak és 

Sátoraljaújhely jegyzőkönyvei már a 16.század utolsó éveiben gyakran tesznek említést 

szenekről (színekről). Az első - eddig ismert - feljegyzés 1586-ból való. Előbb Felső-

Hegyalján - később az Alsón is - a szín (szén) olyan kisebb-nagyobb építmény, amelyben 

eső elől meghúzódhattak, éjszakázhattak, s itt tartották a szőlőmüvelő- és szüreti 

eszközöket, itt taposták (préselték) ki a szőlőt, vagyis borházként is szolgált. A 18-

19.században ez Kistornyától, Sárospatakon, Tarcalon, Mezőzomboron át Tállyáig 

mindenhol elterjedt. A 19.században épült Mezőzombori Disznókő - ma Sárgaborház néven 

ismert - , a tarcali Szarvas és az állami gazdaság volt központja, valamint a tolcsvai 

Kincsem borház ma is áll. 

Az egykori módos gazdák impozáns borházai, a szegények permetezővizet gyűjtő és eső 

elől menedéket nyújtó kunyhói mellett (helyén) az 1960-as évektől egyre nagyobb számban 

jelennek meg a hétvégi házak (pl: Sátoraljaújhely, Sárospatak, Tokaj), amelyek a régi 

funkciók mellett rekreációs célokat szolgálnak. 
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A kistérség mai gazdasági erőforrásai, a gazdaság helyzete a lakosság életkörülményeinek 

alakulásában tükröződnek. Ennek egyik jól érzékelhető mutatója a lakások számának 

alakulása, ill.azok felszereltsége. Az utóbbi 10 évben a lakások száma 29165-ről 30576-ra 

emelkedett. A növekedés azonban az egyes települések eltérő gazdasági erőforrásai 

következtében egyenetlen. Amíg a dinamikus gazdasági háttérrel rendelkező Sárospatakon 

10,0%-os, Szerencsen 11,0%-os, Bekecsen 21,4%-os a lakásállomány növekedés, addig a 

stagnáló gazdaságú, demográfiai erózió sújtotta Bodrogkeresztúron (-5,6%), Tállyán (-

6,6%), Sárazsadányon (-6,3%), Erdőbényén (-10,6%) a csökkenés figyelhető meg. 

33. táblázat: A lakások és szobák számának alakulása 1980-2000 

(KSH adatai alapján) 

Település A lakások száma A növekedés ill. csökkenés 1 2 3-x Település 
1980 2000 1980-2000 

1 2 3-x Település 
1980 2000 

szám % szobás (2000) 

Abaúj szántó 1194 1245 51 4,3 227 526 442 

Bekecs 645 783 138 21,4 85 260 438 

Bodrogkeresztúr 594 561 -33 -5,6 108 245 208 

Bodrogolaszi 380 365 -15 -3,9 99 156 110 

Bodrogszegi 568 579 11 1,9 165 237 177 

Erdőbénye 818 731 -87 -10,6 208 358 165 

Erdőhorváti 360 358 -2 -0,6 105 177 76 

Golop 271 278 7 2,6 26 135 117 

Hercegkút 238 253 15 6,3 8 88 157 

Legyesbénye 565 608 43 7,6 109 273 226 

Makkoshotyka 272 275 3 1,1 36 116 123 

Mád 1196 1183 -13 -1,1 242 439 502 

Mezőzombor 784 848 64 8,2 110 318 420 

Monok 781 792 11 1,4 103 445 244 

Ölaszliszka 786 757 -29 -3,7 148 360 249 

Rátka 392 405 13 3,3 27 108 270 

Sárazsadány 192 180 -12 -6,3 55 87 38 

Sáospatak 4469 4915 446 10,0 692 2170 2053 

Sátoraljaújhely 6301 6610 309 4,9 1283 3128 2199 

Szegilong 124 120 -4 -3,2 30 57 33 

Szerencs 3304 3666 362 11,0 488 1415 1763 

Tarcal 1258 1321 63 5,0 194 509 618 

Tállya 1070 999 -71 -6,6 277 413 309 

Tokaj 1540 1623 83 5,4 201 596 826 

Tolcsva 773 802 29 3,8 138 339 325 

Vámosújfalu 290 319 29 10,0 41 143 135 

Hegyalja összesen 29165 30576 1411 4,6 5205 13098 12223 

A Tokaj-Hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát 1991-ben 18 önálló pincészettel (133 

alpincével), Tolcsván palackozó, Bodrogolasziban borlepárló üzemmel, Tarcalon Kutató 

Intézettel, Sátoraljaújhelyen impozáns irodaházzal rendelkezett. 
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A decentralizált privatizáció eredményeként a nagyvállalat több gazdasági társaságra esett 

szét: 

1. Tokaj Hétszőlő Rt. (Tokaj) 

Alapító tőkéje: 405 millió Ft. Alapítók: Tokaj-Hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát (79 

millió forinttal), Tokaj Város Önkormányzata (21 millió Ft-tal), Grand Millesimes de 

Francé (francia-japán-305 millió Ft-tal). A 75%-ban külföldi érdekeltségű (ezen belül 60% 

francia, 40% japán) RT 99 évre bérelte ki a Tokaji-hegy DK-i , D-i részén fekvő, kitűnő 

adottságú Hétszőlőt és környékét (Nagy-Szőlő, Binet, Szarka stb.) A 80 hektáros területből 

- melynek alsó határa 100, felső része 300 tszf-i magasságban helyezkedik el - mintegy 45 

ha alkalmas szőlő telepítésére (lOha - pl. a Binet bánya és környéke - fokozottan védett 

terület). Az RT. 1991-ben 5,6 ha, 1992-ben 3,3 ha, 1993-ban 9,9 ha, 1994-ben 14,5 ha, 

összesen 33,3 ha szőlőt telepített, amelynek 30%-a Hárslevelű (P-41, P-21, 31 l-es) 67%-a 

Furmint (T-92, 8/5682), 3% Muscat Lunel. 1995-ben 6 ha területet komplex meliozációval 

tettek telepítésre alkalmassá. A szárazságot jobban elviselő Furmint került a magasabb, -

míg az aszályt erősebben megsínylő Hárslevelűt a nagyobb nedvességtartalmú alsó szintre 

telepítették. A szőlők térállása: 160 cm (sor-) x 100 cm (tő-) távolság, i l l . 180 cm x 100 cm 

(HORNYÁK L. szóbeli közlése). 

A telepítéseket megelőző meliorációs munkák (két vízmosást 40 ezer m 3 bányameddővel 

töltöttek fel), tereprendezés, beton vízelvezető-utak építése 106 millió forintot (3,3 mill . 

Ft/ha) emésztettek fel. A telepítési költségek értéke 1,7 mill.Ft/ha. 1993-ban egy 70-80 t/10 

órás műszak kapacitású feldolgozó üzemet épített az RT. 4 pincéjének össztároló kapacitása 

3703 hl. Az RT. tulajdonát képezi a városka főterén lévő híres és látogatott Rákóczi-pince, 

valamint a két barokk stílusú egykori sótárnoki ház. Az RT. a Tokaj-Hegyalján 

kizárólagosan alkalmazott oxidatív borérlelés helyett a Franciaországban is elterjedt 

reduktív érlelést részesítette előnyben a száraz borok esetében. 

2. Disznókő Rt. (Mezőzombor) 

Alaptőkéje: 309 millió forint. Alapítói: Tokaj-Hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát 

(199 mill.Ft), AXA Millesimes (francia-110 mill.Ft). 

1995-re az AXA Millesimes (Bordeaux-Páris) biztosító társaság tőke részarányát előbb 

51%-ra, majd 98%-ra növelte. Alakult: 1992 szeptemberében. 
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Összes földterülete 120 hektár, amelyből 88 ha (=73,3%) termő szőlő, 32 ha (26,7%) parlag. 

A leromlott tőkeállományból 1993-ban 15 hektárt, 1994-ben 16 hektárt vágtak ki . Pótlásukat 

1994-ben (15ha) és 1995-ben (16 ha) újratelepítéssel végezték el. 

Az RT. szőlőültetvényei Mezőzombor és Mád határában fekszenek: Dorgó és Disznókő 

(28ha), Kapi (55,5ha), Illésházy (7ha), Hegymegi (4,5ha). 

A fajtaösszetétel: 1992-ben 70% Furmint, 30% Hárslevelű. Az új telepítések után 1995-ben 

70% Furmint, 20% Hárslevelű, 10% Orémus. Ez utóbbi a Furmint és Bouvier 

keresztezésével jött létre, s 1992-től hivatalosan termeszthető Hegyalján: jól aszúsodó fehér 

szőlő, amely bírja a szárazságot, közepes termést ad, korán érő fajta. Bora jellegzetes, 

karakteres, illatos. 

Az újratelepítés során az RT. a 320 cm x 100 cm-es helyett a 200 cm x 100 cm-es sor- és 

tőtávolságot alkalmazta, amelynek következtében a hektáronkénti tőkeszám 2500-ról 4545-

re növekedett. A telepítések hegy-völgy irányú sorokat alakítottak ki . 

A Disznókő Rt. 1993-ban 330 t, 1994-ben 360 t szőlőt szüretelt, az elért termésátlag 5,5 t/ha. 

1995 áprilisában Ondon kibérelte a szerencsi egykori Lenin Mg.Tsz. gabonatárolójának egy 

részét, s ott egy 2500 palack/óra kapacitású feldolgozó-palackozó egységet létesített. 

A francia hagyományoknak megfelelően - a Hegyalján ezidáig idegen - reduktív száraz 

borokat állítanak elő, míg édes boraik hegyaljai jellegű édes szamorodnik, ill.aszúborok. 

Jelenleg az RT egyetlen tároló pincével rendelkezik: a Mádon lévő 1807 méter hosszú pince 

9600 hl bor tárolására alkalmas. Az épülő disznókői feldolgozó üzem alatt 5000 hl 

tárolókapacitású pince kialakítása folyamatban van (ÁRVAY JÁNOS közlése alapján). 

A Disznókő RT. borait 0,5-0,7 l-es palackokban Franciaországban, Nagy-Britanniában és 

Spanyolországban értékesíti, a belföldi piacon a Zwack KFT kizárólagos joggal 

forgalmazza. 

3. Pajzos RT.(Sárospatak) 

Alaptőke: 157 mill.Ft. Alapítók: T.Á.G. Borkombinát (52 mill .Ft), Compagnie Financiare 

des Garnad Vins de Tokaj (luxemburgi 105 mill.Ft). 

A 67%-ban külföldi érdekeltségű RT. 1992-ben az egykori Borkombinát területén, annak 

egyik utódvállalataként jött létre. 

63,5 hektáros szőlőterülete Bodrogolaszi község határában, a Pajzos-dülőben fekszik. Az 

1961-1962-es telepítésű kordonos (középmagas 320 x 100 cm sor- és tőtávolságú) szőlők 

állaga jó, hektáronként 5,5-7,0 tonna/hektár hozamot adnak. Az egykori Borkombinát itt is 
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kísérletezett a genovai kettős függönyü müveléssel, melynek eredményességéről 

megoszlanak a vélemények. 

A Pajzos RT. 5 pincéje 10 ezer hl bor tárolását teszi lehetővé. Feldolgozó kapacitása 3 ezer 

hl. Belföldi és külföldi piacon mintegy 100-100 ezer palack bort értékesített 1993-ban, 

ül. 1994-ben. 

A termesztett fajták: Furmint, Hárslevelű, Muscat Lunel. 

4. Megyer RT.(Sárospatak) 

Alaptőke: 315 mill. Ft.Alapítók: T.Á.G.Borkombinát (82 mill.Ft), GAN VIE (francia - 233 

mill.Ft). 

1992-ben hozták létre. Szőlőültetvényei (80 hektár) a sárospataki Megyer-hegy oldalán, i l l . 

aljában helyezkednek el. A szőlőtőkék életkora 22-32 év közötti. 5 hektár 1963-as, 30 

hektár 1967-es, 29 hektár 197l-es, 16 hektár 1973-as telepítésű. A termésátlagok az időjárás 

függvényében 5-8 tonna/ha között alakulnak. Művelési mód: magyar kordon, egyes 

függöny. 

Az RT.tárolókapacitása: 11000 hl, feldolgozókapacitása 4000 hl. 

1994-ben 110 ezer palack bort exportált, míg a belföldi piacon 4000 palack és 15 ezer hl 

hordós bort értékesített a Megyer RT. (BUTELLA L. alapján). 

5. Bodegas Oremus Kft.(Sátoraljaújhely) 

Törzstőke: 212 mill.Ft. Alapítók: T.Á.G. Borkombinát (62 mill.Ft), Bodegas Vega Sicilia 

SA (spanyol - 150 mill.Ft) 

Az 1993-ban létrejött Vega Sicilia az egyetlen spanyol nemzetiségű befektető Tokaj-

Hegyalján. A saját hazájában vörösbort termelő cég magyarországi célja, hogy a tokaji 

hagyományokat megtartva éljen a technikai színvonal javításának előnyeivel, igyekszik 

eljuttatni az OREMUS borait a világ borkedvelőihez, s saját profitján kívül sok száz 

hegyaljai szőlőművelő magyar embernek nyújtson megélhetési lehetőséget. 

Az Oremus Kft. 37 hektáros szőlőterülete az Erdőbénye-Tolcsva közötti déli, délnyugati 

fekvésű Mandulás (12ha), Lőcse (10 ha), Serédy-Vay (5ha), valamint a Kútpatka (10 ha) 

dűlőkben fekszik. 

A bor érlelését és tárolását a 6 ezer hl-es tolcsvai Oremus, az erdőbényei református 

templom alatti 4,5 ezer hl-es és a sátoraljaújhelyi 13 ezer hl-es pince szolgálja. További 3 

ezer hl bort tudnak tárolni földfeletti saválló tartályokban (BACSÓ ANDRÁS alapján). 
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6. Bodrog-Várhegy Kft. 

1992 szeptemberében jelent meg a francia CENA csoport a tokaji régióban, egészen 

pontosan Bodrogkeresztúrban, Bodrogkisfaludon és közvetett módon Tokajban. A társaság 

30 hektár szőlőt szerzett a Henye, a Lapis és a Messzelátó dűlőben. Ugyanakkor szerződéses 

termelő-feldolgozó-értékesítő szerződést kötött a nevezett dűlők szőlőtermelő 

kisgazdaságaival (így összesen 120 ha területen folyik szőlőtermesztés a Bodrog-Várhegy 

minőségi követelményeinek figyelembevételével). A kis vertikum tevékenységébe bevonták 

a tokaji Aranyfürt Szakcsoportot is. 

A Bodrog-Várhegy Kft. géppel műveli a vertikumhoz tartozó kistermelők 90 hektáros 

szőlőskertjeit. Az elért termésátlag 7,5-8,0 t/ha. A termesztett szőlőfajták: 75% Furmint, 

20% Hárslevelű, 5% sárga Muskotály. A termés feldolgozására a pincészet közelében, a 

Bodrog partján nagy kapacitású feldolgozó üzemet építettek 1993-1994-ben. A Kft. 

bortároló kapacitása 14738 hl, melyből fahordóban 4409 hl-t, rozsdamentes fémtartályokban 

2434 hl-t, egyéb tárolási formában 7895 hl-t helyeznek el. 

A Bodrog-Várhegy Kft. 1995-ben 13 féle bort kínált eladásra. Talán az utókor számára sem 

lesz érdektelen, ha néhányat árával együtt említünk meg. így pl: az ún."kannás" borok közül 

a „Tokaji Hárslevelű (száraz)" 56,-Ft/liter (ÁFÁ-val 70,-Ft/liter), a „Tokaji Félédes 

Furmint" (1992-es évjárat) ÁFA nélkül 80.-Ft/liter, a „Tokaji Sárga Muskotály" (1993-as) 

100.-Ft/liter. A palackozott borok közül pl: a „Tokaji Félédes Furmint (0,7 1) 116.- Ft, a 

„Messzelátó Tokaji Furmint száraz" (0,75 1) 120.-Ft, a „Messzelátó Tokaji Furmint félédes 

(1990-es évjárat, 0,75 1) 124.-, a „Messzelátó Tokaji Szamorodni száraz" (1988, 0,5 1) 

158.40.-Ft, a „Messzelátó Tokaji Szamorodni édes" (1988.0,5 1) 224.-Ft, a „Messzelátó 

Tokaji Aszú 3 puttonyos (1988.,0,5 1) 352.-Ft, a „Messzelátó Tokaji Aszú 5 puttonyos 

(1988., 0,5 1) 636.-Ft. 

Az egyéb borászati tevékenységet folytató kft-k közül említést érdemel még a Royal Kft. 

(Mád) angol (korábban magyar-francia) befektető csoport, a Lang Lander Gastronomia 

(Mád) és az Investor Kft. (Abaújszántó). A Dorgói víztároló Bodnár Imre tulajdonában van, 

melyet üdülőközpontként hasznosít. 

Joggal merül fel a kérdés: megoldják-e, s ha igen, milyen mértékben az új külföldi 

érdekeltségű Rt-k, Kft-k Tokaj-Hegyalja problémáit? Saját boldogulásukon túl gondolnak-e 

a kistermelőkre? Megvásárolják-e termését? S ha igen, milyen áron? 

Ma még csak reménykedni lehet: jelenlétük, tevékenységük egész Tokaj-Hegyalja érdekét, 

felvirágoztatását fogja szolgálni. 
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7. A Borkombinát jogutódja a Tokaj Kereskedőház Rt. (átalakulási időpontja 

1993.január 1.). Székhelye: Sátoraljaújhely. 

Összes földterülete: 1993-ban 3206 ha, melyből szőlő 904 ha (28,2%), szántó 692 ha 

(21,6%), kert 5 ha (0,1%), gyümölcsös 211 ha (6,6%), gyep 665 ha (20,7%), erdő 210 ha 

(6,6%), nádas 24 ha (09,7%), müvelés alól kivont 495 ha (15,5%). Bortároló kapacitása 

482354 hl. 

Dolgozói összlétszáma: 727 fő, ebből fizikai 522 fő, alkalmazott 205 fó. 

Fióktelepei: Tolcsvai Palackozó Üzem, Bodrogolaszi Borfeldolgozó Üzem, Bodrogszegi 

Pincészet, Tarcali Á.G. telep, Kereskedelmi Kirendeltség (Budapest). 

1995.május l-jén a Kereskedőház RT. összesen 3100 hektár földterülettel rendelkezett, 

amelyből 703 ha (22,7%) a termőszőlő, 47 ha (1,5%) a fiatal telepítésű nem termőszőlő, 340 

ha (=11,0%) a parlag, 210 ha (=6,8%) a gyümölcsös, 692 ha (=22,3%) a szántó, 1108 ha 

(35,7%) az egyéb hasznosítású, ül. a müvelés alól kivett földterület. 

A Kereskedőház RT. legnagyobb szőlőterületei Tarcal (Szarvas-szőlő), Mád (Király, 

Kakasok, Veresek, Sajgó), Tolcsva (Serédi, Kincsem), Olaszliszka (Somos), Sárospatak 

(Király-hegy) és Sátoraljaújhely (Köves-hegy) határában helyezkednek el. 

Az RT. 1993-ban 3580 tonna, 1995-ben 4000 tonna szőlőt termelt, amelyhez az utóbbi 

évben 10 ezer tonnát vásárolt fel. A termelt bor mennyisége 1993-ban 23100 hl, 1994-ben 

24000 hl. 

A Kereskedőház RT. tulajdonában 1994-ben 32 pince volt, amelyek összbefogadóképessége 

490 ezer hl (ebből 180 ezer hl fahordós, 310 ezer hl pedig rozsdamentes fémtartály 

tárolású). 

Borait belföldön palackozva és hordós állapotban, külföldön palackozva értékesíti. Az 

exportértékesítés 1992-ben 9,9 ezer hl, 1993-ban 13,5 ezer hl, 1994-ben 12,6 ezer hl. Az 

exportált bor nagyobb hányada a keleti piacon talált vevőre (1992-ben 75,9%, 1993-ban 

83,5%, 1994-ben 82,8%). Az 1994-ben külföldre eladott 1826 ezer palackból 1563 ezer 

került az egykori keleti blokk országaiba. Itt a legnagyobb vásárló továbbra is Oroszország 

(1208 ezer palack = 77,3%). A vásárlók között Lengyelország (128 ezer palack), Lettország 

(100 ezer palack), Ukrajna, Észtország, Litvánia, Kazahsztán, Csehország és Horvátország 

szerepel. 

Nyugat-Európában - amely 1994-ben 1674,87 hektoliter bort vásárolt a Kereskedőháztól -

Németország a legnagyobb vásárló (144 ezer palack). Mellette Belgiumot, Svédországot, 

Nagy-Britanniát, Ausztriát, Svájcot és Franciaországot találjuk a vevők sorában. 
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A borkivitel 2,6%-a Ázsiába, 1,1 %-a Észak-Amerikába irányul. Ázsiában Japán, Észak-

Amerikában az USA a legnagyobb vásárló. 

A tolcsvai palackozó gépsor 8000+5000 db/óra, a bodrogolaszi lepárlóüzem 1000 l/nap 

kapacitású. Az RT. gépi felszereltsége kiemelkedően legjobb Hegyalján: 30 erőgép, 7 

teherautó, számos speciális gép, prés szolgálja a talajmüvelést, a növényvédelmet, a szőlő 

feldolgozását (Marcinkó F. alapján). 

A keleti piac összeomlása, ül. a Borkombinát szétesését követően bekövetkezett mélypont 

után a Tokaj Kereskedőház kezdi új helyét és szerepét megtalálni, s kialakítani új vásárló 

körét belföldön és külföldön egyaránt. 

8. 

A helyi kistermelők önszerveződéseként Hegyalján 19 pinceszövetkezet jött létre. 

Megalakulásukat a T.Á.G. Borkombinát 40 millió Ft értékű vagyoni hozzájárulással 

segítette elő, ezzel mintegy 40 pince és 44 ezer hl tárolótér került használatukba. Az 

igazsághoz tartozik, hogy ezek a pincék az államosítások előtt magántulajdonként az adott 

településen termelő gazdák birtokát képezték. 

9. Tokaji Királyi Szőlők Rt. 

A Tokaj Kereskedőház RT. átalakulási tervében szerepel egy tartós állami tulajdonlásra 

szánt, közel 400 millió Ft értékű elkülönített vagyon, amely Tokaj-Hegyalja néhány kiváló 

adottságú, történelmi múltú szőlő-dűlőjét és a tarcali kutatóállomás épületegyüttesét foglalja 

magába. A tervezett RT. kutatási-, fejlesztési-, minőség- és eredetvédelmi funkciót töltene 

be megalakulását követően. 

Igen pozitív hatással van mikrorégiónkra a Tokajjal testvérvárosi kapcsolatot kiépített rajna

menti kisváros Oestrich-Winkel. Klaus Frietsch volt, Hans-Dieter Milke jelenlegi 

polgármester, Egbert Schneider, Herald Koch és Gerald Hartl a baráti társaság tagjai a 

rendszeres anyagi segítség mellett lehetőséget adnak az ottani termelési technika 

tanulmányozására. Gerald Hart német üzletember Tvergyák Istvánnal közösen szőlészeti 

gép-szaküzletet nyitott Mádon, ezzel is segítve a hegyaljai szőlőművelés korszerűsítését. 
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34. táblázat: A tokaj-hegyaljai települések földterületének megoszlása művelési ágak szerint 

1895-ben 

(KSH alapján), hektár 

Település Szántó Kert+ 

gyüm. 

Szőlő Gyep Erdő Nádas Műv.alól 

kivett 

Összesen 

Abaúj szántó 1789 87 103 443 2041 - 88 4551 

Bekecs 1537 23 14 845 24 28 106 2577 

Bodrogkeresztúr 716 64 67 1554 207 - 344 2952 

Bodrogolaszi 837 29 1 1050 757 55 237 2966 

Bodrogszegi 537 63 22 1531 521 3 234 2911 

Erdőbénye 880 159 202 508 2622 - 240 4612 

Erdőhorváti 586 96 121 1233 3148 - 165 5348 

Golop 588 27 - 197 58 - 53 923 

Hercegkút 355 1 1 - 64 - - 26 456 

Károlyfalva 166 9 - 101 - - 19 295 

Legyesbénye 1,172 52 49 618 2 - 120 2013 

Makkoshotyka 228 11 4 158 587 - 69 1057 

Mád 869 53 428 319 1445 - 37 3151 

Mezőzombor 1834 67 91 1545 15 6 319 3877 

Monok 2570 76 - 1182 970 - 235 5033 

Ölaszliszka 1286 102 305 1206 629 5 382 3915 

Ond 472 15 1 234 - - 32 754 

Rátka 630 10 107 258 91 - 40 1136 

Sárazsadány 243 31 7 191 57 - 40 570 

Sárospatak 7088 129 180 6316 2695 25 1345 17778 

Sátoralajújhey 1513 94 239 1856 1197 - 489 5388 

Szegilong 89 11 1 28 - - 3 132 

Szerencs 1343 28 - 528 27 - 142 2068 

Tarcal 2984 54 426 1074 144 - 659 5341 

Tállya 1109 52 608 370 1373 - 140 3652 

Tokaj 607 78 455 1167 23 7 368 2705 

Tolcsva 779 107 394 210 133 - 115 1738 

Vámosújfalu 280 27 71 328 219 - 134 1059 

Hegyalja összesen 33087 1565 3896 25114 18985 129 6181 88957 

% 37,2 1,8 4,4 28,2 21,3 0,1 7,0 100,0 
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35. táblázat: Földhasznosítás Tokaj-Hegyalján 1913-ban, hektárban 

(KSH adatai alapján) 

Település Szántó Kert+ 

Gyüm. 

Szőlő Gyep Erdő Nádas Műv.alól 

kivett 

Összesen 

Abaúj szántó 1982 97 56 502 1732 - 301 4670 

Bekecs 1923 27 17 435 - 23 112 2537 

Bodrogkeresztúr 724 54 83 1399 310 - 391 2961 

Bodrogolaszi 1341 31 58 295 153 - 222 2100 

Bodrogszegi 248 30 67 646 264 - 190 1445 

Erdőbénye 875 154 236 989 1978 - 304 4536 

Erdőhorváti 698 86 62 1195 2729 - 193 4963 

Golop 600 30 11 166 57 - 58 922 

Hercegkút 382 11 - 236 - - 31 660 

Károlyfalva 174 7 - 97 - - 25 303 

Legyesbénye 1239 46 31 556 14 - 125 2011 

Makkoshotyka 263 18 2 128 620 - 30 1061 

Mád 860 75 361 315 1195 - 342 3148 

Mezőzombor 2314 71 153 976 - 136 228 2878 

Monok 2383 90 113 621 885 2 162 4256 

Ölaszliszka 1272 82 226 1556 225 - 541 3902 

Ond 500 11 34 155 - - 52 752 

Rátka 694 3 58 206 98 - 89 1148 

Sárazsadány 748 34 99 320 126 - 158 1485 

Sárospatak 9757 171 150 3700 2214 10 1647 17649 

Sátoralajújhey 1661 115 327 1450 1313 13 438 5317 

Szegilong 346 38 1 11 710 224 - 161 1590 

Szerencs 1712 44 66 690 34 92 220 2858 

Tarcal 3143 78 515 1005 67 - 522 5330 

Tállya 955 60 612 378 1381 - 392 3778 

Tokaj 593 72 469 1124 40 16 434 2748 

Tolcsva 672 139 406 179 27 - 232 1655 

Vámosújfalu 328 27 42 498 48 - 104 1047 

Hegyalja összesen 38387 1701 4365 19527 15734 292 7704 87710 

% 43,8 1,9 5,0 22,3 17,9 0,3 8,8 100,0 
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36. táblázat: A tokaj-hegyaljai települések földhasznosítása 1935-ben, hektárban 

(KSH adatai szerint) 

Település Szántó Kert+ 

Gyüm. 

Szőlő Gyep Erdő Nádas Műv.alól 

kivett 

Összesen 

Abaújszántó 1973 104 161 474 1725 2 231 4670 

Bekecs 1925 29 21 414 1 23 102 2515 

Bodrogkeresztúr 727 56 87 1371 310 - 315 2866 

Bodrogolaszi 1250 42 61 329 168 - 239 2089 

Bodrogszegi 378 56 153 1064 396 - 229 2276 

Erdőbénye 878 152 255 490 2490 - 258 4523 

Erdőhorváti 699 86 75 1204 2729 - 107 4900 

Golop 597 30 11 167 56 - 60 921 

Hercegkút 388 13 50 238 - - 36 725 

Károlyfalva 174 7 - 97 - - 22 300 

Legyesbénye 1192 46 32 567 48 - 127 2012 

Makkoshotyka 264 19 2 126 624 - 30 1065 

Mád 868 74 528 301 1196 - 157 3124 

Mezőzombor 2440 79 138 858 - 79 167 3761 

Monok 2366 92 77 675 888 2 152 4252 

Olaszliszka 1260 93 247 1541 202 - 412 3755 

Ond 499 11 34 157 - - 49 750 

Rátka 685 5 59 201 98 - 98 1146 

Sárazsadány 780 35 90 393 18 - 157 1473 

Sárospatak 9451 212 285 3679 2167 2 1401 17197 

Sátoralajújhey 1070 115 410 1845 1581 21 346 5388 

Szegilong 203 16 27 295 92 - 30 663 

Szerencs 1826 62 67 528 36 52 185 2756 

Tarcal 3147 104 310 993 71 - 706 5331 

Tállya 931 66 624 422 1355 - 381 3779 

Tokaj 645 78 345 1139 38 16 480 2741 

Tolcsva 645 147 463 183 15 - 200 1653 

Vámosújfalu 317 31 47 503 49 - 90 1037 

Hegyalja összesen 37578 1860 4659 20254 16353 197 6767 87668 

% 42,9 2,2 5,3 23,1 18,7 0,2 7,7 100,0 
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37. táblázat: A szőlőterület megoszlása Tokaj-hegyalján 
Település 1895 1913 1935 2000 

Abaúj szántó 103 56 161 125 

Bekecs 14 17 21 24 

Bodrogkeresztúr 67 83 87 420 

Bodrogolaszi 1 58 61 142 

Bodrogszegi 22 67 153 260 

Erdőbénye 202 236 255 102 

Erdőhorváti 121 62 75 89 

Golop - 11 11 10 

Hercegkút - - 50 136 

Károlyfalva - - - -

Legyesbénye 49 31 32 42 

Makkoshotyka 4 2 2 38 

Mád 428 361 528 927 

Mezőzombor 91 153 138 215 

Monok - 113 77 72 

Ölaszliszka 305 226 247 341 

Ond 1 34 34 -

Rátka 107 58 59 276 

Sárazsadány 7 99 90 186 

Sárospatak 180 150 285 357 

Sátoralajújhey 239 327 410 274 

Szegilong 1 111 27 35 

Szerencs - 66 67 145 

Tarcal 426 515 310 430 

Tállya 608 612 624 630 

Tokaj 455 469 345 154 

Tolcsva 394 406 463 465 

Vámosújfalu 71 42 47 58 

Hegyalja összesen 3896 4365 4659 5850 
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38. táblázat: A Zempléni-hegység mikrokörzeteinek földhasznosítása 1895-ben (%) 
Mikrokörzetek Szántó Kert, szőlő, 

gyüm. 

Rét és legelő Erdő Egyéb Összesen 

a)Tokaj-Hegyalj a 37,38 6,20 28,39 20,93 7,10 100 

bjAbaúji-Hegyalja 55,91 4,00 16,11 16,94 7,04 100 

c)Erdővidék 12,12 1,14 9,26 75,28 2,20 100 

d)Hegyköz 30,81 2,44 18,29 44,90 3,56 100 

Zempléni-hegység 34,33 4,47 21,90 33,59 5,71 100 
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8. Összegzés 

A világhírű tokaji bor karakterét olyan természetföldrajzi adottságok határozzák 

meg, amelyek ilyen kedvezően a világ kevés helyén találhatók meg. Ezek a vulkanikus 

kőzeten létrejött, ásványi összetételben gazdag talaj, a makro-mezo- és mikroklíma 

sokszínűsége, a fekvés, a szőlőfajta és a botrytis. 

Ez a természeti alap hozta létre a Földünk első zárt borvidékét, amely 2002-ben 

világörökség díjban részesült. Erre az alapra épül az az évszázados termelési tapasztalat, 

mely a tokajit magyar zászlósborrá avatja. Külföldön régóta ismerik a nevét, idehaza pedig 

sokan gondolják úgy, hogy a tokaji bort ismerik. Ha kémiai elemzés alapján az összetételét 

feltárjuk, kiderül, nem ismerjük. „Vinum tokajense passum" („a tokaji bor orvosság") írták 

fel a speciális üvegek címkéire és árusították gyógyszertárakban. Mit tartalmaz a tokaji, ami 

miatt a köztudatban mint pozitív élettani hatású ital szerepel? Ezek az anyagok a 

folifenolok, kateckinek, leukoantocianinok és a rezveratrol. Az aszúban jelentős 

mennyiségben fordulnak elő ezek az anyagok. A polifenol vegyületeknek szabad gyökfogó 

tulajdonságot tulajdonítanak az orvosok. Ezek a vegyületek más növényekben is 

előfordulnak, csak az a különbség, hogy a borból, mint fermentált közegből könnyebben 

képes a szervezet felvenni. Literenként 300-600 mg koncentrációban fordulnak elő az 

aszúborokban. Az aszú antioxidáns státusát (TAS) vizsgálva kiderült, hogy értéke 2-3-

szorosa a többi fehérboréhoz viszonyítva, viszont tény, hogy alacsonyabb mint a 

vörösboroké. Élettani szempontból a legfontosabb pozitív hatású vegyület a rezveratrol. A 

stilbének családjába tartozó fitoalexinnek máj védő szerepet is tulajdonítanak. Ezek a 

vegyületek elsősorban a szőlőbogyó héjában keletkeznek, de csak akkor, ha különböző 

mikroorganizmusok, így a nemespenész megtámadja a szőlőt. Az aszúszem éppen a 

nemespenész hatására képződik. A másik vegyületcsoport az ún.biogén aminoknak a 

csoportja. Ezek az anyagok aminosavakból keletkeznek tejsavbaktériumok dekarboxilező 

hatása eredményeképpen. Ilyen anyag a hisztamin, amely allergén vérnyomáscsökkentő, a 

tiramin, mint vérnyomásnövelő és még számos más vegyület, amelyek megtalálhatók a 

borban a biológiai almasavbomlás kísérőjelenségeként. A legújabb magyar vizsgálatok a 

szerotonin kimutatására irányulnak. Ennek a vegyületnek fontos szerepe van az ingerület 

átadásában és depressziós betegségek gyógyítására használják. Ha alkoholos közegben van 

ez a biogén amin, akkor a szervezetben gátlódik az alkohol miatt a lebontó enzim -

akármilyen kicsi ennek az aminnak a koncentrációja - hatása pozitív. Esti nyugtató tea 

helyett tehát ajánlott egy pohár bor fogyasztása, hiszen a borban lévő szerotonint okolhatjuk 

az ellazításért. 
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Az öt és hatputtonyos aszú biogén amin tartalma jelentős 50-70 mg/l, az aszú eszencia még 

ennél is többet tartalmaz. A borokat általában nem tekinthetjük vitaminforrásnak, de 

sokfélét tartalmaznak. 

Literenként Napi szükséglet 

Bi Tiamin < 10 ng 2 mg 

B2 Riboflavin 30-180 ng 3 mg 

B6 Piridoxin 1 ng 3 mg 

B12 Cianokobalanin 0,05-0,07 ng 1 ng 

H Biotin 2ng 2ng 

PP Nikotinamid 0,8-1,4 ng 15 mg 

B 5 Pantoténsav 1 mg 10 mg 

Folsav 2ng 200 ng 

Mekoinozit 0,3-0,5 g 0,5-1,0 g 

Kolin 20-30 ng -

Borok átlagos vitamintartalma (Dr.Kállay Miklós nyomán) 

A tokaji eszenciában magas koncentrációban fordul elő, elsősorban a B vitamintípus. 

Vitamin koncentráció mg/kg 

C-vitamin 1 

Bi-vitamin (tiamin) 2 

B2-vitamin (riboflavin) 6 

Bö-vitamin (piridoxin) 108 

Niacin 20 

Tokaji eszencia vitamin-összetétele (Dr.Kállay Miklós nyomán) 

A tokaji borkülönlegességek készítésének az az előfeltétele, hogy különféle penészgombák 

- elsősorban Botrytis cinerea, továbbá Aspergillusok és Penicillum fajok - telepedjenek 

meg a szőlőbogyón. A penészgombák káros toxinokat is termelnek mint az ochratoxin 

(OTA), szerencsére jóval az előírt határérték alatt. A bormarketing szempontjából fontos 

lenne ezt a fogyasztókkal közölni, mint az ásványvizeknél. 

Minta OTA (mg/l) 

Tokaji ófurmint 0,014 

Tokaji édes szamorodni '97 0 

Tokaji édes szamorodni '96 0,055 
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Nyers aszú 0 

Nyers aszú erjesztve 0 

TRW piros 0,193 

Tokaji 6 puttonyos aszú '95 0 

Tokaji 5 puttonyos aszú '93 0,149 

Tokaji aszú eszencia '95 0 

(Dr.Kállay Miklós nyomán) 

A magyar zászlósbor, a tokaji aszú beltartalmi értékei alapján méltán ott lehet a világ 

legkiválóbb borai között. A béltartalom és ennek hatásai mélyebben már nem tartozik 

vizsgálódásunk tárgykörébe, de legalább érintőlegesen meg kellett említeni, hogy ne csak 

valamiféle fikcióról, névről szóljunk. 

A botrytis következtében keletkezik az aszú. Az aszú a világ más helyeiről is ismert, de 

ilyen túlérési folyamat sehol nem jut el a koncentráció olyan szintjére, mint Tokaj

hegyalján. Az aszúképződés ideális folyamata a következő: a bogyóérés fenológiai 

fázisában (augusztus-szeptember) hosszabb csapadékmentes időszak után a szőlőszemeken 

a száradás jelei jelentkeznek, amikor rendszerint beköszönt egy rövid csapadékos időszak 

(néhány nap- egy hét). A csapadékot a szőlő gyorsan felszívja, minél szárazabb annál 

gyorsabban. A gyors vízfelvétellel a bogyókban keletkező belső nyomással nem tud lépést 

tartani a bogyóhéj növekedése, ezért megszűnik a folytonossága, felreped. A szőlő 

cukortartalma már eléri a 16-18 mustfokot, amelyen gyorsan megtelepszik és elszaporodik a 

nemespenész (szürkepenész-botrytis cinerea). Ez a feltétele annak, hogy aszúszem 

képződjön, de a folyamat irányát innentől kezdve az időjárás dönti el. Ha a rövid, 

csapadékos periódust hosszan tartó meleg ősz, „indián nyár" követi, akkor a szürkepenész 

által előidézett rothadási folyamat kedvező irányba tolódik, amelyet a hegyalján nemes 

rothadásnak hívnak. Ennek eredménye az lesz, hogy a bogyókat vízveszteség éri, a 

béltartalom (szőlőcukor, savak, szárazanyagtartalom) növekszik, a gomba - anyagcseréjét is 

érintve - jelentős átalakuláson megy át. Rendkívül bonyolult folyamatról van szó, melyet 

német, francia kutatók tártak fel. Ilyen a legtipikusabb eset, de az őszi reggeli ködök is 

kiválthatják a jelenséget. 

A Botrytis fertőzésének útja a bogyókon (Marczinkó Ferenc alapján) 

ép bőrszöveten keresztül 

- sztómákon keresztül 

lenticellákon és elparásodott felületi szövetrészeken keresztül 

érintkező felületeken keresztül 

sebzésen keresztül 
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A fertőzés kialakulásának feltételei: 

- kondiumok csírázása csak cseppfolyós közegben következik be (18-19 órán át) 

kivétel: sebzéseken keresztül 

- cukrot tartalmazó folyadékban 3-4-szer gyorsabb a csírázás 

- hőmérséklet határérték: -7 +40 °C 

optimális érték: 18-21 °C 

tűrőképesség: -7 és +5 °C között 6 nap 

- páratartalom: 93-95%-nál 2 nap 

100%-nál 1 nap 

száraz körülmények között a konídiumok 25 napig őrzik meg csírázóképességüket 

- időtartam: 18-21 °C-on 4-6 óra 

- jelentős inokulumpotenciál (augusztustól szüretig) 

A pektinbontó enzimek segítségével előidézett sejtfalbomlás következtében a szövetek 

szétesnek, a bogyó héja bebarnul. A gazdasejt fenoljainak oxidációja a bámulást fokozza. 

Az átalakulás a bogyóhéjban és az alatta levő sejtrétegekben játszódik le, ott ahol 

szőlőfajtára jellemző aromaanyagok találhatók. A gomba hifafonalai a szőlőbogyó héját 

kilukasztgatják és ezeken a lukakon keresztül víz párolog el. A létrejött aszúszem húsa is 

barna, olvadt csokoládéra emlékeztető. Az érett bogyó magja is barna. A töppedt szemeken 

jelen van a Botrytis hifaszövedéke és konídiumtömege is. Az érett, jóminőségű aszúban a 

cukortartalom eléri vagy meghaladja a 60 refraktoszázalékot. A szőlőbogyó felszínén más 

gombafajok is megtalálhatók: Penicillium, Aspergillus, Mucor fajok, élesztőgombák 

mintegy 75 törzsét különítették el, de a káros ecetsavbaktériumok is előfordulnak, 

előfordulhatnak rajta. A gombafajok versengéséből az kerül ki győztesen, amelyik jobban 

alkalmazkodik a környezeti feltételekhez. Az aszúképződés feltételei ennek megfelelően 

különbözőek. Az évszázados tapasztalat azt mutatja, hogy az évjáratok harmadában jelentős 

mennyiségű és jó minőségű aszú termett, másik harmadában közepes mennyiségű de jó 

minőségű aszúszem, míg a maradék harmadban egyáltalán nem képződött aszúszem, vagy 

csak olyan kevés, hogy nem volt érdemes kiválogatni. A hegyaljai szőlőfajták aszúsodó 

képessége is különbözik. A Zéta (előbb: Orémus) fajta tartja a rekordot aszú 

termésmennyiségben. 

Fajta szüreti időpont 

Furmint T-92 október 11. 

Hárslevelű 311 október 11. 

Sárgamuskotály október 11. 

mustfok aszúsodás mértéke 

20,9 30 

20,9 14 

28,7 60 
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Zéta október 11. 28,0 65 

Kövérszőlő október 11. 30,1 50 

Tarcal 10 október 11. 34,7 83 

Mustfok és aszúsodás mértékének összehasonlítása 1999. (Tarcal: Szarvas dülő) 

A termesztéstechnológiát tehát úgy kell kialakítani, hogy szeptember második, harmadik 

dekádjára a bogyó cukortartalma elérje a 18-19 mustfokot. Ennek az a módja, hogy csak 

mérsékelten szabad terhelni, zöldválogatást kell végezni a fürtökből, valamint a 

növényvédelmet szakszerűen, tudatosan kell tervezni és lebonyolítani. Az aszú 

termésmennyiségét az előaszúsodás módszerével is növelni lehet. A fürtökről szelektíven 

leválogatják az aszúszemeket anélkül, hogy magát a fürtöt levágnák a tőkéről. Ez a végső 

szüretig többször ismételhető. A megtermett aszút a hegyközségek felé be kell jelenteni, 

akik származási igazolást állítanak ki róla. A hegyközségi rendtartás szabályozza, hogy a 

bejelentett aszútermésből milyen minőségű és mennyiségű aszúbor állítható elő. A késői 

szüret is növeli az aszú mennyiségét. Ennek rizikóját reálisan akkor vállalják a termelők, ha 

a felvásárlási árban realizálódik a ráfordítás értéke. 

A minőség fokozása kockázat nélkül nem lehetséges. A mennyiségi szemléletet 

mindinkább a minőségi szemlélet váltja fel. Az évszázados hagyományok tisztelete mellett 

előtérbe került a fogyasztó igényeinek egyre magasabb szintű kielégítése. Az oxidatív 

eljárás mellett fokozatosan teret nyer a reduktív bor előállítása. Ennek köszönhetően a 

gyümölcs ízek hangsúlyozottabban vannak jelen a borban. A modernizálódó borgazdaság a 

legkényesebb és legkülönlegesebb ízléseket is képes kielégíteni. 

A bor világpiacán a tokaji aszú mindinkább visszanyeri méltó régi nagy hírét. Olyan piacok 

meghódítására került, kerül sor Európán kívül is, mely ígéretes perspektívát jelent a 

tokajinak, pl. Japán, Kína 

A gépesítés következtében a lakosság egyre kisebb hányada vesz részt a szőlő-és 

borgazdaságban, de egyre nagyobb gazdasági értéket produkál. A piaci törekvéseket nagyon 

segítik a külföldi érdekeltségű - német, francia, spanyol, japán - cégek szőlő-és 

bortermelése. A jó minőségű aszú után növekszik a kereslet, az árak pedig alkalmazkodnak 

a keresletekhez. Szerencsére ma már ott tartunk, hogy egy palack (0,5 1) aszúért 500 $-t is 

kifizetnek.A muzeális aszúk az arany árával versenyeznek. 

A rendszerváltás óta a települések képe is sokat változott, fejlődés tapasztalható. Az 

elhanyagolt épületeket, utakat felújítják, a pincéket rendbe hozzák, korszerűsítik. 

Fokozatosan növelik a turizmus fogadókészségét. Szállodákat, panziókat építenek, 
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rendezvények sokasága várja az idelátogatókat. Ezen a téren a legszembetűnőbbek a 

változások. 

A termelés színtere is előnyösen változik. A korábbi lankás szoknyaterületekről újra 

a meredekebb lejtőket fogják művelés alá. A termés egy részét leválogatják a minél 

magasabb mustfok elérése érdekében. Ez a követendő eljárás. A szüret idejének a lehetséges 

legkésőbbi időpontra helyezése nagy kockázati tényező, de szükséges eljárás. Tokaj -

Hegyalja felvirágzása mindezek figyelembe vételével szükséges és lehetséges. 

A bor eredetvédelme és minőségvédelme összefüggő kategóriák. Eredetvédelmet ugyanis 

csak olyan termékre lehet alkalmazni, amelynek kivételes minősége arra feljogosítja. A bor 

tehát önmagában nem érték csak akkor, ha összekapcsolható a magas minőséggel. A rossz 

minőség jobban rontja a hírnevet, mint a hamisítvány. Az eredet- és minőségvédelem az 

emberi cselekvés három szintjén valósul meg: - egyéni szinten 

közösségi szinten 

állami szinten 

Az egyéni szint a gazdasági kényszer szüli, a megélhetés, a haszonszerzés, a piaci verseny. 

Közösségi szintén valósul meg az egyéni tapasztalatok összegzése, továbbadása a szőlő- és 

borgazdaságban. 

Az állami szint szabályozza az egyéni illetve közösségi szint mozgásterét, érvényesülését. 

Az egyes szintek fogaskerékként kapcsolódnak össze és együttesen határozzák meg a tokaji 

bor hírnevét. A bor első említésre a magyar jogtörténetben az adófizetéssel kapcsolatos. 

1481-én I . törvénycikk elsőként a termékek közül a borral foglalkozik a dézsmaszedés 

kapcsán. A bor forgalmazásának alapszabályát az 1550. évi X X X V I . törvénycikk 

szabályzata, amely szerint Szent Mihály napjától Szent György napjáig jobbágyok mérhetik 

a bort, míg ez után a földesurak. A bor külföldre szállítását a törvény hol engedte, hol 

tiltotta. Az 1588. évi XV. Törvénycikk megtiltotta a bor kivitelét, míg külföldi 

kereskedőknek lehetővé tette a felvásárlást. így a megbízható eredetű borért magasabb árat 

fizettek. A borok hamisítását az 1723. évi CXVIII . törvénycikk tiltja meg, „azonnal s tettleg 

összes borainak elvesztésével büntetve azokat, akik a kiváló borokat bármi módon 

meghamisítják vagy azokat silányabb szőlőkből helyettesítik, s ezek neve alatt elárusítják s 

így a vevőket megcsalják s a közkereskedést megakadályozzák." 

Az 1729. évi X I I . törvénycikk a borok meghamisításának megelőzésével együtt rendelkezett 

„arról, hogy a csavargókat a polgári társaságba fel ne vegyék", megemlítve az ami szőlők 

összevásárlásának jelentőségét a borhamisítás megelőzésében. 

Az 1741. évi XXIX. Törvénycikk, a görög, az örmény és a rác kereskedőket korlátozta 

„főleg az ország felső részeiben" tiltotta meg a török alattvalók számára a kereskedést. 
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Az 1807. évi XXII . Törvénycikk a mértékek és a pénzláb egységesítéséről szól. „ A 

hegyaljai boroknak való edények befogadási képessége megmásíthatatlanul pozsonyi 

mérték szerint két és fél akóra állapítassék meg." Ez 135,75 litert jelent kísértetiesen 

hasonlítva a gönci hordó mértékére. 

Az 1893. évi XXII . Törvénycikk amely a mesterséges borok készítésének és azok 

forgalomba hozatalának tilalmazásáról" szóló első bortörvényünk. „ A bort oly vidék 

megjelölésével forgalomba hozni, amelyen az nem termett, illetőleg amely vidék jellegének 

nem felel meg" tilos. 

Az 1908. évi XLVII . Törvénycikk megadja a bor defínicióját „az a szeszes ital, mely 

kizárólag a szőlő levéből erjesztés útján állíttatott elő". Meghatározta a borvidék községeit 

is. A trianoni békeszerződést követően született meg az 1924. évi IX. törvénycikk, újabb 

bortörvényt eredményezett. Ez szabályozta az előállítást, a kezelést, a forgalmazást és 

tiltotta a hamisítást. Ebben a törvényben külön engedélyhez köti a tokaj-hegyaljai must 

besürítését, illetve feljavítását. 

Az 1936. évi V. törvénycikk vezeti be a tokaji borkülönlegességekre nézve az állami 

ellenőrzőjegyet. A hatályos bortörvény 1997. évi CXXI. Törvénycikk a borok azonosított 

eredetén alapul. A törvény a magasabb minőségű bor kategóriákat a meghatározott 

termőhelyről való származáshoz köti. 

Tokaj-Hegyalj a zárt borvidékére különleges előírásokat tartalmaz, így a 

borkülönlegességekre a minőségre, az előállításra és jelölésre. A borok világpiacán újabb 

kihívásokkal kell szembenézni. így minden bizonnyal vagy jogszabályi, vagy helyi szinten 

kell rendezni az aszú minőségének kérdését, az alap bor pontos meghatározását, a 

termőhelyi szabályzatát, a szüret időpontjának meghatározását, a megnevezés pontosítását, a 

dülő- és birtokmegnevezéseket. A jelenlegi szabályozás ez utóbbi vonatkozásban 

teljességgel megengedő, ami a megnevezések összevisszaságát eredményezi. 

A 2000. évi XCIX. Törvény az előző módosításával bevezeti a „védett eredetű bor" 

megnevezést, alapfeltételt adva a minőségi bornál 17, a különleges minőségűnél 19 

tömegszázalékban természetes cukrot tartalmazzon eredetvédett termőhelyről származzon 

meghatározott fajtaösszetételü legyen. A természeti és borászati technológiát, a 

hegyközségek kezdeményezésére a miniszter állapítja meg. 

Számos megoldandó feladatot, nehézséget kell még leküzdenünk, de erőt és biztatást 

nyerhetünk magából a tokaji borból. A tokaji bor mai arculatát, csodálatos mindenütt 

elismert, hazai és külföldi irodalomban is méltatott, világraszóló hírnevét eredményként kell 

értenünk, elődeink egyéni és közösségi erőfeszítéseként. A sikerért évszázadokon keresztül 

áldozatosan kellett dolgozni, szegénység, háborúk, jogbizonytalanság közepette. 

111 



A siker ad erőt ahhoz, hogy ezt az örökséget ezt a közös kincset ne csak szinten tartsuk, 

hanem védjük és okszerűen javítsuk is. 
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MELLÉKLETEK 

A fotókat a szerző útmutatásai alapján Endrődi Zoltán készítette. 



1. ábra 

Tokaj-Hegyalja és környéke geológiai vázlata 
(Magyarország Tervezési-Gazdasági Körzetei c. atlasz alapján 

szerkesztette Gál A.) 

1=andezit, 2=hidrokvarcit, 3=riolit, 4=riolittufa, 5=dácit, trachit, 6=agyag, homok, kavics, 7=nyirok 
8=barna- és vörösföld, 9=lösz, sárgaföld, 10=futóhomok, szélhordta kötött homok, 11=folyami 
homok, 12=szikes, 13=mésziszap, mésziszapos homok, réti mészkő, 14=réti agyag, 15=öntés-

homok, öntésiszap, öntésagyag 



2. ábra 

Tokaj-Hegyalja és tágabb térségének geomorfológiai térképe 

(Pécsi M. alapján szerkesztette: Pinczés Z.) 

1=vulkáni kúp romjai, 2=jelenkori folyóvízi üledékek, 3=pleisztocén agyag és glaciális löszvályog hordalékkúp, 
4=pleisztocén kori pusztuló hegylábfelszín, 5=pleisztocén kori denudációs hegyközi kismedence, 6=alacsony, agyaggal, 
vályoggal és lösszel borított, újharmadidőszaki vulkáni hegyhátak, 7=magas, agyaggal, vályoggal és lösszel borított, 
újharmadidőszaki vulkáni hegyhátak 



3. ábra 
Tokaj-Hegyalja és környéke domborzattípus térképe 

(Magyarország Nemzeti Atlasza alapján szerkesztette Gál A.) 

1=ártéri szintű síkság, ártér, 2=alacsony, ármentes síkság, 3=enyhén hullámos síkság, 4=alacsony 
fekvésű, enyhén tagolt síkság, 5=hullámos síkság, 6=közepes magasságú, enyhén tagolt síkság, 
7=kisebb vízfolyások völgysíkjai középhegységi és dombsági szakaszon, 8=alacsony domblábi hátak 
és lejtők, 9=közepes magasságú fennsíkok, dombsági hátak, hegylábi lejtők, 10=tagolt medence
dombság középhegységben, 11=alacsony középhegység gerinces típusai, 12=alacsony középhegy
ség hátas típusai, 13=középhegység gerinces típusai, 14=középhegység hátas típusai 



4. ábra 

Tokaj-Hegyalja és tágabb térsége tájtípus térképe 
(Magyarország Nemzeti Atlasza alapján szerkesztette Gál A.) 

I. Mérsékelten kontinentális síkság, uralkodóan mezőgazdaságilag hasznosított tájtípusa 
l/A. Ártéri síkság, magas talajvízállású, hidromorf talajú kultúrsztyepes tájtípus 

1=folyó menti hullámtér öntésföldekkel, liget és láperdő maradványokkal 
2=mentesített ártér, holtmedrekkel, réti talajosodó öntésföldekkel ill. mocsári erdőtalajokkal 
3=rossz lefolyású ártér (lápos) réti talajokkal 

l/B. Medencebeli löszös síkság, mezőségi talajú kultúrsztyep 
4=mély talajvizü, löszös síkság csernozjommal 

l/C. Futóhomokos hordalékkúp-síkság, szőlő-gyümölcsös és erdőmozaikos kultúrsztyep, közepes és mély talajvízállással 
5=kötöt homokos síkság, mozaikosan homokpusztaréttel, akác- és nyárerdőkkel, szőlő- és gyümölcsös kultúrákkal 

l/D. Medencebeli hordalékkúp-síkság, sűrű vízhálózatú mozaikosan cseres-tölgyerdő maradványos, mezőségi és erdőtalajú kultúr
sztyep 

6=hegységelőteri (löszös) hordalékkúp-síkság, csernozjom barna erdőtalajjal, közepes talajvízállással 
II. Eróziós dombságok, uralkodóan mező-, ill. erdőgazdasági jellegű tájtípusok 
11/A. Eróziós-deráziós völgyekkel tagolt hegylábfelszínek és dombságok, szőlő-gyümölcsös ill. cseres-tölgyerdö-mozaikos kultúrsztyep, 
mély talajvízállással 

7=mérsékelten tagolt és erodált alacsony dombhátak, lejtőlöszön (csernozjom) barna erdőtalajokkal 
8=völgyközi hátakra tagolt eróziós dombságok, agyagos-löszös lejtöüledékeken képződött barnafölddel, híres szőlőkultúrákkal 

ll/B. Hegységbeli kisebb medencedomságok, cseres-tölgyerdő-maradványos, mély talajvizü kultúrsztyepék 
9=erősen tagolt medencedombság (nyirokon) agygos lejtőlöszön kialakult pszeudoglejes talajjal 

III. Középhegységi, erdős tájtipusok 
IIl/A. Alacsony középhegységek, uralkodóan szubkontinentális éghajlati hatás alatt, cseres-(és gyertyános) tölgyerdők (650 m tszf-i 
magasság alatti) tájtípusa 

10=vulkáni és üledékes kőzetű alacsonyabb hegységek, főleg barnaföldes régiója 
IV. Sajátos tájtípus 
(Jelentősebb völgyek különböző dombsági és hegységi tájtípuson belül) 

11=nem karbonátos kőzetű hegységek, dombságok tágas, teraszos völgyszakaszai 





6. ábra 

Tokaj-Hegyalja és a szomszédos területek talajminőség 
térképe 

(Magyarország Tervezési-Gazdasági Körzetei c. atlasz alapján szerkesztette Gál A..) 



7. ábra 

Tokaj-Hegyalja (és tágabb térsége) talajtérkép vázlata 
(MagyarországTervezési-Gazdaság Körzetei c. atlasz alapján szerkesztette Gál A.) 

1 =futóhomok, 2=erösen savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj, 3=agyagbemosódásos 
barna erdőtalaj, 4=barnaföld, Ramann-féle barna erdőtalaj, 5=kovárványos barna erdőtalaj, 
6=csernozjom barna erdőtalaj, 7=alföldi mészlepedékes csernozjom, 8=réti szolonyec, 
9=sztyeppesedö réti szolonyec, 10=réti talaj, 11=réti öntéstalaj, 12=lecsapolt és telkesített 

síkláptalaj, 13=nyers öntés 



8. ábra 

A talajpusztulás mértéke Tokaj-Hegyalján és a környező vidéken 
(Magyarország Tervezési-Gazdasági Körzetei c. atlasz alapján szerkesztette Gál A.) 

1=nem erodált vagy nem jelentős mértékben erodált terület, 2=kismértékü erózió (Az eredeti termő
réteg 30 %-nál kisebb pusztulása.) 3=közepes mértékű erózió (Az eredeti termőréteg 30-70 %-a 
lepusztult.) 4=nagymértékü erózió (Az eredeti termőréteg több mint 70 %-a lepusztult.) 5=a lehordott 

talaj felhalmozódási területe 6=erdővel borított terület 



9. ábra 

Tokaj-Hegyalja körülhatárolása a 17-19.században 
(Szerkesztette: Frisnyák S.) 





























Hegyaljai pincetípusok 
(Szerkesztette: Frisnyák S.) 

















A tokaj-hegyaljai szőlő- és bortermelés jellemzése 1870-1990 között 
(Szilágyi D. Balassa I. Hornyák L. alapján szerkesztette: Gál A.) 

31. ábra 
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32. ábra 

A tokaj-hegyaljai szőlőterület és bortermelés alakulása 1870-1990 között 

(Szilágyi D. és Balassa I. alapján) 



1 sz. térkép I . katonai felmérés 1782-85 
1:28 800 



2 sz. térkép I I . katonai felmérés 1857 
1:28 800 



3 sz. térkép I I I . katonai felmérés 1869-1887 
1: 25 000 



4 sz. térkép I I I . katonai felmérés 1943 
1: 50 000 



5 sz. térkép Nemzetközi szelvényezés szerint készült 1952-ben 
M-34-139-B-C 1:25 000 



6 sz. térkép M-34-139-B-C jelzetű térkép 1960-ból 



7 sz. térkép M-34-139-B-C jelzetű térkép 1988-ból 







4. kép 
Metszőollók 



5. kép 
Hordókészítés eszközei 

6. kép 
Dongák kopkában 



8. kép 
Borszállító szekér 



9. kép 
Hordóbillogok 

10. kép 
Gönci hordó 







16. kép 
Díszes kishordók 



17. kép 
Hagyományos művelés 

18. kép 
Kordonos müvelés 





21. kép 
Hercegkúti pincesorok 

22. kép 
Hercegkúti pincesorok 



23. kép 
Sárospataki "Rákóczi" pince 

24. kép 
Makkoshotykai pincesor 



25. kép 
Bortemplom Sátoraljaújhely 

26. kép 
Tornyos Borház Bodrogszegi 



27. kép 
Tenkács Tibor: Szüreti kompozíció Tokaj 

28. kép 
Szerelmi pincesor Tokaj 



29. kép 
Hétszőlő Rt. Tokaj 

30. kép 
Oremus Rt. Tolcsva 



31. kép 
Felújított pincék Tolcsva 

32. kép 
Öreg pincék Tolcsva 







37. kép 
Ungvári pince fogadóterme 

38. kép 
Ungvári pince tárolóága 



39. kép 
Hercegkúti nagypince fogadóterme 

40. kép 
Tolcsvai bormúzeum díszterme 





43. kép 
Szegi nagypince feldolgozója 

44. kép 
Szegi nagypince fogadóterme 



45. kép 
Szegi nagypince "subrosa" terme 

46. kép 
Szegi nagypince pezsgőérlelő terme 



47. kép 
Szegi nagypince "piramis" terme 

48. kép 
Szegi nagypince Tarsovits terme 



49. kép 
Szegi nagypince alaprajza 

50. kép 
Szegilong, Olaszliszka látképe 



51. kép 
Tarcali pincesor 

52. kép 
Tarcali "Rákóczi" pince szüretelőháza 1775 





55. kép 
Abaúj szántói pincesor 

56. kép 
Tállyai Homoky család pincészete 



57. kép 
Modern feldolgozó 

58. kép 
Modern géptároló 



59. kép 
Borút 

60. kép 
Sárgaborház csárda 



59. kép 
Borút 

60. kép 
Sárgaborház csárda 



61. kép 
Tolcsvai palackozó 

62. kép 
Palackozott aszú 






