
Tokaj-Hegyalja ideális úti cél csalá-
dok és baráti társaságok számára. A 
természeti szépségekben bővelkedő 
vidéken tett kirándulások, városi 
séták után jó érzés ellazulni a sza-
una melegében vagy a kandallónál 
– majd a programot gyertyafényes 
borvacsorával megkoronázni.
A 2002-óta a világörökséghez tarto-
zó Tokaj-Hegyalja a világ első zárt 
borvidéke. A legenda szerint a párját 
sirató tündérlány könnyei hullottak 
a Kopasz-hegy vulkáni köveire, s 
ettől olyan édes és aranyló színű a 
tokaji aszú. De valószínűbb, hogy 
a talajszerkezet, a hegy-víz-erdő 
alakította klíma, a szőlőfajták, a 
sajátos érlelés, valamint a pincék 
falán élő nemespenész a záloga a 
tájegység minőségi bortermelésének.
A Napkirály emelte trónra a tokajit, 
tőle való a „királyok bora, borok 

királya” titulus. Nagy becsben tar-
tották a cári udvarban és a pápai 
rezidencián is. Mozart dicsérte, 
Goethe említi a Faustban, s ha 
ma egy külföldit Magyarországról 
kérdezünk, a „tokajit“ bizonyára az 
elsők között említi...
A régió központja a Nagykopasz-
hegy és a lábánál, a Tisza és a Bodrog 
összefolyásánál elterülő Tokaj. A 
városka arculata a 18–19. században 
alakult ki. Áll még néhány az egykor 
itt letelepedett görög kereskedők 
házaiból – történeti-építészeti látvá-
nyosságok, akárcsak a Kossuth téri 
paloták, a katolikus templom vagy 
a zsinagóga. A legpatinásabb épület 
a Rákóczi-pince, itt jelölték királlyá 
Szapolyai Jánost. Számos lakóház 
alatt évszázados pincék húzódnak, 
s nem gond olyanra bukkanni, ahol 
kóstolót kaphatunk. Történelmi 

atmoszférát átélve ízlelgethetjük 
például a Hímesudvar Pincészet 
termését; a főtér közelében álló 
500 éves épület egykor Szapolyai 
vadászháza volt…
Hogy a hagyományok miként élnek 
és gazdagodnak a szőlészet-borászat 
új eljárásaival, arról képet kaphatunk, 
ha felkeresünk néhányat a régió 
számos nagynevű pincészetéből. 
Tarcal például fontos állomása a 
környékbeli túráknak – akár a bor 
útját, akár a történelem nyomait 
keressük. A birtokot a monda szerint 
Árpád adományozta Tarcal vezérnek. 
A honfoglalás kori település, egykori 
királyi birtokközpont legjelentősebb 
látnivalója ma a Gróf Degenfeld 
Pincészet és Kastély épületegyüt-
tese. A szőlőbirtok parkjában álló 
kúriát a család leszármazottai 2003 
óta wellnesshotelként működtetik, 
borgazdaságuk számos hazai és 
külföldi díjjal büszkélkedik. 
A borászati tradíciók új, világszín-
vonalú technológiákkal ötvöződnek 
– ezt tapasztalhatjuk Tarcalon és a 
Rátka határában álló Angyal Borászat 
és Szőlőbirtok vadonatúj központ-
jában is. A harminc hektáros birtok 
termését a modern felszereltségű 
présházban dolgozzák fel, és fajtától 
és bortípustól függően a pincében 
fahordókban vagy acéltartályokban 
érlelik. A furmint-, szamorodni- és 
aszúkülönlegességeket üvegfalú, 
panorámás borozóban ízlegetik 
a kóstolóra érkezők. S ha kedvük 
tartja, itt is éjszakázhatnak –12 
vendégszoba áll rendelkezésükre. 
Az idei szezon egyik nyitóprogramja 
a január végi Vince-napi borvacsora 
Tállyán, az Oroszlános Borvendég-

lőben. A patinás gourmet-étterem a 
400 éves Szirmay kúriában működik, 
a régi épülethez nemrég stílusban 
hozzáigazított modern szállodarészt 
kapcsoltak.
Ami a régióközpont szálláshelyeit 
illeti: Tokajban a kispénzűek és 
a luxusigénnyel utazók egyaránt 
találnak megfelelő panziót, hotelt. 
A legújabb, a Bodrog-parton álló, 
alig fél éve átadott Hotel Kelep 
– a nevéhez illően – családbarát 
wellness-szálloda. Vendégeik szép 
időben bérelt kerékpárral járhatják 
be a vidéket, s ha nyáron visszatér-
nek, a Bodrog kínálta vízisportolási 
lehetőségeket is kipróbálhatják.  

dombrovszky

színes rtv 2013/6. szám 57

Utazás

Tokaj

jó tudni
Okostelefonján kipróbálhatja a legújabb 
fejlesztést a guide@hand mobil applikációs 
idegenvezető rendszert. Bővebb tájékozta-
tás: www.guideathand.com vagy a www.
tokaj-turizmus.hu 
további információk: www.tokaj.hu

Borútra derű
A szürke téli napokon fokozottan vágyik az ember kuckós hangulatra, 
farsangi jókedvre, amit minőségi borok és finom ételek alapoznak meg. 
menjünk hát vendégségbe őfelsége, a tokaji bor szülőföldjére! 

Szent István 
szobra  

a főtéren

A Kopasz-hegy lábánál,  
a Tisza és a Bodrog találkozásánál


