
Történeti táj  a borospohár tükrében



∗ 1977 ICOMOS falusi műemlék konferencia

∗ 1993 Kultúrtáj - történeti táj - műemlékvédelem 
konferencia

∗ Javaslat: 

� külterületi beépítés sürgős felülvizsgálata (OTÉK) 

� Magyarország jellegzetes történelmi hangulatú 
tájainak feltárása… a tájkarakter megőrzésére 
vonatkozó javaslatok kidolgozása

Emlékezés



∗ Amióta az örökségi törvényben megjelent a történeti 

táj fogalma, számomra a szőlőhegy és a történeti táj 

egymástól elválaszthatatlan

∗ A szőlőhegyek…

az ember és a természet közötti összhang 

legmagasabb rendű kifejeződése.

Címmagyarázat









∗ A tájrendezői munkához a térkép nélkülözhetetlen 
∗ Az örökségvédelem gyakorlata az egyedi értékek 

(objektum) sajátos védelme volt
∗ A történeti táj kategória ezzel az objektum központú 

szemlélettel nehezen közelíthető meg
∗ Hiányzik ETE-vel összhangban lévő tudományos 

minősítési rendszer a történeti tájjá nyilvánításhoz
∗ Tokaj-hegyalján 27 település teljes közigazgatási 

területe lett történeti táj (bányaüzem, meddőhányó, 
buszpályaudvar, városi sportpálya)

Gondolatok a történeti tájról



∗ A borvidék és a történeti táj nem egyezik

∗ A történeti táj jelentős része nem felel meg a 
műemléki érték fogalmának

∗ Javaslatok: 
� A történelmi táj övezetekre való bontása:

� Történeti tájon belüli védőövezet (gyepü-övezet)

� Kiemelkedő értékek övezete (korona-övezet) 

Így lehetséges az életszerű szabályozás kidolgozása

Gondolatok a történeti tájról



∗ ETE 6. cikk C pont: „számba veszi a területén található 
tájakat”

∗ Nyugat-Európa jeles bortermelő országaiban a 
szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas területeket 
megkülönböztetett módon kezelik

∗ Magyarországon a szőlő termőhelyi katasztere 
minősíti a termőhelyeket

Kiemelkedő értékű tájrészletek



A nagy értékű, különleges 

borminőséget adó és történeti, 

kulturális, táji szempontból is 

kiemelkedő értékű ún. „kiváló 

dűlőkbe” összpontosuljon a közép-

európai minőségi bortermelés. Ehhez 

ezeket a területeket minősíteni, 

értékelni kell és ki kell jelölni. 

A minősített dűlőket a 

szőlőtermesztés, a borturizmus 

számára kell megőrizni, ide kell 

összpontosítani a támogatásokat és a 

rendezési tervekben ezeket a 

területeket helyi védelem alá kell 

helyezni vagy történeti tájként kell 

fejleszteni, szabályozni, hogy ne 

lehessen a tájkaraktert, a táj jellegét 

megváltoztatni.



A Somló varázsereje

A szőlőhegyi területeket parcelláról 
parcellára végigjártam.

A Somlóval való első találkozáskor 
meghatározó élmények értek.

Gyula bácsi  80 évesen saját kezűleg 
végezte a munkálatokat: erdőt irtott, 
támfalat épített, szőlőt telepített.



A Somló állapota az 1990-es években

• Nagy mértékben felaprózódott, sűrűn 

beépült a hegy

• Az utak többsége gépkocsival járhatatlan volt

• A szőlők egy része –különösen a hegy felső 

területein- műveletlen parlag, bozót

• A Borbarát folyóirat 1997. évi nyári száma



Az új évezredben megtörtént a csoda…

• A szőlőterületek növekedtek

• A szőlőhegyi tájjelleg megerősödött



• A tájjelleget a hegyoldalakon lévő 
évezredes szőlőkultúra, és az ahhoz 
kapcsolódó építmények (támfalak, 
utak, vízelvezetők, présházak, 
kápolnák, feszületek, kűképek, stb.) 
együttes látványa határozza meg. 



A középső és felső részeken a szőlőhegyi tájjelleg megújult. 
Isten itt felejtett kalapján ma újra a szőlő az Úr.



Tájrendezői munkáim 

• A Somló-hegy borút fejlesztési javaslata (1991)
• Somló-Vidék Kistérségi Területfejlesztési Program 

(1993)
• Somló-környéki települések rendezési terve (2006-

2009)
• Somlói mikrotérség fejlesztési koncepciója (2008-

2009)
• Javaslat a Somló TK természetvédelmi kezelési 

tervéhez (2009)
• A Somló-hegy TK- történeti tájjá javasolt terület-

építési szabályzata (2011)


