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Az érték helyszínének leírása, rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása:  

 

A Tokaj-Hegyaljai Bormívelő Egyesület 1857-ben történt megalakulását követően az 

alapítóatyák fejében megfogant az a gondolat, hogy a kor színvonalának megfelelően a 

Tokaj-hegyaljai borvidékről egy átfogó könyv szülessen. Ennek megfelelően az 1850-es végén 

Vay Miklós báró, az egyesület elnöke személyesen kereste fel Dr. Szabó Józsefet (1822-1894), 

a pesti egyetem geológus professzorát, és kérte őt fel a kötet szerkesztésére és megírására. A 

cél egyértelmű volt: megjelentetni egy olyan, négy nyelven írt könyvet Tokaj-Hegyaljáról, 

amellyel bemutathatják a borvidék patinás múltját és jelenét a hazai és a nemzetközi 

közvélemény számára. A kötet 1867-ben Pesten id. Emich Gusztáv (1814−1869) 

nyomdájában látott napvilágot magyar, német, angol és francia nyelveken. A megjelentetés 

költségeit teljes egészében a Bormívelő Egyesület állta. A bevezetőt, a borászati és szőlészeti 

ismereteket Török István írta meg. A kötet legnagyobb részét, azaz a borvidék földtanának, 

történelmének és településeinek leírását maga Szabó József készítette el. A mellékleteként 

megjelenő geológiai térkép – a fontosabb dűlők megjelölésével – ugyancsak az ő munkája. A 

kötetbe befűzésre került 22 darab korabeli kőnyomat is. Ezek elkészítésére a kor ismert 

művészét és művelődéspolitikusát, Keleti Gusztávot (1834-1902) kérték fel. Kivételes 

szépségű munkájának köszönhetően betekintést nyerhetünk, hogy miképpen néztek ki az 

akkori Hegyalja szőlőtermő települései, prés- és vincellérházai, valamint szőlőhegyei. 

A Tokaj-Hegyaljai Album jelentős forrásértéket képvisel, nemcsak a borászat-szőlészet, vagy a 

geológia, hanem történettudomány szemszögéből is. Kortörténeti látleletet ad a kiegyezés 

előestéjének világából. Értékét tovább erősíti az is, hogy bemutatja a mai kor olvasójának, 

hogy milyen pezsgő és egyszersmind virágzó társadalmi élet, és szőlőkultúra létezett a 

borvidéken a XIX. század közepe tájékán. A Tokaji történelmi borvidék kultúrtája, valamint 

világhírű terméke, a tokaji aszú méltán gyarapítja a hungarikumok körét, hozzájárulva hazánk 

eme kimagasló értékeinek népszerűsítéséhez szerte a világban. A tokaji bor pedig részét 



képezi az országos értéktár nagybecsű gyűjteményének. Az évezredes múltra visszatekintő, 

hazánk egyik legismertebb borvidékének történelmét, földtani felépítését, szőlészetét, 

borászatát, földrajzi viszonyait bemutató, számos kiadást megélt munka jelentős mértékben 

elősegíti a Világörökség értékei közé tartozó borvidék kulturális hagyományainak 

megismerését, ápolását.   

 

A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 

 

Erdős József fotógyűjteménye  

 

http://tokajfoundation.com/tokaj-hegyaljai-album/ 

 

https://www.boraszportal.hu/beszamolo/150-eves-tokaji-ritkasag-lesz-ujra-kaphato-7151 

 

http://www.terc.hu/ingyenkonyv/regi/tokaj-hegyaljai-album 

 

http://www.tokaj.hu/hirek/ujra-megjelent-a-tokaj-hegyaljai-album/ 

 

https://magyarmezogazdasag.hu/2016/03/31/150-eves-az-elso-rangos-es-szamottevo-

foldtudomanyi-terkep-tokaj-hegyaljarol 
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