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1. BEVEZETÉS 

1.1  

A tantárgy célja, hogy a Kulturális örökség borkultúra specializációt választó hallgatók széleskörű 

áttekintést kapjanak a szőlő és a bor népi tradícióiról, tárgyi világáról, a magyar falvak és 

mezővárosok lakói témával kapcsolatos hiedelmeiről, szokásairól,  a hétköznapokhoz és az 

ünnepekhez fűződő hagyományokról. A félév során az alábbi témakörök feldolgozására kerül sor. 

 

Zene: Három hordó borom van…Eger környéki boros nóták Fajcsák Attila gyűjtése nyomán. 

Gajdos népzenei együttes. Bordalok Egerből. EKF kiadása (13. Három hordó borom van ....mp3) 

1.2 A NÉPI SZŐLŐMŰVELÉS JOGI-SZERVEZETI KERETEI 

A szőlőművelés helyszínei a 19. század derekáig határozottan elkülönültek a települések határában 

található egyéb művelési ágaktól és sajátos jogállásuk alakította ki azt a közösségi szervezeti életet, 

amely a szőlőműveseket jellemezte. A szőlővel betelepített földdel nem a tulajdonosa rendelkezett, 

hanem aki megművelte és a használat után járó bért, szolgáltatást lerótta. Egy szőlőhegyen több 

település lakói, illetve különböző társadalmi jogállású személyek folytathattak szőlőművelést, és az ő 

közös ügyeik szervezésére jöttek létre a spontán módon szerveződő, nem jogképes közösségek. A 

Dunántúlon, ahol a kisparcellás paraszti birtoklás volt jellemző, a 17-19. században ezek neve 

hegység, helység, hegybéli helység. Az önkormányzati jellegű közösségek az írásban rögzített 

hegytörvények alapján összehangolták a szőlőművelési munkákat és igazgatási, rendészeti, sőt peres 

ügyekben is döntöttek.  A vezető testület élén a hegybíró, hegymester állt , mellettük az esküdtekbő 

álló tanács. Észak-Magyarországon, ahol a földesúri birtoklás túlsúlyban volt a parasztival szemben, 

általában hiányzott az önkormányzati szervezet. A szőlőhegyek életét földesúri rendtartások 

irányították. A szabad királyi városokban és a mezővárosokban a szőlőhegyek irányítása a tanács 

hatáskörébe tartozott, akik a szőlőbeli munkákat szabályozó statútumokat alkottak. Az alföldi 

szőlőskertek sajátos közösségi szervezeti formái a kertbirtokosságok. 

A 19. század végétől alakultak meg a törvény alapján szerveződő jogképes szervezetek, a 

hegyközségek, amelyek választott vezetőséggel működtek. Ezek elnevezésében sokszor a régi 

hagyományokat is őrzik. A szőlőhegyeken szükség volt olyan fizetett alkalmazottakra, akik egész éven  

át őrizték a szőlőket és épületeket (szőlőpásztorok, csőszök, hegyőrök, kerülők). A szőlőbeli 

viselkedést és munkákat a hegytörvények mellett az írásban nem rögzített jogi népszokások is 

szabályozták. 

Az iparosok céheinek mintájára a szőlőtermő vidékeken  kapáscéhek és különféle vallásos 

társulatok, un. konfraternitások alakultak. Ezek saját szőlővel rendelkeztek, egyleti életet éltek és 

vallásos tevékenységük mellett Tokaj-Hegyalján szervezték a szüreti felvonulást, bálokat és 

műkedvelő előadásokat. 

1.3 A SZŐLŐMŰVELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOKÁSOK ÉS HIEDELMEK 

A szőlőművelés technológiai fázisaihoz kapcsolódva mutatjuk be azokat a mágikus hiedelmeket, 

vallásos szokásokat, időjósló regulákat, amelyek gyakorlásával az emberek a sikeres szőlőtermést 

kívánták biztosítani. Vasárnap és ünnepnap tilos volt a szőlőben dolgozni és a közhiedelem szerint a 

káromkodás, veszekedés, erkölcstelen cselekedetek is negatívan hatottak a termésre. A szőlősgazdák 

nagyon féltek az elemi csapásoktól, főként a jégveréstől.  Ez elleni védekezésül szentelt gyertyát és 

barkát égettek, vasból készült tárgyat szúrtak a földbe és  harangoztak, mert bíztak  viharűző erejében. 

A szőlősgazdák az esztendő jeles napjaihoz kapcsolódóan is következtethettek a szőlőtermés 

alakulására. Bő termés várható pl., ha Vince napján (január 22.) megcsordul az eresz. A szőlő érésekor 

fontos volt a kártevők, madarak és tolvajok elleni védekezés. Ide tartoznak az ősi agrármágia körébe 

tartozó preventív eljárások és a madárijesztők változatos és ötletes formái, szerkezetei. A szüret előtti 

időszakban a leghatásosabb védekezés  a szőlőpásztorok, csőszök alkalmazása, akik kiabálással, 

kereplőkkel, csattogókkal, puskalövésekkel riasztották el a madarakat. A Dél-Dunántúlon szőlőérés 

idején a fiatal lányok csapatostól járták a szőlőhegyeket és a hálótanyákon találkozva a legényekkel jó 



 

alkalom volt az ismerkedésre. A bihari Érmelléken gyerekekből szervezett szőlőőrző csapatok 

kiabálással, füttyszóval és ócska edények összeverésével ijesztgették a madarakat. 

1.4 A SZŐLŐVÉDŐ SZENTEK TISZTELETE, SZAKRÁLIS CÉLÚ ÉPÍTMÉNYEK A 

SZŐLŐHEGYEKEN 

A szőlőpatrónusok tisztelete a kereszténység felvétele után Nyugat-Európából terjedt el 

Magyarországon. Személyükben sokszor pogánykori előzmények és a görög-római istenekkel való 

bizonyos azonosságok is kimutathatók. SzentOrbán a középkor óta a legismertebb szőlőtermést 

biztosító és őrző  patrónus, a szőlőművelők, kádárok és kocsmárosok védőszentje. A szőlőhegyeken 

szobrokat, kápolnákat emeltek tiszteletére. Orbánhoz hasonlóan Szent Donát kultusza is a délnémet 

kapcsolatok révén terjedt el nálunk a 17-18. században. Országszerte sokfelé ábrázolják oltárképen, 

szobrai és kápolnái találhatók a szőlőkben. Szent Vince  és Szent Egyed kultusza a 13. századi francia-

vallon betelepítésekkel hozható összefüggésbe és Egerben, Tokaj-Hegyalján őrzik emléküket. 

Baranyában Vince napi vigasságokat rendeznek. A rómaiak Bacchus tisztelete folytatódik a tokaj-

hegyaljai szüreti felvonulások baksus figurájában. Simon-Júda tisztelete a barokk Bécsben bontakozott 

ki, és a városi polgárság révén jutott elTokaj vidékére. 

A szőlőpatrónusok ünnepe dologtiltó nap volt, amikor az emberek körmenetben vonultak a szent 

szőlőhegyen lévő szobrához, kápolnájához és keresztekhez. Olyan szakrális környezetet alakítottak ki, 

ahol gyakorolhatták vallásos életüket, ezzel segítve a szőlőművelés hatékonyságát. Orbánnak, 

Donátnak azért állítottak sokfelé szobrot, hogy megvédjék a szőlőt a jégveréstől és biztosítsák a bő 

termést. Ha ez elmaradt, a szentet pocskondiázták, kővel dobálták, vízzel locsolták meg, de szobrát és 

képmását patakba, sárba is dobták. Egerben Donát tiszteletére körmeneteket szerveztek, ma pedig több 

napos   az „Egri Bikavér Ünnep Szent Donát Napján” című rendezvény. A Dunántúlon  is sokfelé 

szokás az Orbán-naphoz (május 25.) közeli vasárnapon szőlőhegyi programokat, borversenyeket, 

borászbálokat rendezni. 

1.5 A SZÜRET FOLKLÓRJA 

A szőlőművelés legfontosabb szakasza a termés betakarítása, a szüret, amely nemcsak munka, 

hanem ünnep, szokásokban és hiedelmekben gazdag esemény is. A városok statútumai arról 

tanúskodnak, hogy a szüreti időszakban még a törvénykezés is szünetelt. A szüret pontos kezdése 

felett szigorúan őrködtek a helyi elöljárók, a hegyközségek. Az Alföld több bortermő vidékén Szent 

Mihály napján (szeptember 29.) kezdték meg a szüretet, a Dunántúl nagy részén Terézia (október 18.), 

a Balaton és Kőszeg vidékén Orsolya (október 21.), Tokaj-Hegyalján Simon-Júda (október 28.) 

napjához kapcsolódott. A szüret megkezdését országszerte dobszóval jelezték, de előfordult a 

harangkongatás, tűzgyújtás, ostorral durrogtatás és kiabálás a szőlőhegyeken. A Dél-Dunántúlon a 

szüret kezdetéhez kapcsolódott a leányvásár, a fiatalok szőlőbeli mulatozása. 

A szüret a parasztgazdaságokban kölcsönös segítséggel végzett társas munka, a városi 

szőlőmonokultúrás gazdaságokban általában bérmunka, a 19. század közepe előtt a földesúri 

szőlőkben főként robotmunka volt. A szőlőszedő lányok, asszonyok munka közben daloltak, de folyt 

az élcelődés, tréfálkozás is a puttonyos legényekkel. A gazda mellett barátok, ismerősök, cigányok, 

koldusok is megjelentek és jókívánságaikért bort, kalácsot kaptak 

Régen mindig hagytak néhány fürt szőlőt a tőkéken, hogy a következő évben is bőven teremjen. A 

szüretkor fejeződött be a szőlőpásztorok munkája, megkapták a bérüket és meg is vendégelték őket. 

Országszerte általános, hogy ilyenkor mulatságokat, felvonulásokat, bálokat szerveztek. Tokaj-

Hegyalján a szüret utolsó napját végzésnek nevezik, amelyet tánccal, bállal fejeznek be, miután a 

szőlőbirtokos megvendégelte a szőlőmunkásokat. A szüreti szokások fontos eleme a szüreti koszorú, 

amely lehetett harang, korona, piramis, szív vagy szőlőfürt, illetve valóban koszorú formájú. Ezeket a 

szüreti felvonulásokon szállították, ahol különböző elnevezésű figurák, maskarások, zsáneralakok és 

zenész cigányok járták be a falut. Tokaj-Hegyalján egyedülálló  és máig élő szokás a kapástársulat 

által szervezett baksusjárás. A nemzetiszínű hordóra ültetett és magyar huszárnak öltöztetett baksus 

kezében lopótökkel és pohárral a felvonulás fő alakja, de jellemző a táncos kerék és a bodnártánc is. 



 

1.6 ASZŐLŐMŰVELÉS TÁRGYAI, SZŐLŐMOTÍVUM A NÉPMŰVÉSZETBEN 

A szőlőművelés során az ország minden szőlőtermő vidékén használták a különböző típusú 

kapákat, szőlőmetsző késeket és ollókat. A szerszámok közül formailag és díszítettségükben is 

kiemelkednek a metszőkések, a baltás és balta nélküli típusúak. A cigányok által készített kések 

egyszerűbbek, a helyi kovácsok metszőkései viszont díszesek voltak. Különösen szép példányokat 

találunk Gyöngyös környékén: a metszőéllel szembeni oldalon beütött díszítmények, kettős félkörívek, 

pontok, egyenes és cikk-cakk vonalak, virágminták, de néha monogram is található. A díszített 

metszőkések Tokaj-Hegyalján és más szőlővidéken is elterjedtek voltak. 

A szőlőmotívum a népművészet díszítőelemei között is megtalálható, bár ritkábban, mint a virág-, 

állat- és emberábrázolás. Sajátos megjelenést biztosítottak a református templomok 17-18. századi 

festőasztalosok által készített mennyezetdeszkái, karzatai. Így a noszvaji templom 1735-ből származó 

egyik táblájára tőkéből kinövő, két hullámvonalban felfutó fürtökkel teli szőlővesszőt festettek. Ez 

Krisztust jelképezi, aki magát szőlőtőkének, követőit pedig a tőkéből, vagyis belőle fakadt 

szőlővesszőnek nevezi. A szőlőfürt minta habán edényeken is előfordul,a szőlőlevelek a regéci 

keménycserép manufaktúra tányérjain, szilkéin, a színes szőlőfürtök pedig a hollóházi és bélapátfalvi 

edények, dísztárgyak motívumai között is megjelennek.  Megtalálható a szőlőfürt a Balaton felvidéki 

házak oromdíszei között is. 

1.7 A BORKÉSZÍTÉS, BORTÁROLÁS HAGYOMÁNYAI, JELLEGZETES TÁRGYAI 

A szőlőfeldolgozás a birtok nagyságától függően történhetett taposással és préseléssel. 

Magyarországon a 19. század végéig a szőlő sajtolására, préselésésre, sutulására kizárólag fából 

készült szerkezeteket használtak. A borsajtóknak három alaptípusa volt : 1) az egykarú emelő elve 

alapján  gerendával és csavarral működő bálványos prés vagy regős prés (Nyugat-Dunántúl, Erdély), 

2) a csavar elve alapján működő középorsós sajtó vagy sutu, sotó, amelynek kétorsós változata is van 

(Dunántúl, Felföld, Alföld), 3) állóorsós (kétorsós) sajtók (Somogy, Tolna, Duna-Tisza köze). A 

szőlőprések talpgerendája, oldalgerendái és bálványa kiválóan alkalmas feliratok, évszámok és 

díszítmények megjelenésére. Ilyen borsajtókat már a 17. század végétől ismerünk.  

A szőlőtermő vidékek nélkülözhetetlen mesteremberei voltak a kádárok, bodnárok vagy pintérek, 

akik a hordókat és a szüretnél, borkészítésnél használatos edényeket készítették. A 19. századig 

sokfelé jellemző, hogy a hordókat abroncs helyett vesszővel kötötték, ezért a kádárokat borkötőknek is 

nevezték. A tömegméretben készített és pincékben gerendákra rakott hordók mellett a  különleges 

nagyságú és formájú hordók valóságos mesterremekek. A kádárok készítették a szüretnél használt 

puttonyokat, kádakat, a vörösbor erjesztéséhez szükséges kácikat, a taposókádakat. A cserpák, kanta, 

boroskupa segítségével a bortölcséren (lého, livó) keresztül öntötték a mustot a hordóba. A bodnárok 

más mesteremberekhez hasonlóan céhekbe szerveződtek, működésük során jellegzetes tárgyakat 

(céhpecsét, céhláda, zászló) használtak. 

1.8 BOROS EDÉNYEK FÁBÓL, CSERÉPBŐL, ÜVEGBŐL 

A bor szállításánál és fogyasztásakor anyagukat és formájukat tekintve rendkívül változatos és 

díszes edényeket használtak. Kádárok készítették rövid dongából a csobolyót vagy csobánt, ami egy 

kis méretű hordócskához hasonlít. A szőlősgazdák csobolyóban vittek bort magukkal a szőlőbeli 

munkához, de a napszámosokat is ebből kínálták meg. Oldalain gyakori a faragott szőlőfürt, leveles 

inda motívum és a monogram. Országszerte kedvelt boros edény a fából esztergált kulacs, boros 

kulacs, csutora vagy acsikóbőrös kulacs. A legszebb darabokon a csipkézett szélű bőrrózsák mellett a 

vállszíjról lelógó színes bőrsallangok is megtalálhatók. 

Rövid idejű bortárolásra, szállításra és fogyasztásra egyaránt alkalmasak a fazekasok és a 

keménycserép manufaktúrák, valamint az üveghuták által készített edények. Régebben a gazdák a bort 

nem pohárból, hanem kisebb cserép vagy üveg kancsóból itták. A cserépkulacsok megrendelésre 

készültek, s egyik oldalára a tulajdonos neve, a másikon a borivásra utaló feliratok olvashatók. Messzi 

földön híresek a mezőcsáti miskakancsók, de antropomorf alakú kulacs készült az Eger melletti 

Szomolyán is humoros felirattal. A nagyméretű keménycserép díszkancsókon gyakori a szőlőmotívum 

és a borivással kapcsolatos felirat. A kulacsoknak, pereckulacsoknak lakásdíszítő szerepük is volt. A 



 

18-19. századi üveghuták nagy mennyiségben gyártották a boroskancsókat, kulacsokat és jellegzetesek 

a zempléni üveggyárak tokaji bor szállítására való pincetokba való üvegei. 

1.9 BOROSPINCÉK,  BANDÁZÁS, PINCESZER, ÁLDOMÁS 

A borok megőrzése, érlelése, tárolása a borvidékek többségénél a szőlőhegyen, a saját szőlőben 

vagy annak közelében csoportosan, esetleg utcasort alkotó pincékben történt. A városokban a 

feldolgozás és a tárolás helye gyakran a lakóházzal egybeépített présház, illetve borospince. A 

bortároló építmények típusai: 1) a földfelszínen elhelyezett vagy kissé a földbe mélyített épületek 

(szőlőbeli vagy hegyi hajlékok Nyugat-Dunántúlon és az alföldi boroskamrák,  2) földalatti helyiségek 

(lyukpincék, házi pincék, présházpincék, présházas lyukpincék). Egerben a polgárság és a papság 

pincéi a városfalon belül, a parasztoké pedig a városfalon kívül, a hóstyákon helyezkedtek el. A 

pincékhez rendszerint borházak kapcsolódtak, ahol a szőlőfeldolgozást végezték. A borospincék falán 

gyakori a kőbe faragott díszítés, évszám, de a munkatevékenységet és szenteket, bibliai témákat is 

ábrázolnak.  

A településeken kívüli pincesorok gazdái együttesen gondoskodtak a pincék őrzéséről, sok helyen 

pincepásztort is fogadtak. Egerben a filoxera vész előtt híres szokás volt a pincézés, a bandázás. Ez a 

pincék csoportos látogatását jelentette, ahol mindig más-más volt a pincegazda. Ilyenkor megjelent a 

vándorárus, a kocsíber, aki főtt virslit árult tormával, s borozás közben ezt fogyasztották pereccel.  A 

Dunántúlon a szőlőhegyi mulatozás sajátos alkalma napjainkig a pinceszer. A boraikra igen büszke 

szőlősgazdák járták sorra egymás pincéit. Rendszerint a gazda névnapján, nagyobb egyházi 

ünnepeken, de leggyakrabban farsang idején tartottak pinceszert. Ezeken általában csak a férfiak 

vettek részt, de többfelé jellemző a női pinceszerzés, az asszonyfarsang. 

A közös borfogyasztás jeles alkalma volt évszázadokon át az áldomás. A feudalizmus időszakában 

bármilyen adásvételt, egyezséget néhány liter bor szertartásos megivásával pecsételtek meg, mert a 

tranzakció csak ezzel vált közhitelűvé. Az áldomást mindig a vevő fél fizette. A nagyobb közös 

munkák befejezését egy-két hordó borcsapra verésével ünnepelték meg. 

Magára valamit is adó szőlősgazda csak a saját borát itta és vendégeit is azzal kínálta. Szégyennek 

számított, ha egy szőlősgazda a kocsmába ment bort inni. A hagyományos paraszti kultúrában a napi 

italfogyasztásnak meghatározott rendje volt napszakok, nemek, életkor, munka és ünnepi alkalmak 

szerint 

1.10 SZŐLŐ- ÉS BORKALENDÁRIUM 

A szőlő és a bor az esztendő ünnepeinek, jeles napjainak szokásrendjében, a vallási 

hagyományokban. Január 1. (Újév), Január 6. (Vízkereszt), Január 22.(Szent Vince napja), február 2. 

(Gyertyaszentelő), február 3. (Balázs napja), február 14. (Bálint napja), február 16. (Julianna napja), 

február 19. (Zsuzsanna napja), február 24. (Jégtörő Mátyás napja), március 12. (Gergely napja), 

március 18. (Sándor napja), március 19. (József napja), március 25. (Gyümölcsoltó Boldogasszony 

napja), április 25. (Márk napja), Húsvéti ünnepkör, Május 1., május 12-14. (Fagyosszentek napja), 

május 25. (Orbán napja), június 8. (Medárd napja), június 24. (Szent Iván napja), Pünkösd, június 29. 

(Péter-Pál napja), július 25. (Jakab napja), július 26. (Anna napja), augusztus 1. (Vasas Szent Péter 

napja), augusztus 6. (Urunk színeváltozása), augusztus 7. (Donát napja), augusztus 15. 

(Nagyboldogasszony), augusztus 24. (Bertalan napja), szeptember1. (Egyed napja), szeptember 8, 

Kisasszony-nap), szeptember 21. (Máté napja), szeptember 28. (Vencel napja), szeptember 29. 

(Borszűrő Szent Mihály napja), Október 4. (Assisi Szent Ferenc napja), október 9. (Dénes napja), 

október 15. (Teréz napja), október 21. (Orsolya napja), október 28. (Simon-Júda napja), november 1. 

(Mindenszentek), november 11. (Márton napja), Karácsonyi ünnepkör, december 27. (János napja), 

december 31. (Szilveszter napja). 

1.11 A SZŐLŐ ÉS A BOR A NÉPKÖLTÉSZETBEN 

A szőlőműveléshez kapcsolódó munkadalok: napszámos dalok (munkaidő, munka felügyelete, 

szerelem), szőlőkötözés (szerelmi és tréfás dalok), szőlőőrzés (bordalok, betyárénekek), a szüret 

kezdetét jelző kiáltások, szüret (szerelmi dalok, bordalok, mulató, vaskos szövegű műdalok, népies 

műdalok), bordalok, mulatónóták (a munka és az ivás szembeállítása, kocsmai mulatozások, világos 



 

virradatig, félre bánat, félre bú, az ivás és a bor dicsérete, részegség, tréfás végrendelkezés, itató, 

koccintó, papcsúfoló, leánycsúfoló, asszonycsúfoló, kocsmai veszekedés, köszöntő, búcsú. Alkalmi 

névnapi köszöntők, nóták: istvánolás, jánosozás. Bor a lakodalmi étrendben, vőfélyversek, asztali 

rigmusok. A bor a népdalokban számtalanszor megjelenik: öröm, vigasság, bú vagy bánat, a borba 

fojthatja az ember, de társaloghat is vele az énekes. A szőlő és a bor a szólásmondásokban, találós 

kérdésekben. 

1.12 ÖSSZEFOGLALÁS 

A szőlő és a bor jelentősége a tradicionális népi kultúrában (fogyasztás, közösségi alkalmak, jogi 

aktusok nélkülözhetetlen kelléke). A termés védelmét szolgáló és biztosító mágikus hiedelmek az 

esztendő jeles napjaihoz kapcsolódóan. A keresztény vallási hagyományok szerepe a 

szőlőművelésben, szőlővédő patrónusok tisztelete Magyarországon, szakrális építmények a 

szőlőhegyeken. Interetnikus kapcsolatok a vallási és szüreti népszokásokban. A szőlőhegyek sajátos 

jogállása, a szőlőművelés szervezeti keretei. A tradicionális szőlőművelés és borfeldolgozás 

tárgykultúrája. A szőlő és a bor a népművészetben, népköltészetben. 

Film: „Bor terem az szőlőben.”Örökség II. Rendezte: B. Farkas Tamás. Televideo Kiadó 
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2. A NÉPI SZŐLŐMŰVELÉS JOGI-SZERVEZETI KERETEI 

2.1  

A szőlőművelés helyszínei a 19. század derekáig határozottan elkülönültek a települések határában 

található egyéb művelési ágaktól, elsősorban a nyomáskényszer alatt álló szántóföldektől, közös 

legelőktől és rétektől. A szőlőhegyek, szőlőskertek ezen túl jogi-igazgatási kérdésekben is 

messzemenő önállóságot élveztek. A szőlőföldek sajátos jogállása alakította ki azt a közösségi 

szervezeti életet, amely a szőlőműveseket jellemezte. A 17-19. századi hegyközségi szabályzatok és 

törvények alapján látható, hogy a szőlővel betelepített földdel nem a tulajdonosa rendelkezett (adhatta-

vehette, örökíthette), hanem aki megművelte és a használat után járó bért, szolgáltatást lerótta a föld 

birtokosának. A használók és a tulajdonos között tehát – lényegét tekintve – bérleti jogviszony állt 

fenn, ami a 16. század óta bizonyosan, esetleg már a 13-14. században is jellemző volt. A szőlőbirtok 

kedvezőbb jogállásából, gyakorlatilag szabad forgalmából következően egy szőlőhegyen több falu és 

város lakóiból, illetve jobbágyokból, városi polgárokból és nemesekből kerülhettek ki a birtokostársak, 

így semmiképpen nem vonatkozhatott rájuk a területileg illetékes település elöljáróságának, bírájának 

intézkedése vagy ítélete. Olyan intézményt kellett létrehozni, amely közös ügyeikben illetékes volt, és 

a birtokostársak rendi különbségein is felülemelkedve szabott normákat és szankcionálta azok 

megsértőit. 

2.2  

A szőlőbirtokosoknak ezt a közösségét a 17-19. századi források hegység, helység, hegybéli 

helység néven emlegetik a Dunántúlon, ahol a kisparcellás paraszti birtoklás volt jellemző.  A 

szőlőbirtokosok vagyon- és jogvédelmére, a szőlők művelésére, sőt a szőlőhegyeken való viselkedés 

normáira nézve is írásos formában rögzített rendszabályaik – hegytörvények vagy artikulusok - voltak. 

Az egyazon szőlőhegyen birtokos gazdákat (parasztokat, polgárokat és nemeseket) a lakóhelyükre 

való tekintet nélkül a hegység mint autonóm  területi szervezet foglalta egyetlen közösségbe. A 

hegység, helység élén a hegybíró vagy hegymester állt, mellette a 4-12 esküdtből vagy esküdtbírából 

álló tanács.  A hegybírói megbízatás eredetileg megtiszteltetésnek számított, fizetés nem járt érte, 

legfeljebb az ügyintézéskor kaptak díjazást. A közösségek autonóm jellegének fontos ismérve volt a 

vezetők évenkénti szabad választása és a vezetőség döntési joga a közös ügyeket – igazgatási, 

rendészeti, öröklési, adásvételi – illetően. A vezető testület megválasztása a Dunántúlon általában 

Szent György napkor, esetleg húsvétkor tartott hegynépe gyűlésben, a törvénynapon történt. Ezeken 

minden helységbéli birtokos köteles volt megjelenni, ellenkező esetben büntetéspénzt fizetett. A 

közösséghez csak a szőlősgazda tartozott, a felesége és gyermekei már nem számítottak a közösség 

tagjának. A választást és a tanácskozásokat eredetileg valószínűleg a szőlőhegyen, a gyepűn belül 

tartották. 

2.3  

Észak-Magyarországon, ahol a földesúri birtoklás túlsúlyban volt a parasztival szemben, általában 

hiányzott az önkormányzati szervezet. A szőlőhegyek életét földesúri rendtartások szabályozták, 

többnyire a földesúri érdekeknek megfelelően. A hegybíró, hegymester vagy a földesúr fizetett 

alkalmazottja volt, vagy pedig a földesúr hatósága alá tartozó falu vagy város bírájának felügyelete 

alatt álló tisztségviselő. Tokaj-Hegyalján a hegymestereket, hegybírákat a 17. században a földesúr 

vagy képviselőjének jelenlétében a helyi szőlőbirtokosok választották. Ha valaki érdemleges ok nélkül 

nem fogadta el a tisztséget, azt 50 forinttal büntették. A választás januárban volt, s a hegymester azt 

követően letette az esküt. Feladatai közé tartozott, hogy ellenőrizze a vincelléreket, felügyelte a 

szőlőpásztorokat, figyelemmel kísérte a szőlőművelést, a szüretet. Tállyán a 19. század első felében a 

városi tanács választotta a hegybírákat, és elsősorban a szőlőpásztorok felügyelete volt a feladatuk. 

2.4  

Az önkormányzattal bíró mezővárosokban és a szabad királyi városokban a szőlőhegyek irányítása 

a tanács hatáskörébe tartozott. A magisztrátus maga alkotta meg az irányítása alatt álló szőlőhegyek 



 

életét szabályozó statútumokat. A legkorábbiak Pozsony városból maradtak fenn a 15. századból. A 

hegybírák vagy hegymesterek a tanács által kijelölt tisztségviselők voltak, rájuk azonban csak a kisebb 

jelentőségű ügyek tartoztak. Valamennyi fontos kérdésben a város bírája, illetőleg tanácsa döntött. 

Egerben 1713-ban a hegybírák feladata volt ellenőrizni a kerülőket. Ha valamelyik szőlőben kárt 

okozott valaki, akkor a kárt felmérték és jelentették a tanácsnak. Felügyelték a vincelléreket is, hogy 

megfelelő minőségben végeztetik-e a munkákat a szőlőben és a város által megállapított béreket 

fizetik-e a kapásoknak. A helyi tanácsok irányítása nemcsak az észak- és nyugat-magyarországi 

városokban érvényesült, hanem így igazgatták a szőlők ügyeit azoknak az alföldi mezővárosoknak az 

elöljáróságai is, amelyek a török hódoltság alatt lakottak maradtak (pl. Cegléd, Kecskemét, 

Nagykőrös, Szeged, Debrecen). 

2.5  

Az alföldi szőlőskertek sajátos közösségi szervezeti formái a kertbirtokosságok, amelyek 

működését hajdúsági, kunsági és érmelléki példák alapján ismerjük. A szőlőkert vagy hegy valamilyen 

élősövénnyel vagy kerítéssel körülvett terület, amelynek az ügyeit a 18-19. században a 

kertbirtokosság, kertgazdaság intézte. Ezek autonóm testületként megszabták a kertekben a 

magatartást, az egyes munkavégzések időszakát, a kertben tartózkodás idejét, a kerti építkezés módját, 

a közös munkákat és bizonyos határok között büntető joguk is van. A gazdaság vezetője a kertgazda, 

akit Karcagon a kertben tulajdonos gazdák virágvasárnap vagy március utolsó vasárnapján 

választottak maguk közül egy évre. 

2.6  

Az előzőekben bemutatott, spontán módon szerveződő gazdasági közösségek nem voltak jogképes 

szervezetek. Ennek feltételét az 1894. évi XII. tc. alapján megalakuló hegyközségek biztosították. A 

törvény szabad társuláson alapuló, a szőlőművelés érdekeinek előmozdítására létrehozandó termelői 

érdekszövetségként definiálta a hegyközségeket. Olyan területeken lehetett ilyeneket létrehozni, 

amelyek szőlővel voltak beültetve, vagy amelyeket korábban szőlőművelésre használtak, de a filoxera 

pusztítása miatt parlagon voltak, illetve másra használtak. Feltétel volt még, hogy egy határban 100 

kat. hold vagy ennél nagyobb összefüggő terület legyen, és a birtokosok száma elérje a húszat. A 

hegyközségek működését 1929-ben és 1938-ban is szabályozták. Ahol töretlenül tovább léteztek a 

korábbi autonóm szőlőbirtokos közösségek, ezek hozzáigazodtak az új előírásokhoz. Sok helyen 

viszont a  törvények kényszerítő hatására szervezték meg a hegyközségeket. A 20. századi hegyközség 

az egyesülési jog éppen érvényes törvényi szabályozásához alkalmazkodva alakította ki működési 

rendjét. A birtokosok közgyűlése döntött a legfontosabb ügyekben, és választmányt, vezetőséget 

választott. Az elnököt azonban – a régi hagyományokra utalva – sok helyen továbbra is hegybírónak, 

szőlőbírónak, kertgazdának nevezték. 

2.7  

Bármilyen irányítás alatt is álltak a szőlőhegyek vagy szőlőskertek, szükség volt olyan fizetett 

alkalmazottakra, akik egész éven át őrizték a szőlőket és a szőlőhegyen található épületeket.  

Az éves szolgálatra felfogadott alkalmazottakat szőlőpásztoroknak, egyes dunántúli helységekben 

hegymestereknek, az ország északkeleti borvidékein pedig kerülőknek is nevezik. Újabb, általánosan 

elterjedt nevük: csősz.  Fontosságukat támasztja alá, hogy Sárospatakon a 18. század végén 55 

szőlőpásztor és legalább ugyanannyi inas védte a gazdák szőlőit, nem beszélve az uradalmak 

pásztorairól. Az 1840-es években Tállyán évente 90 családapa foglalkozott a szőlő őrzésével, akik 

családtagjaikkal együtt a város lakosságának 8-10 %-át tették ki.  

A 18. század elején Kecskeméten a szőlőpásztorok lándzsával és baltával felfegyverkezve jártak, 

Gyöngyösön pedig a 19. század végén a hegyőr olyan díszes fokossal teljesített szolgálatot, amelynek 

nyelébe belevésték, hogy „vigyázz mert akit érek aszt ütök”.  



 

 

1. kép Hegyőri fokos díszített feje Gyöngyösről. Heves Megye Népművészete. 2005. 

310. kép. Törő Anikó rajza 

A móri borvidéken a szőlőérés idejére a csőszök mellé csőszlegényeket is felfogadtak, akik díszes, 

bárdalakú csőszfokossal a kezükben járták a hegyet, és közben kürtjellel, síppal figyelmeztették 

egymást, ha idegen tévedt a szőlőbe. A 19-20. században azonban már elterjedt volt a puska is, 

amellyel joguk volt a kóbor állatokat vagy a nyíltan rossz szándékkal járó csavargókat is 

megsebesíteni.  



 

 

2. kép Móri szőlőcsősz és csőszlegények az 1910-es években. Lukács László 1991. 

528. 82. ábra. Gelencsér Ferenc repr. 

 

3. kép Csőszfokos. Pusztavám. István Király Múzeum. Ltsz. 80. 67. 1. Gelencsér 

Ferenc felv.  Lukács László 1990. 304. 5. kép. 

Akit a szőlőpásztor valamilyen tolvajláson kapott, attól zálogot vett és jelentette a hegybírónak. A 

kiszabott büntetéspénz egy része is őt illette. Aki nem végezte el idejében az éppen esedékes munkákat 

a szőlőben, azt a csősz figyelmeztette a mulasztására. Ő ügyelt arra is, hogy senki se kezdje hamarabb 

a szüretet a megszabott időpontnál. A gazdák szőlőterületük arányában fizették a pásztorbért vagy 

csőszbért. Ez általában pénzből és gabonából állt, amit a csősz szüret után házról házra járva szedett 

össze, de lekaszálhatta a dűlőutak füvét és kivághatta a közterületek alkalmatlan helyein nőtt fákat, 

bokrokat. Szüretkor ebéddel és musttal kínálták, sőt gyakran egy-egy kosár szőlővel, gyümölccsel is 

megajándékozták.  



 

2.8  

A szőlőbeli viselkedést, a szőlőföldek tulajdonosainak kapcsolatát a hegytörvények mellett az 

írásban nem rögzített jogi népszokások is szabályozták. A feudalizmus évszázadaiban a  szőlőket és a 

szőlőbirtokosokat illető valamennyi ügyben  az elsőfokú bírói fórumként működő hegybíróságok 

döntöttek. Döntéseikben a „hegység régi igazsága” vagy „régi törvénye”-ként számon tartott 

szokásjogot követték. Egyik legfontosabb feladatuk volt a szőlők jogszerű birtoklása feletti őrködés. 

Az elődöktől örökölt szőlőt csakis valamennyi potenciális örökösnek számító vérrokon előzetes 

figyelmeztetése és a szőlő megvásárlásra való felajánlása után lehetett másnak eladni. A vérrokonokon 

kívül elővásárlási joga volt a szomszédoknak, egyes helyeken bármelyik helyi lakosnak is. Ha az 

elővásárlásra jogosultak valamelyike nem értesült a szőlő áruba bocsátásának szándékáról, akkor egy 

év és egy nap elteltével, vérrokonok pedig évek múlva is megtámadhatták az ügyletet. A 

visszaszerzésért történő első lépés mindig a tilalmazás volt, vagyis a kérdéses szőlő használóját még a 

tavaszi munkák előtt el kellett tiltani a szőlőbeli tevékenységtől. Ennek ősi formája volt a Dunántúlon 

a Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.) napjához kapcsolódó szokás: a felperes két hiteles 

tanúval kiment a vitatott szőlőbe és a tanúk szeme láttára annak egyik tőkéjéről levágott egy 

szőlővesszőt, majd a hegymester házában a vesszőt egy forint törvénypénzzel együtt asztalára téve 

élőszóval is kinyilvánította, hogy ki ellen és milyen címen óhajt pert indítani. Ezzel a rítussal elindult a 

perfolyamat, amelyben a lemetszett szőlővessző az adott szőlőbirtok jogi szimbóluma volt.  

2.9  

A szőlőhegyeket, szőlőskerteket régtől fogva kerítették: az Alföldön és Észak-Magyarországon 

élősövénnyel szegélyezett árokkal, az Alföldön földhányásos sövénykerítéssel (gerággya). Ezeken egy 

vagy több kertkapu, hegykapu biztosította a bejárást. A szőlők területét dűlőutak tagolták, az egyes 

parcellák sarkainál határjeleket, mezsgyeköveket is elhelyeztek. Egerben a barázda alsó és felső végén 

faragott követ ástak a földbe, de facölöppel is beérték vagy élőfát ültettek jelzésnek. A szőlőbeli 

gyümölcsfák termése a tulajdonost illette, a szomszéd telkére áthajló ág nézeteltérésre adhatott okot. 

Az útra kihajló gyümölcsfáról az arra járók csak annyit szedhettek, amennyit helyben megettek. 

2.10  

Az iparűzők feudalizmuskori érdekvédelmi szervezetinek, a céheknek a példája hatott a nem 

iparból élőkre is, így néhány mezőváros földművelőire, hogy megalakítsák a maguk céhszerű 

szervezeteit. Ezek azonban inkább voltak foglalkozási csoportok szerint szerveződő vallásos 

konfraternitások (magyarul testvérületek), mint valóságos céhek.  

Az úgynevezett kapáscéhek a szőlőmonokulturás vidékek falvaiban, mezővárosaiban voltak 

jellemzőek. Nagyszombatban és Vácott szabályzat biztosította működésüket, de létrehozásuk 

elsődleges célja a szőlőmunkások bérköveteléseinek szabályozása és a szőlősgazdák munkaerő-

szükségletének biztosítása volt. Ezt az erkölcsösség köntösébe öltöztetett szándékot a világi és egyházi 

nagybirtokosok, s a központi kormányzat által is szorgalmazott, támogatott szervezeteknek  a 

katolikus egyházhoz kötődése is kifejezte. Elterjesztésükre a 17. század óta újabb és újabb kísérletek 

történtek, tényleges működésük azonban eléggé formális maradt. Tokaj-Hegyalján Mádon és 

Erdőbényén a 18. századtól működött a kapás céh, kapás társulat. Ez a református szőlőmunkásokat, 

kisebb szőlősgazdákat tömörítette. Mádon évente kétszer tartottak gyűlést, a január 24-i szentjánosi és 

a szilveszteri, a 19. században újévi volt a legnevezetesebb. A céh egyházi jellegére utal, hogy ezeket 

az összejöveteleket egyházi énekkel kezdték, majd az elnök köszöntötte a megjelent lelkészeket, 

községi elöljáróságot és a tagságot. Beszámolója a bevételekről és a kiadásokról szólt, majd 

beszélgettek, tréfálkoztak, végül énekléssel zárták az összejövetelt. A gyűlésekről jegyzőkönyvet is 

vezettek, amelyek elején 10 pontban rögzítették a tagok kötelességeit. Az elnök e törvények 

segítségével fegyelemben tartotta a tagságot, és a fegyelemsértésért jogában állt bárkit kizárni. A 

hegyaljai kapás társulatoknak fontos feladata volt a szüret utáni baksus-ünnep, a kapás felvonulás és a 

kapásbál megszervezése. Előtte az elnök jelölte ki a felvonulás legfontosabb szereplőit, a sáfárokat, 

vőfélyeket. A menetben vitték a társulat  címerét „ez a mi kapás címerünk” felirattal és a 

szőlőművelőkre jellemző tárgyakkal: kapák, csákány, szőlő és egy üveg bor. 



 

 

4. kép Kapáscímer kendőkkel. Erdész Sándor 1957. 10. 2. kép. 

Ugyancsak céheknek nevezték magukat a sokszor a céhélet szimbólumaival, pl. templomi 

zászlókkal rendelkező egyházi társulatok, az un. konfraternitások, amelyek a keresztény középkor 

vallásos társulataiból eredeztethetők és a barokk korban terjedtek el Magyarországon. Gyöngyösön a 

szőlőművelők vallásos társulatainak a működése napjainkig folyamatos maradt, itt a 15-20. század 

során 5-16 között mozgott a számuk. A  legkorábbi a 16. századtól adatolható Krisztus Teste Társulat, 

de 1682-ben alakult a Deákok Céhe és többek között a 18. század elejétől működött a Szent Tamás 

Céh. Artikulusaik utalnak rá és egyéb adatok is igazolják, hogy a szőlőművelők vallási közösségeiként 

jöttek létre, és egyleti életükben szerepe volt a közösen művelt szőlőknek. A deákok céhe előírta, hogy 

a szőlőmunkák idején, amikor a dékánok a céhekre jellemző behívó táblát elküldik, minden céhbeli 

köteles személyesen munkába menni, vagy maga helyett „alkalmatos jó munkást” küldeni. 50 pénzben 

szabályozták a meg nem jelenők büntetését. A Szent Borbála Társulat a Szent Bertalan templomban 

lévő oltár, vagyis a társulat szőlőjének a művelését hasonlóképpen szabályozta, és a jövedelmet 

számbavéve annak egyharmadát a szőlőmunkások és a tisztek „fáradságuk után való itallyokra” 

fordíthatják, kétharmadát eladva a befolyt pénz az oltár felszerelésére, díszítésére szolgál. Az 1766-

1767-es egri egyházmegyei canonica visitatio nemcsak Gyöngyösön, hanem  további öt plébániánál 

(Abasár, Oroszi, Solymos, Tarján, Visonta) említi, hogy a konfraternitásoknak közösen művelt szőlőik 

vannak.  Ezek a vallásos társulatok a céh attribútumait tartalmazó templomi zászlókkal, pecsétekkel, 

céhkancsókkal, borivó edényekkel, ládákkal és  a céhtagok temetésénél használt fáklyákkal 

rendelkeztek. A népes és tehetős Szent Kereszt Társulat tárgyai közül kiemelkedik a nagy zöldmázas 

és rátétes díszítésű boros kancsó. Az edény két oldalán megjelenő kereszt, rozmaring és forgó rózsák 

mellett külön érdekessége a kiöntőnyílás alatti  - 1824-es évszámos – kétfejű sas motívum, amelynek 

nyakát és kardot tartó lábait  vélhetően Habsburg-ellenes érzelmekből utólag átvágták. A fül alatti 

felirat szerint a „SZENT KERESZT CEHIBE LESZ EZ A PINTESZ”. A Szent István Társulat tagjai 

használták a gyöngyösi fazekasok által 1880-ban készített kispintest, amint arra az edény nyaka alatti 

felirat is utal.  



 

 

5. kép A Szent Tamás Céh oltára a gyöngyösi Bertalan templomban. Kecskés Péter 

1995. 151. 11. kép. 

 

6. kép A gyöngyösi Szent Kereszt Céh kancsója, pintese elölről és oldalról. 1824. 

Mátra Múzeum Ltsz: 81.62.1. Heves Megye Népművészete 2005. 64. kép. 



 

Az egri szőlőművelők tervezett 1815-ös céhszabályzata pedig, ahogy a mintájául szolgáló 

gyöngyösi is, már nemcsak a közös szőlő műveléséről, hanem a szőlőművelés megszervezésének sok 

más részletéről is intézkedett. Ez a vallási és világi célok egyeztetésének a szándékát tükrözi. 

A katolikus vallású szőlőművelőket tömörítette a tokaj-hegyaljai mádi Fáklyás Társulat és Tállya 

Fáklyás Társulata, amely 1739-ben alakult meg és napjainkig működik. Alapítói szőlőművesek voltak 

és a gyakorló vallásosságot, valamint a mértékletes életmódot tartották fontosnak. Templomi 

lobogójuk, a szőlőművelés attribútumait tartalmazó festett jelvényük volt és a céhbehívótáblákra 

emlékeztető körözvények segítségével hívták be tagjaikat a gyűlésekre. Szent Vencelt tartják 

védőszentjüknek, és szeptember 28-i ünnepén – ami a templom kisbúcsúja – az oltárt és a padokat  a 

tagok által összeadott szőlőfürtökkel (Vencel-szőlő), szőlő és virágkoszorúkkal díszítik. Az 1940-es 

évekig a társulat bálokat, műkedvelő előadásokat is szervezett. (L: 10.9.4) 

 

7. kép A tállyai hívek a Vencel-szőlőt és a virágfüzért a templomba viszik. Barna 

Gábor felv. 1982. Barna Gábor 1996. 212. 3. kép. 



 

 

8. kép A hívek által szőlővel feldíszített tállyai templom a szeptember 28-i búcsú 

alkalmából. Kovács Pál felv. 1984. Barna Gábor 1996. 213. 7. kép. 

Film: A sótonyi hegyközség. Örökségünk 3. Rendezte: Orbán Ágnes. Televideo Kiadó 1995. 
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3. A SZŐLŐMŰVELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOKÁSOK ÉS 

HIEDELMEK 

3.1  

A szőlők gondozásának évente rendszeresen ismétlődő munkafázisai vannak. Ezek az ápolási 

munkák a szőlőtőkék termőképességének fenntartását, illetve egyensúlyban tartását szolgálják, és 

mivel eredendően a szőlőnövény termesztési sajátosságai alapján alakultak ki, bizonyos alapvető 

vonásokban az egész országban megegyeznek. Így a szőlő munkái valamennyi borvidékünkön négy 

nagy csoportba sorolhatók: 1. a tavasztól őszig több szakaszban végzett talajművelés, 2. tőkeművelés 

és metszés, 3. az új hajtások ápolása, 4. talajjavítás. Az utóbbi száz évben egy újabb munkacsoport 

csatlakozott a fentiekhez: 5. a kártevők elleni védekezés. A művelés egyes mozzanatai (a 

munkavégzés formája, eszközei stb.) borvidékenként változóak, amelyek az adott klíma- és 

talajviszonyok, valamint a termesztett fajták tulajdonságai alapján sokféle helyi gyakorlatként jelennek 

meg a paraszti gazdaságokban. 

3.2  

A szőlőművelés technológiai fázisaihoz mindenütt hozzákapcsolódtak azok a mágikus hiedelmek, 

vallásos szokások, időjósló regulák, amelyek gyakorlásával analógiás módon a sikeres szőlőtermést 

kívánták biztosítani. Az öregek szerint vasárnap és ünnepnapokon tilos volt a szőlőbeli tevékenység. A 

szőlőt a bő termés érdekében általában növekvő holdálláskor metszették. Egerben még a közelmúltban 

is azt vallották az öreg szőlősgazdák, hogy a holdfogyatkozáskor metszett szőlőnek szuvas lesz a 

venyigéje, de ha holdtöltekor metszett, akkor megtöltődött a hordója. Sokan hittek abban, hogy a 

többesztendős óborral metszéskor megöntözött tőke bő termést, magas cukortartalmú szőlőt ad. 

Ugyancsak a bőséges termés érdekében metszették meg a szőlőterület négy sarkán lévő tőkéket, hiszen 

így mintegy mágikus körrel védték meg szőlőjüket az egész évben fenyegető veszélyektől. A 

Palócföldön a szőlősgazda a metszés előtti éjszakán nem nyúlt az asszonyához, megtartóztatta magát. 

Reggel tiszta ruhát vett fel, „mintha templomba készülne.” A gazdák a szőlőben addig nem fogtak a 

munkához, amíg körbe nem járták és közben imádkoztak, Isten áldását kérték. A szőlőkben tilos volt a 

káromkodás, veszekedés és mindenfajta erkölcstelen cselekedet, mert a közvélekedés szerint „a jó 

isten elveszi a termést.”A népi vallásosság a Mátraalján olyan archaikus hagyományt is megőrzött, 

miszerint a szőlőmetszés kezdete Noéig vezethető vissza. Akkor még nem volt szokásban a szőlő 

metszése, de amikor Noé szamara a szőlőtőkék közé tévedve lerágta a vesszőket, és azokon a tőkéken 

termett a legtöbb és legjobb minőségű szőlő, az emberek metszeni kezdték. 

3.3  

A szőlősgazdák nagyon féltek az elemi csapásoktól, főként a jégveréstől.  

Vihar közeledtekor nemcsak imádkoztak, de szentelt barkát és gyertyát is égettek. Sokfelé ástak el 

szentelt parazsat és szentelt barkát a szőlőföld négy sarkában, hogy a jégvihar elkerülje a szőlőt. A 

szőlőskert négy sarkán  elvégzett varázsló-rontáselhárító rítus általános volt Magyarország katolikus 

lakta vidékein, ahol szentelt virághamut vagy a szentelt virág ágacskáiból készült kis kereszteket ástak 

el vagy szúrtak le. Az ország különböző vidékén előfordult, hogy tűzbe tartott szőlőkaró és szőlő 

venyige darabot ástak el védekezésül a szőlőföld négy sarkában. Sopronban a középkor végén egész 

szekér szőlővenyigét készítettek elő tűzszenteléskor a templom mellett, nyilván  azért, hogy 

mindenkinek jusson belőle.  

Az analógiás mágia tipikus példája, hogy a vihar közeledtekor éles szerszámot (balta, kasza) 

fordítottak az ég felé, vagy ha éppen a szőlőben tartózkodtak, akkor nyelével lefelé ásót nyomtak a 

földbe, hogy az éle széthasítsa a fellegeket. A hétfalusi csángók a jégeső megszüntetésére nyársat és 

vaskanalat dobtak ki az ajtó elé, vagy sarlót szúrtak a földbe. A lényeg, hogy vas anyagú eszközt 

használjanak, mert ezek alkalmasak a néphit szerint a fenyegető veszedelem távol tartására.   

Általánosan ismert a vihar előtti harangozás, mert az egri vélekedés szerint „a harang eltolja a 

felyhőket,” de a nagyobb szőlőkben lévő kis harangokat, csengőket is félreverték.  A Vas megyei 

Hegyháton az csendítette meg a harangot, aki legközelebb volt hozzá. A Borsod megyei palócoknál a 



 

zivataros felhőkben a garabonciást vélik felfedezni, aki sárkányon lovagolva gerjeszti a zivatart. 

Ellene megkondítják a harangokat még a református falvakban is. A harang viharűző erejére nagyon 

kellett vigyázni, mert ha öngyilkosnak harangoztak vele, akkor többé nem volt képes a jégeső 

távoltartására, csak abban az esetben, ha újraszentelték. Már a középkorban így határozták meg a 

harang feladatát: az élőket hívogatom, a holtakat elsiratom, a felhőket eloszlatom. Ezt latinul vagy 

magyarul egyik-másik harangra rá is írták. Híres vihar elleni harang van a kassai dóm tornyában a 16. 

századtól szőlőmunkást ábrázoló domborművel és felirattal. A harangozó 1723-ban szövegezett 

hatósági esküjében ünnepélyesen kötelezte magát, hogy háborgó felhők idején mindig harangozni fog. 

A vihar és a jégeső elhárítására szolgált az imádság is.  

 

9. kép Az adonyi Orbán-kápolna harangja 1813-ból. Lukács László 1991. 546. 96. 

kép.  

A viharágyúval való védekezés a 19. század végén a földművelésügyi miniszter rendeletére terjedt 

el. Móron az 1900. június 9-én tartott képviselőtestületi jegyzőkönyv rögzítette, hogy a helybéli 

hegyközségek a jégverés elleni védelemre 43 viharágyút szereznek be. Ezek kezelése a szőlőcsőszök 

feladata volt. Az egyik hegyközség szabályzata szerint a hegyőr azonnal elbocsátandó, ha a gondjaira 

bízott viharágyút hanyagul kezeli.  

3.4  

A szőlősgazdák az esztendő jeles napjaihoz kapcsolódóan is következtethettek a termésre, illetve az 

ilyenkor gyakorolt cselekedetekkel próbálták a bő termést biztosítani. A kalendáriumok segítségével 

tájékozódtak az időjárás útvesztőiben, és igyekeztek befolyásolni annak alakulását. Ha újévkor fényes 

és tiszta a nap, jó bor- és gyümölcstermés várható. A Vizkeresztkor (január 6,) megszentelt vízzel 

szokás volt a szőlőt meghinteni, de bő termés várható, ha Vince napján (január 22.) megcsordul az 

eresz. Ezzel kapcsolatban számtalan versike ismert: „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince.”, „Ha 

fénylik Vince, tele lesz a pince.” A szőlősgazdák a jó termés érdekében azt vallották, hogy ilyenkor 

sok bort kell inni. Jó termés várható, ha Péter-Pálra (június 29.) megszűnik a szőlő virágzása, és ha 

Máté napján (szeptember 21.) tiszta az idő. A Bertalankor (augusztus 24.) érett szőlő jó borra mutat. 



 

3.5  

A szőlő érésekor fontos volt a kártevők elleni védekezés és a szőlő őrzése.  

A védekező eljárások közül az ősi agrármágia körébe tartoznak a termés preventív védelmére 

szolgálók. Cserszegtomajon  a szőlősgazdák Bálint napján (február 14.) virradatkor madár- és 

tolvajűzés szándékával kerülték körül a  szőlőbirtokot. Nagyrédén úgy tartották a régiek, hogy aki 

húshagyókedden szőlője négy sarkán egy-egy tőkét megmetszett, annak gyümölcsét nem kezdik ki a 

madarak.  Veszprém megyében szokás volt szőlőkaróra lókoponyát tűzni, hogy a madarak és darazsak 

ne bántsák a szőlőt. Még a közelmúltban is alkalmazták a Balaton-felvidéken, hogy szalmával 

kitömött nyulat, máshol madártetemeket kötöztek magas póznákra, hogy elűzzék a madarakat. 

Újabban madárformájú faszerkezetek, csillogó alufólia madárutánzatok szolgálják ezt a célt. A 

madarak kártétele elleni hathatós védekezésnek tartják sokfelé a szőlőkarók között kihúzott 

madzagokról lelógó műanyagfóliás csíkok, felhasogatott tejeszacskók, alufóliák alkalmazását.  

 

10. kép Madárijesztő. Révfülöp. Magyarországi madárijesztők. 32-33. oldal között 



 

 

11. kép Madárijesztő. Mohács. Magyarországi madárijesztők. 39. 



 

 

12. kép Madárijesztő. Balatonkenese. Magyarországi madárijesztők. 64-65. oldal 

között. 



 

 

13. kép Madárijesztő szerkezet. Mohács. Magyarországi madárijesztők. 2 

A madárriasztásra szolgáló tárgyak közül a köztudatban legismertebbek a termőföldre kihelyezett 

ember alakú (antropomorf) bábúk. A férfi vagy nő alakját formázó bábúk elhelyezésének gondolati 

gyökereit abban az elképzelésben kereshetjük, mely szerint az ember jelenlétét egy az őt jelképező, 

hozzá hasonló figura azonos mértékben képes helyettesíteni. A madárijesztők váza készülhet fából, 

kukoricaszárból, a fej szalmával tömött harisnya, amire a használatból kikopott és szalmával tömött 

nadrágot, kabátot húznak, fejére rossz kalapot illesztenek. Sok esetben inkább csak a jelzés, néhány 

elem kiemelése jellemző. Széles körben elterjedt, hogy a kiszolgált pulóvert, háziköntöst, overállt, 

vasutas kabátot húzzák egy-egy keresztbe illesztett karóra, de van, ahol a szőlőtőkét bugyolálják be 

rongyokkal. Más esetben a fej, az arc a hangsúlyos, ezeknél az utóbbi évtizedekben hungarocellből 

préselt fejek is előfordulnak. A többnyire kimerevített alakok mellett a szél hatására feltűnő 

mozdulatokat produkálnak a lelógó ruhadarabok, kézből kinyúló szalagok. A fejrészt gyakran harsány 

színű műanyag flakonok, fémdobozok helyettesítik, de a figura nyakából lelógó csengők, a fejrészre 

rögzített tükrök, villogó üvegcserepek is alkalmasak a hatás fokozására. A legtöbb helyen a 

madárijesztőket hosszabb időre készítik, de télire behozzák és kijavítva tavasszal ismét kirakják. 

Egerben a madárijesztők kihelyezésekor erejének serkentésére versikét mondtak:”Hess, te madár 

hess,hess,hess/ Szőlőt lopni ne siess!” 



 

3.6  

A szüret előtti időszakban a leghatásosabb védekezés az emberek személyes jelenléte, amelyhez 

zajkeltés társul. Ennek eszköze lehet a környezet egy-egy tárgya vagy kifejezetten erre a célra készített 

szerkezet. Legelterjedtebbek a kézzel forgatható bordás és kalapácsos kereplők, aminek a neve lehet 

kerep, kereple, kelep, csörgető, pörgettyű. Ezek a szőlőpásztorok felszereléséhez is hozzátartoztak. A 

szélkereplőknek különféle modern technikai megoldása létezik, és a szél irányába beálló kattogó-

cserregő hangú konstrukciók nagyon hatásosak, de a szőlőkarók közé kihúzott madzagról lelógó fém 

sörösdobozok, konzerves dobozok, befőttes üvegek, fémpoharak egymáshoz ütődve ugyanazt a hatást 

érik el.  A szőlősgazdák csengőkkel, kolompokkal, ostorral és fütyüléssel is riogatták a madarakat. A 

csőszök puskájukat is használhatták a riasztó lövések leadására. 

A Dél-Dunántúlon szőlőérés idején a fiatal lányok csapatostól kiköltöztek a szőlőhegyekbe, melyet 

egész nap zajt csapva, dalolva, kerepelve jártak be, így riasztva a madarakat. Közbe-közbe 

összepározták dalolva a szerelmeseket, hírül adva, hogy ki kit szeret. Esténként egy-egy hálótanyában, 

földre terített és letakart szalmán aludtak, néhány szigorú öregasszony felügyelete mellett. Korán 

kellett kelniük, és napnyugtáig járták a szőlőket. Legényjáró esténként kiszöktek a tanyákhoz a 

legények egy kis mulatságra, dalolásra, táncra, ismerkedésre, ami bizony néha késő éjszakáig is 

eltartott.  A Sárközben a szőlőérés, szőlőőrzés ideje kiváló alkalom volt a fiatalok ismerkedésére. 

Rendszerint szombaton nagy sütés-főzés volt a lányos házaknál. Egy hétre való ételt kellett készíteni, 

amit az eladó sorban lévő lányok virággal díszített kosárba raktak, majd csoportokba verődve 

nótaszóval elindultak a szőlőhegyek felé. Egyesek ágyneművel, lepedőkkel és vánkosokkal 

megrakodva tették meg az utat. Kiérve a hegyre, az egyik lány szőlőtanyájához, kitakarították az 

épületet: a szoba földjét jó vastagon felhintették szalmával, s a magukkal hozott ágyneműből 

hálóhelyet készítettek. Ezt követően a kóténak nevezett kereplővel elindultak a madarakat hessegetni. 

Közben a legények ugyancsak bandába verődve járták a hegyet. A lányok vidám dalolását hallva 

hamar összetalálkoztak és kezdetét vette a tréfálkozás, közös dalolás. A lányok kezében karika alakú, 

tojásos tésztából sütött perec volt, a legényeknél bot. Rögtön megindult a tréfás vetélkedés, egy-egy 

perec megszerzése a lányoktól. Ha egy lány a kiválasztott legény botjára tűzte a perecet – azt a 

látszatot keltve, hogy az erőszakkal vette el – az meghívást jelentett estére a hálótanyára. A délután 

még dalolással madárhessegetéssel telt, este viszont a tanyán megkezdődött az eszem-iszom, dalolás, 

vacsora után pedig a tánc. Néha éjfélig is tartott a vigasság, majd lefeküdtek aludni: egy legény, egy 

lány, ki-ki a választott párja mellé. A fiatalok mellett ugyan ott volt a tanya gazdájának a felesége vagy 

az anyja, ő azonban azt tartotta, hogy „könnyebb egy zsák bóhát megőrizni, mint egy asszonyt, illetve 

leányt.” A fiatalok hetekig  is kint maradtak a szőlőhegyen, járták a határt és közben szombatonként 

pótolták az élelmet. 

Tokaj-Hegyalján ahogy a korábban érő szőlőfajták zsendülni kezdtek, gondoskodni kellette az 

őrzésükről. A szőlőpásztorok, kerülők egyik része nappal, mások éjszaka vigyázták a sok 

károsodásnak kitett szőlőt. Az éjszakaiak 6-6-8-as csoportokba verődve járták a határt, nappal csak 

egyesével igyekeztek a madarakat elhajtani.  Egy szőlőpásztor 20-30 holdas területet őrzött egy 

pásztorinas segítségével. A csősz „Eriggy csak, rigózd meg!” felszólítással küldte az inast a 

madaraktól ellepett  szőlőbe. A madarak űzése kiabálással, csattogóval és a nagyobb méretű röhögővel 

történt, de sokszor ostorral is csattogtattak. Az ügyes szőlőpásztor rigmusokat vert ki a kereplővel, 

mint pl. az egész Hegyalján ismert változatot: „Verebet fogtam megpatkoltam/Fogtam, fogtam 

megpatkoltam/Szőlőfárafelaggattam/Verebet fogtam, verebet fogtam.” A pásztorok felszereléséhez a 

puskais hozzátartozott, de hordtak magukkal ostort is, ami nemcsak védekezésre való, de pattogása a 

madarakat is elriasztotta. Ez a rendkívül erős hang arra is alkalmas volt, hogy a pásztorok egymásnak 

jelzést adjanak. Tállyán és környékén szokásban volt, hogy a szőlőcsőszök reggel hétkor és este hat 

órakor dudával jelezték az időt, később a kelepelővel is tették. A szőlőpásztorok nemcsak lármával 

igyekeztek elűzni a madarakat, hanem parittyakövekkel, hurkokkal, csapdákkal, tőrökkel is, és az így 

megfogott madarakat karóra tűzték. A pásztorok időről-időre dalolásra is összejöttek, de ehhez 

engedélyt kellett kérniük. 



 

 

14. kép Kereplő a madarak elriasztására. Sárospatak, 1950-es évek. Balassa Iván 

1991. 307. 

Érmelléken szőlőérés idején a gazdák szőlőőrző csapatokat szerveztek, főként gyerekekből. A 10-

12 éves gyerekek hetekig kint éltek a szőlőkben, és rendszerint nagy élvezettel riogatták a madarakat.  

Hangos kiabálással, füttyszóval, esetleg ócska edények összeverésével ijesztgették a seregekben szálló 

madarakat. Gyakran 10-20 szomszédos gazda állított ki egy-egy gyerekcsapatot, rendszerint a saját 

gyerekekből. A csapatokat a csőszök ellenőrizték, s ők hívták fel a figyelmüket, hogy hol kell különös 

gonddal vigyázni, és ha eljátszották az időt, még meg is fenyítették őket. 

A móri szőlőhegyen a csőszök a tolvajok és az állati kártevők ellen is védték a szőlőket. A 

seregélyeket riasztópisztollyal igyekeztek távol tartani, az illetéktelen személyeket, a szőlőt, 

gyümölcsöt dézsmálókat bevitték a községházára a hegybíró elé. Ő a tolvajt figyelmeztette vagy 

bírságot szabott ki rá. A csőszök, csőszlegények a hegyet járva ökörszarvból készült kürttel jeleztek a 

többieknek. Kürtjellel figyelmeztették egymást, ha a szőlőhegyre idegen, illetéktelen személy érkezett. 

A csőszök feladata volt a déli harangozás is a kápolnában, és a szombat déli harangszóval a heti 

munkák végét is jelezték. Szombaton délben leeresztették a szőlőhegyi dűlők végén lévő sorompókat, 

és hétfőig senki nem tartózkodhatott a szőlőkben. Augusztus 20-a után teljesen lezárták a szőlőhegyet, 

és csak rendkívüli estben nyitották fel a sorompót. A német lakosságú pusztavámiak is fogadtak 

csőszlegényeket a csőszök mellé az első világháború előtti években, minden hegyre kettőt, akiknél 

rozmaringgal, szalagokkal díszített csőszfokos és ökörszarvból készült kürt volt. Ezt a munkát 

leginkább szórakozásból végezték, mivel a csőszöktől kevés fizetést kaptak. Őrzés közben sokat 

tréfálkoztak az emberekkel, puskaropogással ijesztgették a lányokat, asszonyokat. Szüretkor ünnepi 

viseletbe öltöztek és egy rozmaringgal, szalagokkal díszített póznát szúrtak a földbe a szőlőhegy azon 

részén, ahol a legtöbben szüreteltek. 



 

 

15. kép Csőszkürt. Pusztavám. Lukács László 1991. 533. 87. kép. 
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4. A SZŐLŐVÉDŐ SZENTEK TISZTELETE,  SZAKRÁLIS CÉLÚ 

ÉPÍTMÉNYEKASZŐLŐHEGYEKEN 

4.1  

A szőlővédő szentek kultusza a néphagyományok és az egyházi liturgia folklorizálódott 

emlékeinek, valamint az időjárási megfigyeléseknek, jóslásoknak a keveréke. A védőszentek nevével 

jelzett napok és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmek, tapasztalások, jóslások a 16. században megjelenő 

kalendáriumok révén terjedtek el. A szőlővédő szentek tiszteletét és fontosságát sugallták az első 

magyar nyelvű mezőgazdasági szakkönyvek írói is. A felvilágosodás szakirodalma már leszámolt a 

kalendáriumok babonás szokásaival, de a közkézen forgó kalendáriumok továbbra is a szőlővédő 

szentek egyre terjedő és erősödő barokk kori tiszteletét segítették elő. 

A szőlővédő szentek kultusza nem egységes és nem egy időben alakult ki. Tiszteletük a 

kereszténység felvétele után Nyugat-Európából terjedhetett el Magyarországon. Személyükben 

azonban sokszor pogány kori előzmények is megmaradtak 

A szőlőpatrónusok tiszteletében több helyen kimutatható bizonyos azonosság a görög-római 

istenekkel.  Szent Márton napján (november 11.) már az ókori népek is ünnepeltek egy olyan napot, 

amelyen az újbort megkóstolhatták. Szent Márton kultusza Nyugat-Magyarországon általános, mert 

savariai (ma Szombathely) vagy Szent Márton-hegyi (Pannonhalma) születése a helyi szőlővédő 

szentnek kijáró tiszteletet biztosította. 

4.2  

Szent Orbán tisztelete kapcsán felvetődik, hogy az a pogány Vinalia Urbana borkóstoló keresztény 

ünneppé átnőtt formája. Európában Szent Orbán a középkor óta a legelterjedtebb szőlőtermést 

biztosító és őrző szent. Magyarországra valószínűleg a közép- és dél-német területekről hozhatták 

magukkal kultuszát a török után betelepülő németek. Orbán 223-ban került a pápai trónra, majd 230-

ban vértanúhalált szenvedett. Az egyház később Szent Orbán emléknapját május 25-re tette. Személye 

két dolog miatt kapcsolódik a szőlőműveléshez: 1. Több évszázados megfigyelés szerint a mérsékelt 

égövi szőlőtermő Európában Orbán napja körül van az utolsó, a már szépen kifejlődött szőlőhajtásokra 

különösen veszélyes fagyos nap. 2. Ő rendelte el pápaként, hogy a miseáldozat kelyhét és tányérkáját 

aranyból vagy ezüstből készítsék, ezért kehellyel, borivó edénnyel, szőlőfürttel szokták ábrázolni. 

Orbán a szőlőművelők, kádárok és a kocsmárosok védőszentje lett. A szőlőhegyeken szobrokat, 

kápolnákat emeltek tiszteletére. A szobrokon és képeken néhol pápaként, fején tiarával, kezében pápai 

kereszttel vagy aranykehellyel, máshol püspökként, kezében főpásztori bottal ábrázolják. Orbán 

süvegét szokták emlegetni egy szólásmondásban, ha valaki felöntött a garatra: „Feltette  az Orbán 

süvegét”. Ennek az a magyarázata, hogy II.Ulászló koronázásakor 1492-ben  a püspökök – Dóczi 

Orbán egri püspök kivételével – püspöki süvegükben álltak a király körül. Az inasa ugyanis 

részegségében az ura helyett a maga fejére tette azt. 



 

 

16. kép Szent Orbán szobra Velencén. L. Simon László felv. 2004. Lukács László 

2005. 150. 245. kép. 

4.3  

Az ellenreformáció magyarországi hatásával hozható összefüggésbe Szent Donát védőszent 

kultusza, amely a 17-18. századi délnémet kapcsolatok révén terjedt el. Donát a II. században élt és 

vértanúhalált szenvedett római katona volt, akit  Szent Ágnes római katakombájában temettek el.  

1652-ben földi maradványainak átszállításakor villámcsapás érte a kísérő papot, akinek csodával 

határos módon semmi baja nem lett, amit Szent Donát közbenjárásának tulajdonítottak. Kultusza így 

megerősödött a Rajna vidéken, majd Alsó-Ausztriában, és a bécsi udvar hatására a felső társadalmi 

rétegek közvetítésével jutott el Magyarországra. Attribútuma a törött kehely. Egerben különösen nagy 

tisztelet övezte, Erdődy Gábor püspök országosan is az elsők között emeltetett  szobrot Szent 

Donátnak 1716-ban a gyakori jégveréssel sújtott püspöki szőlőhegyen.  Az egri szőlőművesek „Dónát 

bácsi”-nak nevezték, és a villámcsapás elhárítójának, a szőlők pártfogójának tartották. Donát-emlék 

többek között a dunabogdányi kálváriakápolna oltárképpel, Várpalotán kápolna, Badacsonyban, 

Lesencén kápolna festett barokk oltárképpel, Csókakőn a Szent-Donát plébániatemplom, Peresztegen 

szobor, Sopronhorpács és Völcsej között szobor, Fertőszentmiklóson kápolna, Csornán szobor 

található. 



 

 

17. kép Szent Donát a peresztegi szoborcsoportból. Csiszár Attila felv. Csoma 

Zsigmond 2004. 113. 



 

 

18. kép Szent Donát szobra az Eger, Tárkányi Béla út 10. sz. lakóház homlokzatán. 

Petercsák Tivadar felv. 2010. 

4.4  

Szent Vince és  Eger környékén, valamint  Tokaj-Hegyalján Szent Egyed kultusza a 13. századi 

francia-vallon  betelepítéssel, nyugat-európai kapcsolatokkal hozható összefüggésbe. Egerben az 

Eged-hegy máig őrzi Szent egyed emlékét, tiszteletét. Vince országosan ismert borvédőszent, ünnepe 

(január 22.) általános termésjósló nap. Vincét a középkortól kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a 

tél sötét hatalmait, és előkészíti a lassan közeledő tavasz útját. Nevének a vinum-bor szóval rokon 

hangzása magyarázza, hogy a szőlőművesek Vince névnapjának időjárásából a következő bortermésre 

jósoltak. Ugyanezt erősíti a francia Vincent név „százannyi bor” jelentése. Egy 1799-ben kiadott 

„Száz esztendős kalendáriom” azt írta: „Ha szent Vintze napja fénylik, azt mondják a boros gazdák, 

hogy megtelik a pintze, és sok jó bort várhatni.” A szőlősgazdák azt vallották, hogy a jó termés 

érdekében ilyenkor sok bort kell inni. Dél-Baranyában a gazdák a szőlőben ülték meg a Vince napi 

vigasságot evéssel, ivással. Sokfelé előfordult, hogy disznósajtot, hurkát akasztottak a szőlőkarókra, 

hogy olyan nagy szőlőfürtök teremjenek. Általános szokás, hogy az ilyenkor lemetszett venyigét 

vincevesszőnek nevezik, és a meleg szobában vízzel teli edényben tartják. Ha kihajtottak a vesszők, a 

friss hajtások jelezték, hogy nem fagytak le a rügyek, és a vessző hajtásain képződő virágfürt 

kezdemények a várható termés nagyságát jelezték. Szent Vince vértanú és mártír tisztelete a pogány 

Róma kora-keresztény idejébe nyúlik vissza. Zaragozai Vince vértanút a Diocletianus-féle 

keresztényüldözés idején Valenciában vetették börtönbe, és 304-ben válogatott kínzások 

következtében halt vértanúhalált.  Európában jól ismert védőszent, Portugália patrónusa, a német és 

francia vincellérek, a párizsi borkereskedők, a szőlőcsőszök, a salzburgi és zaragózai favágók 

védőszentje. Latin nevének (Vincentius) a jelentése győzedelmes. Magyarországon szobrai, 



 

emlékoszlopai, építményei nem ismertek, nem úgy, mint Franciaországban. Egyedül Sárospatak egyik 

szőlőhegye, a Szentvincehegy, a népi terminológia szerint Szemincehegy  őrzi emlékét.  

4.5  

A rómaiak Bacchus  tisztelete folytatódik a tokaj-hegyaljai szüreti felvonulások baksus figurájában. 

A magyarországi Bachus-kultusza rómaiaknál decemberben tartott szaturnáliák, bachanáliák 

folytatásának tekinthető, amelyek a kereszténység idején farsangra tevődtek át. Tokaj-Hegyalján a 16-

17. századi iskoladrámák hatására került a Bacchus-kultusz a nép farsangi szokásai közé, majd a 20. 

század elejétől kapcsolódik a kapások által szervezett szüreti felvonulásokhoz. A hegyaljai farsangi, 

majd szüreti Bachus-ünnep valószínűleg német közvetítéssel  került Tokaj-Hegyaljára. Itt vált Bacchus  

egy nemzeti színű hordón ülő magyar huszárrá, akit   „baksus pajtás”-nak neveznek. 

 

19. kép Baksus. Erdőbénye. Ujváry Zoltán felv. 1996. Ujváry Zoltán 1975. 71. 

4.6  

Simon-Júda, Hegyalja legkedveltebb szőlőpatrónusának tisztelete a barokk Bécsben bontakozott ki, 

és a városi polgárság révén juthatott el Tokaj vidékére. Itt hagyományosan a szent névnapja (október 

28.) a szüret kezdő időpontja. A nap fontosságát jelzi a vidéken elterjedt  versike: „Akár haszon, akár 

kár/Simon-Juda a határ.” 



 

4.7  

A szőlővédő szentek ünnepe dologtiltó nap volt, amikor az emberek ünnepi öltözetben és 

hangulatban, körmenetben vonultak a szent szobrához, kápolnájához. A szőlőművelés során az 

évszázados vallási hagyományok hatására az emberek olyan szakrális környezetet alakítottak ki, ahol 

gyakorolhatták vallásos szokásaikat. Ezzel segítették is az alapvető gazdasági feladatokat, nevezetesen 

a szőlőművelés minél hatékonyabb, eredményesebb ellátását, a bő szőlőtermés biztosítását. A szakrális 

környezet legszembetűnőbb építményei az utak mentén, a határban vagy a település belterületén emelt 

keresztek, kápolnák, vallásos tárgyú szobrok. A szőlővédő szentek szobrai felállításának a 

leggyakoribb oka, hogy a terület szőlőit megvédjék a jégveréstől, és biztosítsák a bő termést. A 

szőlőtermő vidékek népszerű szentjeinek, Donátnak és Orbánnak sokfelé állítottak szobrot a határban. 

4.7.1  

Egerben a naptári év egyik legjelesebb ünnepe volt a Donát napi körmenet. Ezt nem a szent 

névnapján, augusztus 7-én tartották, hanem július második szombatján vagy vasárnapján, ami 

búcsúnap is volt. A 18. század elején  a Cigléd-tetőn felállított Donát szobor az összekulcsolt kézzel 

térdepelve imádkozó szentet ábrázolja egy magas oszlopon. Az oszlop talapzatán olvasható bibliai 

idézet Mózes II. könyvéből: „Kitárom kezemet/Az Úr felé, erre/Mennydörgés megszűnik/A jégeső 

eláll” Ugyancsak a talapzat felirata utal arra, hogy  „Szent Donátnak a gonoszok keze által lerombolt 

szobra helyére” 1999-ben  állíttatták a mai szobrot az egri szőlőművelők „magukat és szőlőiket a 

szent oltalmába ajánlva.”A nevezetes nap előtt a szobor közelében dolgozó napszámosok 

kitakarították a környéket, és a szobornál egy letakart asztalon kis oltárt készítettek, melyet 

fenyőgallyakkal raktak körül. A körmenet az 1940-es évekig a bazilikától indult, majd a Szervita 

templomtól. A 18. században a körmenetet trombitásokból, síposokból és dobosokból álló zenekar 

kísérte. A két világháború között volt olyan körmenet, amelynek létszáma meghaladta az ezret. A 20. 

század első felében a szobor közelében, a Donát utcában sátrakat állítottak fel, amelyekben 

emléktárgyakat, mézeskalácsot, búcsúfiát árusítottak. A körmenet az 1950-es években szűnt meg.  

 

20. kép Szent Donát szobra az egri Cigléd-tetőn. Petercsák Tivadar felv. 2010. 



 

 

 

21. kép Az egri Donát szobor talapzatának felirata. Petercsák Tivadar felv. 2010. 

4.7.2  

Napjainkban Szent Donát napjához (július 7.) közel eső hétvégén az „Egri Bikavér Ünnep Szent 

Donát Napján” elnevezésű borünnep és borgasztronómiai bemutató során 1997-től ismét fölkeresik a 

Donát dűlőben álló szobrot. 2010-ben július 11-én vasárnap délután az Európai Borlovagrend Egri 

Bikavér Legátusa, az Egri Borbarát Hölgyek egyesülete, az Egerszalóki Olaszrizling Borlovagrend, a 

Szent György Lovagrend, valamint az egri fertálymesterek jelenlétében Mándy Zoltán, a bazilika 

plébánosa mondott könyörgést a jó termésért. Ezt követően az Egri Csillagok és a Dobó Katica 

népdalkör adott műsort. Az Egri Bikavér Ünnepe idén is három napig tartott az Egri hegyközség 

rendezésében (július 9-11.). A Dobó téren felállított sátrakban 30 egri borászat kínálta különböző 

évjáratú minősített bikavérét, amelyhez neves egri éttermek készítettek „egries” ételeket. A 

színvonalas zenei programok mellett átadták az „Eger Szőlő- és Borkultúrájáért” érmet, és 

megválasztották a 2009. év Egri Szőlőtermelőjét, Bortermelőjét, Borgasztronómusát.  



 

 

22. kép Az Egri Bikavér Ünnep Szent Donát Napján rendezvény a Dobó téren. 

Petercsák Tivadar felv. 2010. 

 

23. kép Könyörgés a jó termésért Szent Donát egri szobránál. Petercsák Tivadar felv. 

2010. 



 

Videó: Az Egri Bikavér Ünnep Szent Donát napján rendezvény Egerben. Líceum TV felvétele. 

2010. (BIKAVER_2009.flv) 

4.7.3  

A szent szobránál és a közelben  lévő  „Dónát keresztnél” nemcsak a körmenet tagjai imádkoztak,  

de a szőlőbe vagy hazafelé menet az asszonyok is megálltak, kérve Jézus segítségét a bő terméshez és 

a szent védelmét  a szőlők érdekében. A szobor és a szőlőbeli keresztek alatti friss virágokról is az 

asszonyok gondoskodtak. A szobortól nem messze a 19. század végén épült meg a Donát kápolna, 

körülötte van a Donát temető. Mellékoltárán Szent Donát püspök látható, amint áldó kezét a szőlőtőke 

fölé tartja, és a vihar elhúzódik a szőlők felől.  

 

24. kép Az egri Donát kápolna. Petercsák Tivadar felv. 2010. 

4.7.4  

A falvakban, városokban a templomok harangjait is sokszor Szent Donátnak szentelték abban a 

hitben, hogy a harangzúgás elveri a viharfelhőket. Leghíresebb a kassai dóm  16. századi 

nagyharangja, amelyen a szent képét is megörökítették. Egerben is több harangot öntöttek Donát 

tiszteletére a 18-19. században. A minorita templom 1834-ben készült harangjának palástján 

ugyanolyan térdeplő, imára kulcsolt kezű légionárius Donát látható, felette felhővel és villámokkal. 

Gyöngyösön 1759-ben állították fel a Sárhegy délkeleti sarkában, az abasári bekötőút mellett a jégeső 

elhárításáért könyörgő, római legionárius ruhába öltözött Donát hengeres ion oszlopon álló szobrát. A 

szobrot kőlábazatos vaslánckordon kerítette. A helyi római katolikusok számára a szobor kultuszhely 

volt, és az időjárási viszontagságok és a szőlőbetegségek elkerülése, megelőzése érdekében itt 

imádkoztak. Az eredeti helyén lebontott szobor hiteles másolatát helyezték el a Szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeumban, a felföldi mezővárosokat bemutató tájegységben. 



 

 

25. kép A gyöngyösi Donát szobor másolata a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum felföldi mezővárosok tájegységében. Petercsák Tivadar felv. 2010.  

Szent Orbán tisztelete Fejér megye német eredetű szőlőművelőinél ma is elevenen él, de a magyar 

szőlősgazdák is tisztelik. Orbán kápolnát Mór és Adony szőlőhegyein is találunk, a móri 1794-ben, az 

adonyi 1811-ben épült. Búcsújukat minden évben megtartották, a 20. században a május 25-hez 

legközelebbi vasárnapon. Ilyenkor népes körmenet ment ki a szőlőhegyre, a zöld gallyakkal feldíszített 

kápolnához és lombsátorhoz, ahol a szentmisét tartották. A szőlőhegyen ilyenkor az árusok is 

felállították sátraikat és játszott a rezesbanda. Az adonyiak a díszítésre használt virágból egy-egy 

csokrot a présházba vittek, mivel hitük szerint a présház tetőszerkezetébe szúrt Orbán-napi szentelt 

virág égiháború idején megvédi az épületet a villámcsapástól. A családok a magukkal vitt ételeket 

(pörköltet, halpaprikást, rántott húst) a présházban fogyasztották el. Ilyenkor ma is együtt van a 

rokonság, de még vendéget is hívnak, és harmónikaszóra táncolnak, nótáznak estig.  

Móron az Orbán-naphoz legközelebbi hétfő délután tartanak litániát a kecskehegyi Orbán-

kápolnánál, amely oltárképén Szent Orbán és Medárd látható. Orbánt a móri és székesfehérvári 

kádárok is védőszentjükként tisztelték. A bakonykúti német szőlőművelők is körmenettel vonultak a 

szőlőhegyi fakereszthez a pap vezetésével, és imádkozva megköszönték a szőlő védelmét. 

A német törzslakosságú Etyeken ma három Orbán-szobor is áll a szőlőhegyeken, amelyek 

pápaként, illetve püspökként ábrázolják a szentet. A Vértes német nemzetiségű községeiben gyakran 

emlegették Orbánt az időjárással kapcsolatban. Ha Orbán-nap körül hideg volt, gyakran mondták: 

„Orbán még nem szállt le, még a kályhán ül.”A Velencei-hegységben, a sukorói szőlőhegyen a májusi 

fagyok idején nem kapálnak, mert úgy tartják, hogy a frissen kapált szőlőt könnyebben érheti fagykár. 

Ha Orbán-nap körül fagyott, és kárt tett az ígérkező termésben, akkor a szőlősgazdák azt mondták: 

„megitta Orbán!” Ha nem volt fagy, ennek örömére ittak és löttyintettek a kancsóból a földre, közben 

ezt mondták: „Igyál, Orbán!” 

Fejér megye magyar községeiben is előfordult, hogy Orbán-napkor a gazdák venyigéből tüzet 

raktak, és borral locsolták, de csak akkor, ha nem fagyott el a szőlő ezen az éjszakán. 

A Dunántúlon az utóbbi évtizedekben Orbán tiszteletéhez kapcsolódóan több helyen szerveznek 

borversenyt, borünnepélyt. Velencén 1984 óta – a Szent Orbán szobor avatásától – tartanak 

borrendezvényt. Civil szervezetek közreműködésével rendeznek borversenyt, kulturális műsort, 



 

népművészeti vásárt, huszárfelvonulást, utcabált. A sikeres velencei kezdeményezés az 1990-es 

években követendő példává lett Fejér megye bortermelő községeiben. Ahol korábban is élt Szent 

Orbán tisztelete, ott ez felerősödött, új megnyilvánulási formákat nyert. Adonyban felújították a 

szőlőhegyi Szent Orbán-kápolnát, emlékoszlopot és szobrot állítottak Orbánnak, emléknapján 

borversenyt, borászbált rendeznek. Etyeken restaurálták az Orbán-szobrokat, borversenyt szerveznek. 

Velencei hatásra szobrot emeltek a szentnek Martonvásár, Csákvár, Csákberény, Tordas, Soponya és 

Mezőkomárom szőlőhegyein, és Orbán ünnepségeket rendeznek névnapján. Még olyan dunántúli 

településeken is észlelhető Szent Orbán tisztelete, ahol hagyományosan Szent Donátot tisztelik. 

 

26. kép A borrendek képviselői a velencei Orbán-ünnepen. Lukács László felv. 1998. 

Lukács László 2005. 152. 247. kép. 

4.8  

Országszerte elterjedt, hogy a védőszentek egy csoportját (Orbán, Donát) – amennyiben nem a várt 

és óhajtott időjárást hozták a szőlőkre, ezzel veszélyeztetve a termést – megszégyenítették, 

pocskondiázták és bántalmazták. Régen a szabadkai határban fagy esetén a szőlőművesek 

bosszúságukban sárral kenték be Orbán szobrát, de ha szép idő volt, akkor virággal díszítették. 

Topolyán, ha Orbán jó időt hozott, meghajoltak a szobra előtt, a közelében ettek, egész nap finom 

óbort ittak. Még a szent szobrát is megitatták, meglocsolták vele. Közben dicsérték. Ha rosszra fordult 

az idő Orbánkor, akkor szidták, leköpdösték, vízzel locsolták, pálcával verték. Jánoshalmán az 

elfagyott szőlőjét sajnáló gazda a szent névnapján venyigekévét kötött az Orbán-szobor hátára, 

nyakába pedig táblát akasztott a következő szöveggel: „Ha elvitted a szőlőt, vidd a venyigét is!” 

Gyöngyösön a Szent Donát szobor hátára kötöttek egy kéve venyigét és meggyújtották, ha a jég és a 

vihar tönkretette a termést. A jászberényiek pálcával, bottal ütlegelték, a móriak pedig leköpdösték az 

Orbán-szobrot, ha a neve napján lefagyott a szőlő. A csátaljai németek körmenetben és rezesbandával 

vonultak ki a szoborhoz, és jó idő esetén borral öntözték, de ha hűvös volt vagy a szőlő elfagyott, a 

résztvevők „drink Urban” kiabálással a feneküket verték a szoborhoz. Az etyeki svábok az Orbán-

napi fagy után 1952-ben úgy elverték szőlőkaróval az Orbán-szobrot, hogy csak úgy puffogott, és nem 

borral locsolták, mint jó esztendőkben, hanem  a férfiak a tövébe vizeltek és  ganéjjal dobálták „Trink! 

Orbán!” kiabálással. A palócföldi Szelényben a szőlő elfagyását úgy torolták meg, hogy letörték az 

Orbán-szobor karját. 

 

Film: Orbán nap. Örökségünk 2. Készítette: Orbán Ágnes, Lengyel Gyula. Televideo Kiadó 1991. 
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5. A SZÜRET FOLKLÓRJA 

5.1  

A szőlőművelés legfontosabb szakasza a szőlő betakarítása, a szüret, amely nemcsak munka, 

hanem ünnep, szokásokban és hiedelmekben gazdag esemény is.  A 16-17. században igazi sátoros 

ünnep volt,  amelyre még a hadviselő vitézek is hazasiettek – írja Takács Sándor. A 19. század végén 

félig ünnepnek, félig munkának tartották, a 20. század elején pedig így emlékeztek vissza a régi egri 

szüretekre: „Egyike volt a legnevezetesebb ünnepi napoknak, amelyből a família apraja-nagyja 

egyaránt kivette részét. Mindenki, a kinek csak ép volt  keze-lába, kivánszorgott, hogy élvezze a szüret 

gyönyörűségeit, a melyen a gazda egész esztendei fáradtságának gyümölcseit aratja.” 

 

27. kép Eger délről szőlőhegyekkel és szüretelőkkel a 19. század közepén. Hunfalvy J.-

Rochboch L. 1856-186. II. köt. 186. 

5.2  

A városok statútumai arról tanúskodnak, hogy a szüreti időszakban még a törvénykezés is 

szünetelt, pl. Egerben a 18-19. századi jegyzőkönyvek tanúsága szerint szüret idején két-három hétig 

nem tartottak tanácsülést. A szüret pontos kezdése felett szigorúan őrködtek a helyi elöljárók, a 

hegyközségek. Az Alföld több bortermő vidékén Szent Mihály napján (szeptember 29.) kezdték meg a 

szüretet, a Dunántúl nagy részén Terézia (október 18.), a Balaton és Kőszeg vidékén Orsolya (október 

21.), Tokaj-Hegyalján Simon-Júda (október 28.) napjához kapcsolódott a szüret. Ez utóbbi helyen 

mindenütt ismerték az alábbi mondást: „Rég felírta Nóé Tokaj Hegyormára, Hegyaljai kapás várj 

Simon-Júdára.” Egerben a városi tanács határozta meg a szüret kezdetét, amit az időjárás és a szőlő 

érettsége befolyásolt. Itt sosem kezdték a szedést Szent Mihály előtt, a komoly gazdák a jó bor 

reményében inkább október 20-a után szüreteltek. Móron a hegyközség mondta ki a próbaszüret és a 



 

must cukorfokának a megállapítása után, hogy mikor lehet elkezdeni a szüretet. Az Érmelléken két  

szüreti időpontot jelöltek meg: az elő szüret vagy kis szüret és a nagy szüret idejét. 

 

28. kép Tokaji szüret az 1930-as években. Rubicon 2007/6-7. 117. 

A szüret megkezdését országszerte dobszóval hozták a lakosság tudomására. Abaújban 

harangkongatással adtak jelet, Tokaj-Hegyalján tüzeket gyújtottak és viharágyúkkal durrogtattak, itt és 

Vas megyében a szőlőpásztorok ostort csattogtattak, Göcsejben pedig „rigongatni, hujintani” szoktak. 

A zajkeltés, lövöldözés a szüret idején is előfordult: Egerben tűzijátékokat is rendeztek, a barkóknál a 

puttonyos legények pisztolylövéseket adtak le fordulónként, de a szőlőtaposáskor is lövöldöztek a 

mozsárágyúval. A zajkeltés ősi védekezési mód az ártó lényekkel, gonosz hatalmakkal szemben. A 

Dél-Dunántúlon a szüret kezdetéhez kapcsolódott a domolosi és a siklósbodonyi leányvásár, amelyen 

a Szigetvár közeli és Ormánsági református falvak  leányai és legényei vettek részt. Kisasszony napján 

volt Siklósbodony templombúcsúja, a szokásos búcsúvásárral, és erre a villány-siklósi hegyekben 

szőlőbirtokos ormánsági gazdák a korai szőlőkből előbort is készítettek a fiataloknak, akik a mise után 

szétoszlottak a szőlőbeli hajlékokba mulatni. Oroszlón a Szent Mihály napját követő vasárnap volt a 

leányvásár, amelyet ugyancsak az újborral ültek meg a Hegyháti járás fiataljai. A férjhez menendő 

lányok az oroszlai nagy hídra álltak, onnan kísérték fel őket muzsikával a Nagykocsma udvarára, ahol 

késő estig bált tartottak. 



 

A szüret a parasztgazdaságokban kölcsönös segítséggel végzett társas munka, a városi szőlő 

monokultúrás gazdaságokban általában bérmunka, a 19. század közepe előtt a földesúri szőlőkben 

főként robotmunka volt. A kisebb szőlőkben a család ma is meghívott barátokkal és rokonokkal 

szüretel. A szedők lányok, asszonyok és nagyobb gyerekek, a szőlőt pedig csöbörben és puttonyban 

gyűjtötték össze a férfiak. Tokaj-Hegyalján a vincellér toborozta a szüretelőket, elsősorban helyből – 

akikben jobban megbíztak – de alkalmaztak távolabbi vidékekről is, pl. Mezőkövesdről. Itt tizenkét 

szedőhöz általában hat puttonyost és három taposót fogadtak. Az első napon nemcsak a 

szőlőmunkások vettek részt a szüreten, hanem jelképesen egy-két kosárra valót szüretelt a házigazda 

is. A 19. század végén még ismeretes volt e vidéken a kötözés, vagyis a szőlőbe szüret alkalmával első 

ízben kiérkezett földbirtokos karjára szőlőlevelet és néhány szőlőfürtöt kötöttek, vagy az utat kötötték 

át előtte. Egerben a szüretelők megkötözték a gazdát és vízzel is leöntötték, ami egyaránt irányulhatott 

a gonosz szellemek távoltartására és a bő termés biztosítására. A tulajdonos reggel pálinkával, 

früstökre nyers vagy sült szalonnával, kolbásszal kínálta szüretelőket. Az ebéd sok helyen 

hagyományosan birkagulyás, de régebben juhhúsos kását is ettek, amihez bor és frissen préselt lőre is 

járt. 

 

29. kép Szüretelők Hosszúhetényben. 1932. Rubicon 2007/6-7. 117. 

A szőlőszedő lányok, asszonyok munka közben daloltak: Egerben balladákat, szerelmi dalokat, 

nótákat egyaránt énekeltek, de folyt az élcelődés, tréfálkozás is. Az általános vélekedés szerint a 

gazdák szerették az éneklő szedőket, mert így kevesebb szőlőt fogyasztottak. A gazda időnként 

meglátogatta a szüretelőket, borral kínálta őket és figyelmeztette, aki otthagyott néhány szőlőfürtöt. Az 

Érmelléken a jó barátok, ismerősök is megfordultak a préselők között és bő termést kívántak. 

Általános, hogy koldusok, cigányok is megjelennek a szüreten, akik egy-egy kalácsot kaptak a 

jókívánságokért. Egerben a szedők ebéd után rövid pihenőt tartottak, ahol a fiatalok különféle játékkal, 

köztük zálogosdival töltötték ezt az időt. Az Érmelléken a késő délután mentek haza a szüretelők, és a 

házi munkák elvégzése után a gazdánál vacsoráztak. 

A szőlőben sajátos viselkedési formák voltak érvényben. Tilos volt a káromkodás, verekedés, 

szerelmeskedés és minden erkölcstelen cselekedet, mert azt tartották, hogy ellenkező esetben a „jó 

Isten elveszi a termést.” Különösen érvényes volt ez a szüret idején, az átmeneti időszakban. A 16. 

században a szőlőben elkövetett fajtalankodás miatt az illetőt kivégezték. A büntetések keménysége 

később fokozatosan enyhült. A kisebb rendzavarók ellen testi fenyítést alkalmaztak. A 18-19. század 

fordulóján az enyhébb szőlőbeli káromkodásokért a hegyközség előtt, a súlyosabb, „förtelmesebb” 

káromkodásért azonban a bírói joghatóság előtt kellett felelni a bűnösnek. Ekkoriban pálcaütés vagy 

pénzbírság volt a büntetés. A régi hegyközségi törvényekből, szőlőhegyi szabályzatokból az is 

kiolvasható, hogy a szüret befejezésétől február 1-ig vagy Szent Gergely napjáig volt engedélyezve a 

szőlőbeli vadászat. 



 

Régen a szüretelők mindig hagytak néhány fürt szőlőt a tőkéken, hogy a következő esztendőben 

több teremjen rajta. Göcsejben a szedés befejezésekor a szőlővesszőket lemetszették, és minden szőlő 

tövére egy szem szőlőt tettek, hogy a következő évben jó termő legyen. Ugyanebből a célból Szeged 

környékén a szüret utolsó mozzanataként a szőlőterület két végén néhány tőkét betakargattak, 

Bárányhídvégen (Baranya megye) pedig a szőlő négy sarkát kapálták be, mert ebben az esetben „Nem 

mögy el a főd haszna.” Lovason (Veszprém megye) szokás volt a vesszőkön szőlőfürtöket hagyni, 

amit Szent Márton szőlőnek vagy kapás szőlőnek neveztek. Ezeket a fürtöket csipegették a kapások, 

amikor Szent Márton nap tájékán a tőkéket befedték földdel télire, hogy meg ne fagyjanak. 

Somogyban, Baranyában ősi szokásként szüretkor a vándorok számára hagytak egy-egy fürt szőlőt a 

tőkéken. Volt olyan hiedelem, hogy szüretkor a szőlőben nem szabad vízzel kezet mosni, mert akkor 

jövőre elveri a jég a termést. Amelyik szőlőtábla rosszul termett, azt végiglőtték puskával, hogy jövőre 

több szőlőt adjon. 

Szüretkor a csőszt, szőlőpásztort a gazda vagy a gazdák összefogva szokás szerint megvendégelték. 

Bártfa városában a  16. században a szőlőpásztorok szüret idején kapták meg a járandóságukat. Tokaj-

Hegyalján a szüret végét a pásztor keleppel és puskaszóval jelezte. Ezután ők is letették a hivatalukat 

és esténként sorra gyulladtak ki a szükségtelenné vált csőszkunyhók a szőlőhegyeken. Ez volt a 

szabadulás jele és másnap reggel beszedhették a pásztorbért is. Sopronban is szertartásos mozzanatai 

voltak a szőlőcsőszök bevonultatásának. A hegymesterek, miután a csőszök jelentették nekik a szüret 

befejezését, engedélyt kértek a tanácstól, hogy a csőszöket visszaköltöztessék otthonaikba. A hangos 

puskalövések itt is jellemzőek voltak, és a környező falvak lakossága ebből tudta meg, hogy 

felszabadult a soproni határ, bárki szedhetett a szőlőben. A csőszök együttes bevonulását este nagy 

mulatság zárta. 

 

30. kép Szüreti mulatság Egerben a 19. század közepén. Mártonffy Károly 1854. 72. 



 

5.3  

Általános jelenség, hogy a szüret végét minden szőlőtermő vidéken megünnepelték. A velencei 

uradalmi szőlőkben a szüret végén mulatságot  rendeztek a földbirtokos présházánál. Az uraság 

odarendelte a zenészeket, és vacsorával vendégelte meg a szüretelőket. Kalotaszeg alszegi falvaiban a 

szüreti tánc régebbi keletű, mint a 20. század közepén divatba jött szüreti bál. A szüreti tánc általában 

október 6-20-a között volt a szedés befejezése után, amikor még az egész falu egy napon szüretelt. A 

mulatozás   a szőlőben elkezdődött, ahol négy-öt zenész banda is járta a szüreteket. Végiglátogatták a 

szüretelő családokat, és a köszöntésért kaptak egy-két kiló szőlőt, amit kosárba, cseberbe gyűjtöttek.  

Amikor megérkeztek a zenészek, a szüretelők leálltak a munkával és a fiatalok táncoltak, majd a gazda 

is húzatott magának néhány hallgatót. A legények ebéd után egy zenekar kíséretében bevonultak a 

faluba, az általuk már korábban feldíszített táncterembe. A lányok  a szedés befejezése után indultak 

haza, és csak az mehetett este a szüreti táncba, akit valamelyik legény meghívott. A II. világháború 

után a szüreti bál váltotta fel ezt a régi szokást, amit viszont már több héttel a szüret után rendez a 

bálkirály. Tokaj-Hegyalján a szüret utolsó napját végzésnek nevezték, amelyet  Mádon végzéstánccal, 

Tállyán pedig szüreti mulatsággal fejeztek be. A szőlőmunkások nagyon várták ezt az alkalmat, mert 

ilyenkor a szőlőbirtokosok megvendégelték vagy megajándékozták a szőlőben dolgozókat. 

5.4  

A szüret befejezéséhez kapcsolódó szokások országszerte elterjedt eleme a szüreti koszorú, amelyet 

a szüretelők ünnepi menetben vittek és ajándékoztak a szőlő birtokosának. Erre természetesen csak 

akkor került sor, ha a szüret bő termést hozott és volt ok a vigasságra. A szüreti koszorúvitel a 18. 

századtól része a magyar szüreti szokáskörnek. Olyan archaikus szokáselemről van szó, ami nem 

ismeretlen Európa más bortermelő vidékein sem. Gyökereit valószínűleg a bibliai hírvivők, Jósua és 

Kaleb által szállított kánaáni szőlőfürt vitelében kell keresnünk. Az ókori görögök is több alkalommal 

ünnepelték Dionysost, köztük az október-novemberben tartott szüreti hálaünnep része volt az a 

körmenet, amelyben két ifjú szőlőfürtökből és vesszőből font koszorúféleséget vitt.  

 

31. kép A kánaáni szőlőfürt ábrázolása Patakpoklosi (Somogy megye) református 

templomának kazettás mennyezetén. Lantos Miklós felv. Csoma Zsigmond 2004. 

borító. 



 

A magyar szüreti koszorúknak már a 19. század elején több típusa létezett: szedő koszorú, téli 

szalmára font szőlőfürtökből álló koszorú és a nyeles. Ez utóbbi formája harang alakú, ami máig az 

egyik leggyakoribb típus a magyar nyelvterületen olyan nagy méretben, hogy szállításához kettő, négy 

vagy több emberre van szükség. Szilvásváradon a szüreti koszorút, helyi elnevezéssel csengettyűt, 

szüreti- vagy szőlőharangot nagy mérete miatt hat lány vitte, és a harang verőjeként a belsejébe egy 

üveg bort kötöttek, amit a szüreti bálon kisorsoltak a résztvevők között. Putnokon a csengettyű alakú 

szüreti koszorú mogyorófavessző keretre kötözött szőlőfürtökből és virágszálakból állt össze, amihez 

közösen adták össze a szőlőt. A csengettyű a szüretet jelképezte - emlékeznek vissza az emberek. A 

felvonulás után a szüreti koszorút felakasztották a bálterem mennyezetére, és ha a csősz tetten ért 

valakit, hogy szemezget róla, megbüntették. Több helyen vonultak fel a csúcsánál rúdra erősített, 

lefelé csüngő kúp alakú szüreti koszorúval, ami a harangformának egy változata.  

 

32. kép Szüreti felvonulás szőlőkoszorúval. Dunaszentgyörgy 1929. Madarassy László 

1929. III. tábla. 



 

 

33. kép Lányok szüreti koszorúval. Nagyvisnyó. Bakó Ferenc felv. 1959. Dobó István 

Vármúzeum Fotótár 8038. 

 

A harangforma mellett a másik elterjedt típus a nagyméretű szőlőfürt, amelynél vesszőkeretre 

kötözték a szőlőt és a súlya  50-60 kiló volt, de  Egerben akár az egy mázsát is elérhette. Előfordult, 

hogy a felvonulás előtt meg is szenteltették a szőlőkoszorút. Az egri Grőber-szőlőben a szüretelők 

piros és fehér szőlőből készítettek nemzetiszínű szalagokkal díszített szőlőfürtöt a gazdának a vincellér 

irányításával, amit a gazda sokáig megőrzött.  Többen a présházban tartották, de voltak, akik otthon a 

tornácra akasztották.  Akadt olyan is, aki a következő szüretig megőrizte a koszorúját. Az egri öregek 

azt tartják a szüreti koszorúról, hogy a bő termést jelképezte, az volt a mulatság jele. Ilyen típusú  

szüreti koszorú Budáról, Vácról is ismert, de a gyöngyösi borvidéken, Feldebrőn is szokás volt a 

nemzetiszínű szalagokkal díszített nagy szőlőfürt készítése, amelyet a felvonulás napján a pappal is 

megáldattak. Két baranyai falu, Lánycsók és Helesfa 18. századi pecsétjében is szerepel az óriási 

szőlőfürtöt vivő két alak. 

Putnokon emlékeznek a szív alakú szőlőkoszorúra, amelynek kisebb változatát rúdra erősítve egy 

legény vitt. A Heves megyei Verpeléten 1951 októberében rendezett szüreti felvonuláson négyen  

szállították a „szíves” alakú koszorút, amely közepébe kukoricát, paprikát helyeztek, a szélét 

szőlőfürtök és levelek díszítették. 

A korábbi évszázadokban elterjedtek lehettek a karika alakú, ténylegesen koszorú formájú szüreti 

jelképek, amire vonatkozó adatokat Nógrádból, Zala és Pest megyéből ismerünk. Felsőrajkon a 

szamárfogaton helyet foglaló király és királyné tartotta a kezében a fél méter átmérőjű, szőlőfürtökből 

és leveles szőlővesszőkből karika alakúra font szőlőkoszorút. Boldogon két lány vitte az egy méter 

átmérőjű koszorút. 

Gyöngyösön és környékén általánosan elterjedt a piramis formájú és elnevezésű szüreti koszorú, 

amelyet nagy súlya miatt rendszerint négy legény vitt a vállán. A piramist a mulatság helyén egy 

magasabb helyre teszik, és  éjféltájban elárverezik vagy egy érdemes embernek ajándékozzák. Ez a 

forma és terminológia ismert volt Egerben is. 

A gyakoribb típusok közé tartozhatott régebben a négybordás, magyar koronához hasonló szüreti 

koszorú is. Pozsony megyében és Tokaj-Hegyalján is ismerték. Itt hordóabroncs felhasználásával 

félgömb alakúra fonták, amelyet csúcsánál fogva cifra ágasra erősítettek fel. Két fehér ruhába öltözött 



 

lány vitte a koszorút, akik mögött a vincellér, a szőlőmunkások és végül a zenészek haladtak. A 

koszorút egy köszöntő vers elmondása után adták át a gazdának. Ő megköszönte és egy pohár borral 

kínálta meg a szüretelőket. Hazatérve és megtisztálkodva gyűltek össze este a gazda udvarában, ahol 

hosszú asztaloknál fogyasztották el a birkapörkölt vagy marhagulyás vacsorát borral. Ezt követte a 

végzéstánc, illetve szüreti mulatság. Az Eger közeli Ostoroson, a papi szeminárium birtokán a korona 

alakú koszorú vázát vesszőből fonták, s arra kötözték fel a piros és fehér szőlőfürtöket, amit leveles 

vesszővel, színes papírcsíkokkal és nemzetiszínű szalagokkal díszítettek. Régebben az uradalom 

intézője, az 1950-es évektől a tanácselnök vagy a téeszelnök kapta a szüreti koronát. Az egri szüreti 

felvonuláson vagy ahogy az öregek mondták, a „szüreti  majálison” csikós-lovas csapat, 

cigánykaraván és sok csőszlány vett részt, de öreg parasztok, kulacsos gyerekek, szüretelő legények és 

lányok is haladtak, közöttük azok, akik a „mázsás szőlőfürt”-öt vitték. Nemritkán a lányok és fiúk 

ellenkező neműnek maszkírozva vettek részt, de a rongyos ruhába öltözött bolond, a szoptatós anya 

párnába bugyolált játékbabával, a kormos cigány mind-mind hozzátartozott az egri felvonuláshoz.  

5.5  

Szüreti felvonulásokat az ország minden szőlőtermő vidékén rendeztek. A 19-20. század fordulóján 

miniszteri rendelettel szabályozták, egységesítették ennek formáját, menetét. Fontos eleme volt a 

mulatságoknak a szüreti felvonulás népviseletbe öltözött szüretelő és csőszlányokkal, -legényekkel. A 

kocsis, lovas felvonulás része volt a bíró és a bíróné díszes fogata, majd a tánctéren felállított, 

szőlőfürtökkel körülaggatott sátor, melyet a csőszlányok őriztek. A pajkos legények igyekeztek szőlőt 

lopni, de ha a csőszlányok elkapták őket, a bíró példás büntetéseket szabott ki rájuk. A szüreti 

mulatságokkal kapcsolatban terjedt el az országban a „magyar viselet” ott is, ahol már elhagyták. A 

legények fehér bő gatyában, lobogó ujjú ingben, fekete mellényben voltak, fejükön nemzetiszín 

pántlikás, árvalányhajas fekete kalap, a lányokon bő fehér szoknya nemzetiszín szalaggal díszítve, 

fehér buggyos ujjú ing, piros pruszlik, fejükön piros-aranyos párta, nemzetiszín szalag. 

 

34. kép Szüreti bál résztvevői a velencei Halmi Gábor kocsmája udvarán. 1934. 

Lukács László 2005. 95. 142. kép. 



 

 

35. kép Szüreti felvonulás Pázmándon. L. Simon László felv. 2004. Lukács László 

2005. 121. 215. kép. 

A Fejér megyei szüreti felvonulások rendkívül színesek és változatosak voltak. A bakonysárkányi 

élén az 1930-as években a magyar ruhába öltözött kerékpárosok haladtak a küllők közé font piros-

fehér-zöld színű papírral. Őket követték a hatökrös, ugyancsak nemzetiszínű szalagokkal díszített 

szekerek, magyar ruhás lányokkal, legényekkel. A menetet a kormos arcú, rongyos cigányok kocsija 

zárta. A  baracsi szüreti felvonulás keretében először egy betyárjelenetet adtak elő, amely végén a bíró 

a betyárt és kedvesét azzal büntette, hogy a szüreti bálon éjfélig nem táncolhatnak. A jelenet után a 

felvonulás tele volt zsáner alakokkal, volt ott ablakos, drótos, szamaras és bekormozott képű cigány. A 

gyöngyösi szüreti felvonulásokat a 20. század elején a szőlőmunkás fiatalokból alakult Felső- és 

Alsóvárosi Ifjúsági Egylet szervezte,  évente két-három alkalommal is. Ezek jellegzetes figurái voltak 

a táncmesterek, az egész ünnepség ceremóniamesterei. Zászlótartók, vőfélyek vőfélybotra tűzött 

rozmaringos almával, kardos legények, koszorúslányok és koszorúslegények haladtak a menetben és 

több szőlőpiramist is  szállítottak saroglyán. A sort a muzsikáló cigányok zárták. Volt olyan 

felvonulás, amelyben lovaslegények, szüretelő kocsi kádakkal is megtalálhatók. Az ünnepség itt is 

bállal zárult. 



 

 

36. kép Baksus az erdőbényei szüreti felvonuláson. Ujváry Zoltán felv. 1966. Ujváry 

Zoltán 1975. 72. 

Tokaj-Hegyalján máig élő egyedülálló szüreti szokás a kapástársulat által szervezett baksusjárás. A 

különböző hegyaljai mezővárosokban ismert felvonulást és kapásbált eredetileg farsangkor rendezték, 

Erdész Sándor szerint csak a filoxera-vész után kezdték  ősszel, a szüret utáni időszakban tartani. A 

menet élén két lány között egy legény viszi a kapáscimert, amely a szőlőművelő eszközöket, szőlőt és 

bort ábrázol. A menetben kisssáfárok, nagysáfárok, tőkevivő lányok és a baksusvivő legények 

haladnak. Két legény viszi a magyar huszárnak öltöztetetett és nemzetiszínű hordóra ültetett  baksust, 

kezében lopótökkel és pohárral. Az 1950-es évek felvonulásán vőfélyek és koszorúslányok is 

szerepeltek. Régebben szekéren, újabban traktoros vontatón kereplővel zajongó szőlőpásztorok, 

maskarások és zenészek álltak, a permetező pedig vízsugarakat eresztett a nézőközönség közé. A 

menetben különféle zsáneralakok, cigányok, zsidók és egérfogót áruló drótos tótok is felvonultak.  A 

falun végighaladva meg-megálltak a gazdák házánál, és olyan rigmusokat mondtak, amelyben „baksus 

pajtás” segítségét kérték a következő évi termés érdekében. Eközben a gazda 5-10 liter bort töltött a 

hordóba. Az  így szerzett italt a kapásbálon fogyasztották el. Büszke volt az a szőlősgazda, akinek a 

házát a kapástársulat meglátogatta. A felvonulás fontos eleme a táncos kerék, amelyre baksusokat 

erősítettek és menet közben forogva a táncot imitálta. A menetet Erdőbényén a bodnártánc, kádártánc 

színesítette, amelyet nemzetiszínű szalagokba csavart abronccsal táncoltak a férfiak. Ujváry Zoltán 

megállapította, hogy a hegyaljai bodnártánc és a táncoskerék német kapcsolatokra utal, a boroshordón 

ülő baksus figura pedig a bor antik istenének, Bacchusnak a magyarrá vált, hegyaljai megfelelője. 
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6. A SZŐLŐMŰVELÉS TÁRGYAI,SZŐLŐMOTÍVUM A 

NÉPMŰVÉSZETBEN 

6.1  

A szőlő talajművelésének alapvető eszköze Magyarországon a kapa volt, amit az újkori 

kapásnövények elterjedéséig elsősorban a szőlőművelésnél használtak. A 19. század folyamán 

tájanként igen változatos formájú kapák voltak. Borvidékeink túlnyomó többségén  lapos kapával  

végezték a tavaszi-nyári talajlazítást, gyomtalanítást és az őszi fedést-nyitást. A kapa állását is gyakran 

igazították aszerint, hogy sekélyebben vagy mélyebben akartak kapálni vele.  

 

37. kép A szőlő kapálása Egerben. Bakó Ferenc felv. 1955. Dobó István Vármúzeum 

Fotótár 3414. 

6.2  

A néprajzkutatók a domb- és hegyvidékeken használatos lapos kapákat a szőlőművelés 

szempontjából hat csoportba sorolják:  

Hegyes kapák, ívelt oldaléllel és egyenes vállal (modori, bazini, győri, keszthelyi, miskolci, 

gyöngyösi, enyedi és debreceni szárnyas vállú szőlőkapák). A gyöngyösi kapát sajátos alakja miatt a 

Mátraalján gúnárnyakú, hosszúnyakú, hegyesnyakú kapának is nevezték. 

Háromszögletű kapák: elterjedési területük főként Északkelet-Magyarország (tállyai, 

sátoraljaújhelyi, tokaji), valamint a Nyugat-Dunántúlról a veszprémi, sümegi, körmendi és 

zalaegerszegi kapa. 

Szív és levél alakúak a  soproni, pozsonyi, szombathelyi, budai, pesti, váci, székesfehérvári, 

beregszászi és szászmuzsnai szőlőkapák.  

Félkör alakú az eszéki, szerémségi, fehértemplomi, szentendrei és balatoni kapa. 

Négyszögű a somogyi, villányi, szekszárdi és szentesi kapa.  

Kerek kapákat Észak-Magyarországon és Erdély több vidékén használtak. Ennek legjellegzetesebb 

típusa az egri kapa. Az egri várban talált 16-17. századi leletek igazolják, hogy Eger környékén kerek 

kapákat használtak a török hódoltság korában is. 



 

 

38. kép Észak-magyaroszági kapaformák a 19. század végén. a) budai kapa orommal, 

b) budai kapa orom nélkül, c) pesti kapa, d) váci kapa, e) szentendrei kapa, f) 

jászberényi kapa, g) verpeléti kapa, h) egri kapa, i) miskolci kapa, j) tokaji kapa, k) 

tállyai kapa, l) újhelyi kapa. Kecskés Péter 1967. 225. 

6.3  

A 19. századra jellemző formai változatosság összefüggést mutat a talajminőséggel és a helyi 

igényekhez alkalmazkodva, belső fejlődés útján jött létre. A migrációs okokat is figyelembe véve a 

szív vagy levél formájú kapákat a német eredetű szőlőművesekhez szokás kapcsolni, míg a félkör 

alakú vagy legömbölyített hegyű kapákat általában balkáni származásúnak tekintik. 

6.4  

A lapos kapák mellett másféle talajművelő eszközök is használatosak voltak a 18-19. században:  



 

A villakapa a nehezen munkálható, köves hegyvidéki területek jellegzetes eszköze. Tokaj-

Hegyalján kétágú, Borsod megyében ágas kapa, a Mátraalján geda, Eger környékén és Baranyában 

vella kapa a neve, de alkalmazták Pozsony vidékén és Versecen is. 

A csákánykapa, irtókapa, ortókapa (Északkelet-Magyarország), tövető kapa (Pest és Nógrád 

megyék), vermellő, vermüllő (Dunántúl) neveken lényegében az egész Kárpát-medencében ismert. Az 

Eger környékén használatos vencli, mencli, mecenzo elnevezés valószínűleg a nagy kapakészítő 

felvidéki településre (Mecenzéf) utal. Ez a többnyire durván megmunkált, vaskos, erős, nehéz, 

keskeny vágóélű szerszám az erdőirtások jellemző eszköze is volt. 



 

 

39. kép A szőlő talajművelő eszközei. a) tövető kapa (Gödöllő), b) kétágú (Mád), c) 

horoló (Gyöngyös), d) lókapa. Kecskés Péter 1967. 231.  

A horoló vékony vaslemezből készült, széles vágóélű, hosszú nyélre szerelt eszköz. Valószínűleg a 

ruszt-sopron-pozsonyi borvidéken jelent meg először a 18. században, majd a 19. század közepétől 

terjed el mint a nyári könnyed kapálás szerszáma. Igazi területét a homoki szőlők jelentették. Az első 

lemezkapákat kisebb ekevasból, régi kaszából kovácsolták a helyi mesterek, de a 20. század elejétől 

már gyári készítésű horolókat is árultak. 



 

A nyitókapa a 19. század derekán tűnt fel Kecskeméten és környékén. Ezzel a kapával jól hozzá 

lehetett férni a tőke nyakához és biztonságosan ki lehetett pucolni, anélkül, hogy az alsó rügyeket 

megsértették volna.  A népi visszaemlékezések szerint „úgy nyitottak vele, hogy a kisnyúl is elfusson a 

tőke alatt.” A nyitókapa lényegében a Duna és a Tisza közötti homokvidéken volt használatos. 

6.5  

A kapákhoz szükséges nyelet az igényeknek megfelelően az erdős  vidékek fafaragói készítették. 

Az átányiak azt szerették, ha a kapájuk jó és csinos. Akkor csinos, „ha jó nyel van benne, ha le van 

simítva a nyel, le van csiszolva, üvegelve, ha jól áll benne a nyel.” Vásárláskor a kapát nem a 

gazdaságnak vették, hanem annak a személynek, akinek szüksége volt rá. A kapa személyes 

vonatkozásai nyelének hosszúságán észlelhetők a legjobban. „Ha nem jól áll a kapa, vége van, 

megszenvedteti az embert.” Szokás volt a kapanyélbe bélyeget is ütni közvetlenül a makkjába vagy a 

makkja fölé. A jegy lehetett vasbélyegzővel beütött monogram vagy késsel belevágott betű is. Néha a 

készítés évszámát is belevésték. A Gyöngyössolymoson készült kapanyelek fejhez közeli részét 

egyenes vonalú párhuzamos bemetszések díszítették. 

 

40. kép Kapanyél készítése. Gyöngyössolymos. Bakó Ferenc felv. 1957. Heves Megye 

Népművészete 47. kép. 



 

6.6  

A szőlő talajművelő eszközei közé tartoztak még a rövid nyelű, kapaszerű szerszámok (gyökerező 

kapa, kapircs), a kislapát. A Mátraalján már a 19. század közepén próbálkoztak az ekekapa vagy 

lókapa szőlőbeli alkalmazásával. A kapa elengedhetetlen tartozéka a kocér, kapatisztító kocér vagy 

ahogy Visontán mondták, a kapafia. Készültek egyszerűbb darabok fából, cserépből, használt 

hordóabroncsból vagy kanálból. A Heves megyei csavart nyelű vaskés cigány kovács munkája, a 

cifrázott, monogramos kapatisztítót falusi kovácsmester készítette. Kocért ajándékoztak is a fiatalok 

egymásnak, s ezek mindig csinosabbak, mint amit csak a saját használatra szántak. A legények még a 

szeretőjüknek tekintett lány nevét is beíratták a kocérba.  A fiatalok óraláncra vagy más vékony láncra 

függesztve hordták magukkal a díszes kocérokat kapálás közben. 

 

41. kép Gyökerező csákány és kapa Gyöngyösről, Gyöngyössolymosról. Heves Megye 

Népművészete 312. kép. 



 

 

42. kép Kapatisztítók. Gyöngyöshalász. Kecskés Péter 1967. 233. 

6.7  

A szőlőművelés szerszámai közül formailag és díszítettségükben is kiemelkednek a metszőkések. A 

szőlőmunkák éves ciklusában a metszés többnyire a második munkafázis volt, ami a nyitás után 

következett. A szőlőműves ezzel szabályozza a szőlő növekedését, ezen keresztül pedig a 

termőképességét. Ezt fejezi ki a borvidékeinken több változatban ismert szólás, hogy „aki metsz, az 

szűr.” A metszőkések az antik kultúráig visszamenőleg két alapformát mutatnak: a) baltások, b) balta 

nélküliek. Az előbbi típus kialakítását a görögöknek, az utóbbit a rómaiaknak szokás tulajdonítani. A 

történeti Magyarország borvidékeinek recens néprajzi anyagában mindkét típus nagyszámú variációja 

megtalálható. Vincze István a két nagy csoporton belül négy-négy táji típust állapított meg:  

a)Baltásak: tokaj-hegyaljai, alföldi, Balaton-vidéki, Zala vidéki típus. 

b)Balta nélküliek: erdélyi, budai, Gyöngyös vidéki, miskolci típus 

 

Heves megyében a különféle típusú szőlőmetsző kések fordultak elő. A középkorban (13-16. 

század) a mátra- és bükkaljai, főként az egri püspökség területén folyó szőlőművelés eszköze a tokaj-

hegyaljai típusú baltás szőlőmetsző kés volt, amire egri és gyöngyöspatai régészeti leletek utalnak. A 

17-19. században a görbe kés terjedt el a megyében, amelynek jellegzetes Gyöngyös vidéki típusa a 

vargakés, vargabicska, varga. Dél-Hevesben kacornak, a mátraaljai szlovák falvakban krivaknak 

nevezték. Formai jellemzője az enyhén ívelt, viszonylag keskeny penge, rövid egymarkos nyéllel. 

Alakjából következtetve mind a húzva, mind a tolva és taszítva metszésnél használhatták. E típus 

elterjedése Gyöngyöshöz köthető, ahol a cserzővargáknak már a 15. században céhük volt, a 17. 

század végén pedig több mint 40 tímár lakott a városban. A helyi hagyomány szerint nyáron szőlőt 

művelő vargák szükség metszőkésként kezdték használni az eredetileg a bőrfeldolgozásnál 

alkalmazott görbekéseket. A helybeli kovácsok mellett a vándor cigánykovácsok foglalkoztak a 

készítésével. A cigányok kései díszítetlenek voltak, a falusi mesterek kaszából, acélpengéből kovácsolt 

vargái rendszerint díszítettek. A kés metszőéllel szembeni oldalán beütött díszítmények, kettős 

félkörívek, pontok, egyenes és cikk-cakk vonalak, néha monogram található. Gyöngyösön egy 

Blatniczky nevű kovács készített különösen jó vargakéseket: a pengéjét drezdai acélból kovácsolta, a 

nyelét kőrisfából esztergálta. 



 

 

43. kép Szőlőmetsző görbe kések Heves megyéből. Heves Megye Népművészete 311. 

kép. 

A vargakéssel történő szőlőmetszés kiegészítő eszközt igényelt, amellyel az idős tőkerészeket, 

gyökereket távolították el. Erre szolgált a csákánybalta, gyökerező kapa, illetve a kapircs. Ezek 

Gyöngyös környéki példányai valóságos mesterremekek, s a tulajdonjegynek számító beütött egyenes 

és félkör alakú motívumok, pontok virágot formáznak. A csákánybaltán monogram is előfordul.  

A 19. század második felében a görbekés Eger vidékén keveredett a baltás metszőkésekkel. Ez 

utóbbiaknál a nyél folytatásában megvastagított oldala mentén és a kiálló baltán, babukán találhatók a 

bevert díszítmények: egyenes és félkör alakú vonalak, egymást metsző vonalak, pontok, csillag 

motívumok, virágminták és monogramok. Van olyan metszőkés, amelynél a baltarész egyik oldalán 

szívbe zárt PA, a hátoldalon szabadon vésett LA monogram látható. Egy átányi példányon a GA betűk 

mellé a készítés évét (1855) is a pengébe ütötték. 



 

 

44. kép Baltás szőlőmetsző kések Heves megyéből. Heves Megye Népművészete 313. 

kép. 

A szőlőmetsző kések szép példányait őrzik a dunántúli múzeumok (Sopron, Győr, Somogy, Zala 

megye). A Göcseji Múzeum baltás metszőkésein gyakori a kereszt motívum, amelyek végeibe 

pontokat vertek és ezeket befelé domborodó félkörívekkel füzérbe kapcsolták. A Somogy megyei 

múzeumokban őrzött késeken   a csillagszerűen poncolt díszítmények között monogram és datálás is 

előfordul. A mesterjegyekkel díszített szőlőmetsző kések Tokaj-Hegyalján is jellemzőek. Ezek nagy 

értéket képviseltek, amit jól szemléltet, hogy Tállyán 1739-ben egy metszőkést 51 dénárért vettek, 

amikor egy lapos kapának az ára 36 dénár, egy lőrés hordót pedig 34 dénárért adtak. 

 



 

 

45. kép Metszőkés. Zala megye. Koszorús Ödön 2002. 107. 142. kép. 

A szőlőmetsző kések a falusi pecsétnyomókon is megjelennek, különösen azokban a községekben, 

ahol a szőlőművelés fontos gazdasági ágazat: így pl. a Heves megyei Aldebrő 1776-ból  vagy a 

dunántúli Pákozd 1775-ből és 1848-ból származó pecsétjén.  

A hagyományos szőlőmetsző kések a 19. század derekán kezdtek kiszorulni a használatból. Az 

1830-as, 40-es években a régi kovácsoltvas metszőkéseket átmenetileg több borvidékünkön felváltotta 

könnyű, vékony acélpengéjű kaszakés, amit régi, elkopott kaszából készítettek. A 19. század közepétől 

fokozatosan hódított tért a venyigeolló, metszőolló. Az első metszőollók a metszőkés és az olló 

kombinációi voltak. Országos hírnévre tett szert a 19. század végén két kecskeméti lakatosmester által 

kikísérletezett könnyű, acél metszőolló, a kecskeméti olló. A Mátraalján a helyi kovácsok még a 20. 

század eső felében is készítettek „kis pofájú, kézbe álló ollókat.” Különösen kedveltek voltak a 

domoszlói Nagy Antal ollói. 

 

46. kép Metszőollók Tokaj-Hegyaljáról. Balassa Iván 1991. 221. 

6.8  

A szőlőmotívum a népművészet díszítőelemei között is megtalálható, bár ritkábban, mint a virág-, 

állat- és emberábrázolás. A szőlőmotívum sajátos megjelenését biztosították a református templomok 



 

17-18. századi festőasztalosok által készített mennyezetdeszkái, karzatai. Így a noszvaji templom 

1735-ből származó egyik táblájára tőkéből kinövő, két hullámvonalban felfutó fürtökkel teli 

szőlővesszőt festettek. Ez Krisztust jelképezi, aki magát szőlőtőkének, követőit pedig a tőből, vagyis 

belőle fakadt szőlővesszőnek nevezi. A gótikus hagyományokon nyugvó reneszánsz ornamentika is 

alkalmazza a virágok rozetták olasz koszorúk mellett a szőlőfürtöket. Az erdélyi virágos reneszánsz 

egyik szép példája a gelencei református templom festett kazettás mennyezete szőlőfürtökkel. Az 

erdélyi Berechalom 17. századi késő reneszánsz temlomi zészlóján is megtalálható a Jézus Krisztust 

szimbolizáló szőlőtőke. A gömöri templomok közül a szentsimoni karzatán a leveles akantusz ágak 

szárai a virágok mellett szőlőfürtökben is végződnek. Ugyanígy megtalálható a szőlő Teresztenye 

templomának karzatdeszkáin is. Somogy megyei német falvakban az 1830-as évek kétajtós 

szekrényein a szőlőfürt motívumot az olaszkorsós reneszánsz kompozíció részeként ábrázolják. 

 

47. kép Szőlőmotívum az egykori noszvaji ref. templom festett famennyezetéről. Egri 

borok könyve 35. Szelényi Károly felv. 



 

 

48. kép Jézus Krisztust szimbolizáló szőlőtőke az erdélyi Berechalom 17. századi 

templomi zászlóján. Tátrai Zsolt felv. Csoma Zsigmond 2009b. 232. 



 

 

49. kép Szőlőfürt ábrázolás szekrényen, 1833. Somogy Megye Népművészete 86. 17a 

kép. 

A szőlőfürt községek 18-19. századi pecsétjein is megjelenik mint a szőlőművelésre utaló 

motívum. Így a Heves megyei Felnémet és Ostoros vagy a Szöllös Pákozdnak is nevezett dunántúli 

település, a Somogy megyei Kisberény, illetve a Vas megyei Kám pecsétnyomóján. 



 

 

50. kép Ostoros pecsétje szőlővel. Heves Megye Népművészete 22. kép. 

 

51. kép Szőlőmetszőkés és szőlőfürt Kám falu 18. századi pecsétjében. Kiss Ernő 

Csaba rajza. Illés Péter 2010. 241. 4. kép. 

 



 

A szőlőfürt minta a korai habán edényeknek is gyakori motívuma, mint pl. a győri pékek 

céhkorsóján 1740-ből. Az edények oldalán és tején körbefutó zöld szőlőlevél a regéci (telkibányai) 

keménycserép manufaktúra jellegzetessége a 19. század közepén. A színes szőlőfürtök pedig a 

bélapátfalvi és a hollóházi üzemek edényeinek, dísztárgyainak a motívumai között is megjelennek. A 

szőlőfürt természetesen megtalálható a speciális formájú és méretű boroshordókon, csobolyókon, de 

megjelenik a Balaton-felvidéki présházak oromdíszei  és a Velencei-tó környéki présházak fém 

ajtódíszei között is. 

 

52. kép Szőlőleveles díszítmény telkibányai keménycserép edényeken. Borsod-Abaúj-

Zemplén Megye Népművészete 311. 391. kép. 

 

53. kép Keménycserép tányér szőlőleveles dísszel. Telkibánya, 1830 körül. Borsod-

Abauj-Zemplén Megye Népművészete 311. 392. kép. 



 

 

 

54. kép A szőlőfürt ábrázolás présházhomlokzatán. Csopak. Hofer Tamás és Fél Edit 

1975. 116. 



 

 

55. kép Pákozdi présház ajtaját díszítő festett fém szőlőfürt. L. Simon László felv. 

2004. Lukács László 2005.62.73. kép. 
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7. A BORKÉSZÍTÉS, BORTÁROLÁS HAGYOMÁNYAI, 

JELLEGZETES TÁRGYAI 

7.1  

A szőlőfeldolgozás helyszíne a történeti Magyarország területén a 18-19. században jellegzetes 

nagytáji eltéréseket mutatott.  

Vas, Veszprém, Zala megyében, valamint Somogy megye nyugati részén, ahol majdnem minden 

szőlőparcellához présházpince is tartozott, a leszüretelt szőlő feldolgozásának egész menete a 

présházban történt.  

A ruszti-soproni-pozsonyi borvidéken és Budán a présházak és a pincék a lakóházakkal 

egybeépültek. Itt a puttonyosok által összegyűjtött szőlőt lajtokban, kádakban kocsin, szekéren 

szállították a városi lakóházakhoz, és ott zajlott le a borkészítés. 

 

56. kép A kádat szekérrel szállítják ki a szüretre Sukorón. Szabó Jenő felv. 1968. 

Lukács László 2005. 81. 113. kép. 



 

 

57. kép Szüret Velencén 1946-ban. Lukács László 2005. 96. 144. kép. 

Észak- és Kelet-Magyarországon, valamint az Alföldön, ahol a paraszti szőlőkben sehol nem voltak 

bortároló építmények, a lé elszűrése a szőlőhegyen, a szabad ég alatt történt. Erre a célra az egyes 

szőlőparcellák között kisebb-nagyobb gyepes térségeket, szüretelő helyeket használtak. Szüretkor a 

szekéren kihozták a szüreti edényeket, a Duna-Tisza közén még a kerekes sutúkat is.  A munka 

végeztével külön szállították el a kitaposott mustot és külön a törkölyt. A 18-19. század folyamán 

vörösbort termelő vidékeken (Kelet- és Dél-Dunántúl, Eger környéke és egyes alföldi pontok) a 

csöbörben letört szőlőt egyenesen a kocsin álló szedőkádba, szedőhordóba, fönnállóba öntötték és a 

pincékhez vagy a lakóházakhoz szállították, ahol megfelelő ideig erjesztették szűretlen állapotban. 

 

58. kép Szüret után a szőlőt a présházhoz és a pincéhez  szállítják az egri 

Verőszalában. Bakó Ferenc felv. 1954. Dobó István Vármúzeum Fotótár 4128. 

A történeti-néprajzi kutatások alapján feltételezhető, hogy hazánk területén a középkor folyamán 

túlnyomórészt fehér bort készítettek. A vörösborról csak igen későn, a 16. században esik szó az írásos 

forrásokban. Ekkortájt még jóval kevesebbet termesztettek kék szőlőből, mint fehérből. A 17-18. 

század folyamán a vörösbor javára változott a helyzet. Nagy múltú, híres borokat termő borvidékeink 

egy része változatlanul megmaradt a fehérborok előállítása mellett. A történelmi jelentőségűek 

(Baranya, Somogy, Buda, Gyöngyös vidéke) és az újabban fellendültek (pl. az Alföld) részben vagy 

egészben áttértek a vörösbor készítésére. A 19. század elejétől a vörösbor ismét kezdett háttérbe 

szorulni. Helyét a félvörös, siller, kártélyos vagy pirkanyós borok foglalták el. A 19-20. század 

fordulójától a piaci kereslet egyre inkább a határozott színre (vagy vörös vagy fehér) törekvést kívánta 

meg a termelőktől. Ennek eredményeként ismét a fehérborok termelése került túlsúlyba az árubor 

esetén. A minőségi vörösborok előállítása pedig – kevés kivételtől eltekintve – a 19. század második 



 

felétől mindinkább a kereskedők és úri birtokosok pincészeteibe szorult vissza.  A paraszti 

bortermelők saját fogyasztásra előállított itala azokon a tájakon, ahol a 18. században is a vörösbor 

termelése volt az uralkodó, továbbra is a vörös vagy félvörös maradt. 

Fehérbort általában fehér vagy esetleg kevés festékanyagot tartalmazó piros szőlőfajtákból 

taposással és sajtolással, egyes vidékeken pedig csak sajtolással nyertek. Színe a benne lévő fehér 

fajtáktól függően a halvány zöldessárgától a sötét aranysárgáig változó volt. 

A szőlőt zúzatlan állapotban vitték a feldolgozás helyszínére, és a szedőkádba öntötték. A kád 

valamennyi fehérbort termelő vidékünkön kerek fenekű, felfelé kissé bővülő, abroncsokkal 

összefogott, dongás kádáredény volt. A munka a szőlőfürtök összezúzásával, csömöszölésével 

kezdődött. Erre a célra 3-5 csonkolt ágban végződő méteres husángot vagy nyeles zúzóbunkót 

használtak. Ha a kádban már elég sok letört szőlő volt, vesszőből font szűrőkast nyomtak bele. Ez 

átengedte a lét, de kívül maradt a héj, csuma. Így a kasból  cserpákkal kimeregethették a színlét, és 

mindjárt a hordóba töltögették.  

Erre szolgált a bortölcsér (lého, livó, tőtike), amelynek régebbi formájában egy darab fából 

kifaragott, teknőszerű eszköz volt. A fenéken lévő lyukba rézcsövet erősítettek. A 19. század második 

felében egyre általánosabb lett a kádárok által készített, dongákból összeállított, abroncsokkal 

összefogott, hosszúkás vagy kerek alaprajzú hordótölcsér. 

Amikor a kasból már nem tudtak több lét kimerni, akkor kitaposták vagy kipréselték a törkölyt. A 

bornyomó kád két-három hektoliteres edény volt, fenekén egy kifolyólyukkal, ami alá egy kisebb 

edényt (dézsa, félmetszés) helyeztek a lé felfogására. Azokon a vidékeken, ahol az elmúlt kétszáz év 

folyamán kevés borsajtó volt, s a taposás fő célja a lé kiszorítása volt, ott ritka szövésű bornyomó 

zsákba, taposózsákba töltötték a megtört szőlőt. A zsák egyharmad részét megtöltve a taposó személy 

összefogta a zsák száját, majd összecsavarva addig táncót rajta, amíg lé jött belőle. A taposókádból 

kifolyó lét mericskével, cserpákkal (fogóval ellátott dongás faedény) töltötték a hordókba. A taposás 

igen nehéz férfimunka volt, ezért a szüreti napszámosok közül mindig a taposók bére volt a 

legmagasabb. Általában mezítláb, tiszta lábbal tapostak, de ahol igen későn szüreteltek (pl. Tokaj-

Hegyalján), ott nem ritkán csizmát is húztak, Egerben pedig tűznél melegítették a lábukat, illetve 

forralt bort kaptak munka közben. Egy egri asztalosmester, Oberfrank Antal már 1838-ban feltalálta 

szőlőőrlő malmot, amely a szőlőt olyan alaposan szétzúzta, hogy fölöslegessé vált a taposás. Igazi 

elterjedése azonban csak a filoxera-vész utáni időszakra tehető.  

A zsákban taposás mellett – azokon a vidékeken, ahol a tiprás után még préseltek is – a taposásnak 

egy feltehetően régebbi formája maradt fenn: a kádban összegyűjtött szőlőt zsák alkalmazása nélkül 

két-három ember mezítláb megtaposta a szüretelőkádban. 



 

 

59. kép Szüret és préselés ábrázolása egy 1800-ban készült egri térképen. Országos 

Levéltár. Egri borok könyve 6. Szelényi Károly felv. 

 

Magyarországon a 19. század végéig a szőlő sajtolására, préselésére kizárólag fából készült 

szerkezeteket használtak. A borsajtóknak három alaptípusa van: 

7.2  

Az egykarú emelő elve alapján gerendával és csavarral működő bálványos prés vagy regős prés 

(Nyugat-Dunántúl, Erdély, szórványosan közbülső területeken is). Ennek monumentális példányai 

ismertek Győr megyéből. Az egykor a nyúli szőlőhegyen állott, ma a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 



 

Múzeumban lévő kősúlyos, végorsós, kőtálcás szőlőprést bálványfáján lévő felirata szerint 1699-ben 

készítették és 1832-ben újították meg. A 18. század végéről származó kajári bálványos, gúzsos prés 

oszlopai faragottak, a préslap elülső oldala domborfaragású rozettákkal, svasztikaszerű motívumokkal 

díszített. Tokaj-Hegyalján öreg sajtónak hívták a máshol főfás vagy bálványos présnek nevezett 

szerszámot. Ennek felső nyomórúdja sok esetben a 4-5 métert is elérte. Az ilyen nagyméretű préseket 

az uradalmi borházakban alkalmazták. El lehet képzelni, hogy milyen hatalmas építmény kellett 1635-

ben a sárospataki Somlyód-szőlőben, hogy négy ilyen sajtót befogadjon. Az egyik változata a kőhúzós 

volt, melyen a főfát egy hatalmas kerek vagy szögletes kő húzta lefelé, illetve rögzítette a földhöz egy 

oszlopos  facsavar segítségével. Ha a kő leért, akkor mindig feljebb csavarták. A másik esetében a 

főfát egy a talpfába erősített facsavar nyomta, mozgatta és így sajtolta a kosárba vagy szekrénybe 

helyezett törkölyt. 

 

60. kép Uradalmi bálványos szőlőprés. Nyúl, 1699. Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Szentendre. Győr-Moson-Sopron Megye Népművészete 266. 7.67. kép. 



 

 

61. kép Bálványos prés. Kajár, 1794. Györ-Moson-Sopron Megye Népművészete. 266. 

7.68. kép. 

 

62. kép Kőhúzós bálványsajtó. Tolcsva. 18. század első fele. Balassa Iván 1991. 405. 

 

7.3  

A csavar elve alapján működő középorsós sajtó vagy sutu, sotó, amelynek kétorsós változata is van 

(Dunántúl, Felföld, Alföld).  Régebbi típusa az alulhajtó középorsós prés. Ennek főbb szerkezeti eleme 



 

a hasábforma talp, az ebbe ácsolt két függőleges oldalgerenda, amelyet felül egy vastag bálvány 

kapcsolt össze. Ebbe illeszkedett a fa orsó vagy csavar, amit a csavarfejen keresztül dugott rúd 

segítségével lehetett feljebb-lejjebb csavarni. A talpon helyezkedett el a lécekből összeállított 

négyszögletes kosár, amibe a sajtolandó szőlőt rakták. A csavar a kosár tetejére helyezett vasrag 

deszkára, a papra gyakorolta a nyomást. 

 

63. kép Középorsós sajtók Tokaj-Hegyalján a 19. század első és második feléből. 

Balassa Iván 1991. 404.  

7.4  

Az alulhajtós középorsós sajtók legkorábbi ismert Heves megyei példányát 1732-ben (esetleg) 

1739-ben) készítették és egy gyöngyösi uradalomban használták. Eger 1800-ból származó térképén 

egy szüreti jelenet részeként ábrázoltak ilyen típusú szőlőprést. Egy Sirokban használt sutut felirata  

szerint Kudelka József faragta 1837-ben Debrőn. A 19. század végéig a gyöngyösi és egri borvidéken 

alkalmazott középorsós prések függőleges oldalgerendái barokkos faragásúak, felül lekerekített 

csúcsban, félkör alakban végződnek. Egyes darabokon középen végigfutó vésett díszítménysor látható. 



 

 

64. kép A  19. században készült fa sutu Markazon. Bakó Ferenc felv. 1957. Heves 

Megye Népművészete 317. kép. 



 

 

65. kép Heves megyei szőlőprések változatos faragású oldalgerendái a 18-19. 

századból. Heves Megye Népművészete 315. kép. 

7.5  

Az egri Szépasszony-völgyi Istenes pincében lévő múzeumi prés különleges míves faragványaival 

hívja fel magára a figyelmet. Ezt 1842-ben Pócsik János készítette Kistályán és 1960-ig használták a 

faluban. A felső bálvány gerendát oszlopokkal és ívekkel keretezett hármas mezőben domború 

faragású virág- és levélmotívumok, csillag díszítik. Különösen gazdag az alsó gerenda, a tőke 

díszítése, amely a két keretbe foglalt készítési évszám (1842) között egymással szembeforduló és 

kezében a központi virág-levél motívumot tartó egy-egy kentaurt ábrázol. A tartógerendák derekán 

két-két faragott virágdíszítmény is látható. 



 

 

66. kép 1842-ben készült alulhajtós szőlőprés Kistályáról. Heves megye Népművészete 

316. kép. 



 

 

67. kép Felülhajtós szőlőprés és borászati eszközök a Mátra Múzeum állandó 

kiállításán. Gyöngyös. 2003. Heves megye Népművészete 318. kép. 

7.6  

A Dunántúlról egy 1840-ből származó ravazdi középorsós prés emelkedik ki a környezetéből, 

amelyet középen Mária nevének összefont betűi díszítettek. Az oszlopok élszedettek, lapjain indás-

tulipános domborfaragású dísz fut végig. 

A 19. század második felében megjelenő felülhajtós középorsós sajtók kisebb méretű, akár 

hordozható munkaeszközök voltak, amelyek az 1890-es években már vasorsóval is készültek. Ezek 

elsősorban a kisparaszti üzemek igényeit elégítették ki. A kisebb méretű vascsavaros prések 

bálványgerendát leszorító vasalásai is alkalmasak a díszítésre: a vésett pontok és hajlított vonalak 

rendezett levélsort és virágmintát alkotnak. Vascsavaros szőlőpréseket az 1910-es években az egri 

Rajnics kerékgyártó készített, a 20. században elterjedő vaspréseket pedig többek között Hercz Jenő 

Gépgyára és Vasöntödéje gyártotta Miskolcon. 

Az állóorsós sajtók (gyertyás prés, kosos prés) leggyakrabban kétorsósak voltak, s az orsók 

egyúttal a középorsós sajtóknál használt két oldalgerenda szerepét is betöltötték. A nyomóerőt a 

vízszintesen elhelyezett nyomópalló közvetítette a talpon álló négyszögletes kosárra. A pallót egy-egy 

fából, utóbb vasból készült csavarhajtó kar segítségével szorították egyre lejjebb. E típus elterjedési 

területe: Somogy, Tolna megye, Duna-Tisza köze. 

 



 

 

68. kép 1856-ban készült ikerprés a velencei szőlőhegyen. Kresz Mária felv.1968. 

Lukács László 2005. 90. 134. kép. 

 



 

Az alföldi homokterületeken terjedt el a könnyen mozgatható szőlőpréseknek egy továbbfejlesztett, 

helyi igényekhez alkalmazott változata, a kerekes sutu. Feltehetően a jól jövedelmező bérpréselés 

hatására alakult ki ez a típus. 

7.7  

A vörösbor egyes kék szőlőfajták héjában található és erjesztés útján kioldódó festékanyagtól nyeri 

a színét. Hazánkban a vörösbor jellegzetes szőlőfajtája a kadarka volt, amely Sopron környéke 

kivételével valamennyi jeles vörösbort termő vidékünkön (Buda, Eger, Szekszárd, Villány) a 

borkészítésnek szinte egyedüli alapanyagát szolgáltatta. 

A vörösbornak szánt szőlőt már a csöbörben összetörték, majd a szüretes kocsira állított kádban 

tovább zúzták, aminek a neve a vörösboros vidékeken csemege, csömöge. A pincéhez szállított szőlőt 

egy nagykádra (káci) állított kisebb taposókádban taposták, amelynek az alján nyílás volt, hogy a 

megtaposott szőlő leve azon keresztül a felfelé szűkülő formájú káciba folyhasson. Amikor már jól 

megtaposták a csömögét, felemelték a taposókád fenékzáró lapját és az egészet belekotorták az 

erjesztő kádba. A bort két-három hétig forratták a törkölyön, ami erjedés közben a felszínre jött. Ezért  

minden este és reggel meg kellett locsolgatni a lével, időnként lenyomkodni, nehogy megsavanyodjon. 

Amikor az erjedés megállt, készen volt a bor. A kád száját  lefedték egy deszkalappal és sárral 

légmentesen letapasztották. A bort nem fejtették le, hanem a törkölyéről fogyasztották a káci alsó 

részén lévő csap segítségével. Ez a vörösbor erős ízű, sűrű, vastag ital volt, ezért is nevezték 

bikavérnek. A hosszú erjesztési idő alatt nagy mennyiségű csersav (tannin) került bele, ami 

konzerválta, így az ilyen bor eltartásához nem volt szükség pincére. 

A 19. század elején az európai borízlés változásának megfelelően a nehéz, sűrű, fanyar ízű vörös 

borok helyett a könnyed asztali boroknak lett nagyobb keletje. Ennek megfelelően a vörösbort termelő 

vidékeken egyre csökkentették a törkölyön erjesztés időtartamát, amivel a bor színéből is veszített. A 

hamarabb lefejtett bort a fehérborhoz hasonlóan hordóba szűrték. A kevés szőlővel rendelkező 

önellátó gazdák azonban gyakran még a 20. század elején is törkölyéről itták meg a borukat. 

Az ország jelentős területét érintő – balkáni eredetű – vörösbor készítési technológia mellett 

Sopron környékén egy nyugati technológia szerint dolgoztak. Itt a puttonyokban megtört, nagy 

festékanyag-tartalmú kékfrankos szőlőt kádba gyűjtötték, és a városbeli háznál lévő pincéhez 

szállították. A lezúzott szőlőt vályúk segítségével csúsztatták le a pinceablakon át a kádba. Néhány 

napos erjesztés után préselték, és a bort hordókba töltögették. 

7.8  

A két alapvető borkészítési technológia (fehér és vörös bor) mellett néhány borvidéken speciális 

eljárások voltak, amelyek segítségével különleges borokat is előállítottak. 

Az aszúbor készítésére irányuló törekvés Európa-szerte a 16. századtól kísérhető nyomon. A 

megtöppedt és nemes rothadást kapott szemek aszúszőlő elnevezését 1560 táján jegyezték fel először 

magyarul. Hazánkban aszúsodásra leginkább az a régi közép-dunai szőlőfajta hajlamos, amelyet 

Északkelet-Magyarországon furmintnak neveznek, de különféle nevek alatt előfordul Stájerországtól 

Erdélyig, Tokaj-Hegyaljától Szlavóniáig. 

A lédús és aszúszemek különválasztása nélkül készült bort Tokaj-Hegyalján szamorodninak 

nevezik, amely kifejezés valószínűleg a lengyelektől származik. A különválasztott aszúszemekből 

aszútésztát tapostak. Kicsepegő leve az eszencia, amelynek a cukortartalma 50-60 % körül van. 

Régente orvosságnak és gyengébb borok feljavítására szirupként is őrizték. Az aszútésztára töltött 

színmustból erjedt az aszúbor. Aszerint, hogy hány puttony aszúszemet használtak egy gönci hordó 

borhoz, a kész aszúbort két-, három-, négy-, öt-, sőt hatputtonyosnak nevezték. Néhány napi forrás 

után szűrték le és hordóba töltötték. A visszamaradó törkölyre, sőt az aszúbor seprőjére is szoktak 

gyengébb bort tölteni, amely áterjedése után kellemes zamatú lesz. Ezeket a borfajtákat fordításnak, 

illetve máslásnak nevezik. Alapvetően Tokaj-Hegyalján, de Bereg, Borsod, Abaúj és Zemplén más 

szőlőtermő hegyein, továbbá Nyugat-Magyarországon is készítettek aszúbort. Kevéssé tudott, hogy a 

fehér aszúborhoz hasonlóan készült régebben vörös aszú is, például Szentendrén, a ménesi borvidéken 

és a Szerémségben. 

Fűszeres borokat Európa-szerte, így hazánkban is régóta készítenek. Az ürmösbor elnevezés is 

mutatja, hogy az ízesítésre használt fűszer az ürömfű volt, mégpedig a magvas fehér üröm. Emellett 



 

azonban számos más fűszert is alkalmaztak: fahéjat, mustármagot, tormát, szegfűborsot, szegfűszeget, 

citrom- és narancshéjat. A fűszereket vagy az erjedésnek induló musthoz adagolták, vagy a már kész 

borba helyezték bizonyos időre. Az ürmösbor Magyarországon házi használatra szánt csemege volt, de 

gyógyszerként is számon tartották és széles körben alkalmazták. 

Az elmúlt két-három évszázadban sokfelé szokás volt, hogy az egyszer már kisajtolt vagy 

kitaposott törkölyre vizet öntöttek, jól összekeverték, majd néhány napig erjedni hagyták. Az így nyert 

pirosas színű, alacsony alkohol tartalmú és savanykás ízű bor igen alkalmas volt arra, hogy a nyári 

nagy melegben dolgozó emberek szomját oltsa. A magyar nyelvterület nagyobbik részén csíger, 

csüger, csinger vagy csűgör a neve, Északkelet-Magyarországon pedig többnyire lőrének nevezik. 

Kapásbort szinte minden borvidékünkön készítettek mind a földesúri, mind a paraszti gazdaságokban. 

A szőlőmunkásokat, kapásokat megillető 0,5-1 liter napi adag mellett ebből kapták borjárandóságukat 

a majorságok konvenciós cselédei is. A parasztgazdaságok a csigert, lőrét saját fogyasztásukra 

készítették, mert a színbort értékesítették. 

7.9  

A bor tárolásának elterjedt eszköze a hordó, aminek az eredeti jelentése – borhordó edény – arra 

utal, hogy egy szállítóeszköz funkcionális térhódításáról van szó. A kora újkortól hazánkban nemcsak 

a bor szállítására, hanem tárolására és érlelésére is hordót használtak. A hordó megnevezést ma az 

egész nyelvterületen egységesen használják, a 17-18. században azonban még gyakori volt a fa, 

borosfa vagy karikafa megjelölés is. A bor tárolására szánt hordókat a 18. század végéig tölgyfából 

készítették, mert azt tartották, hogy ebben érlelődik a legzamatosabbra a bor. Később, az erdők 

fogyatkozásával gesztenyefából, eperfából, utóbb pedig akácfából is hasították a dongákat. Az abroncs 

hasított mogyorófa- vagy nyírfavessző volt, melyet több sorban feltekerve kötötték meg a hordót. 

A hordókészítés külön mesterség volt, művelőjét régebben hordógyártónak, a Dunántúlon 

pintérnek, Északkelet-Magyarországon bodnárnak, az újkori magyar nyelvben pedig általában 

kádárnak nevezték. A nagy erdőkkel rendelkező uradalmakban a 18. században a hordófal- vagy 

dongahasítás és az abroncsvágás a jobbágyok robotban vagy részért végzett munkái közé tartozott. A 

faabroncsok könnyen szakadtak, törtek, ezért állandóan figyelemmel kellett kísérni állapotukat. 

Minden évben szüret előtt fölberkézték a hordókat, vagyis új abronccsal látták el. Ez a munka külön 

mesterségnek számított, amit a borkötők, hordókötők végeztek. Az egri püspökség 1730. december 7-i 

leltárában szereplő 331 hordó közül még csak 17 darabnál volt feltüntetve, hogy vasabroncsos. A 

tarnaleleszi jobbágyok az 1780-as években „1000 abroncsot mogyoró fábul, 500 kádakra való nyírfa 

abroncs szálat” voltak kötelesek földesuruknak szállítani. A vesszővel kötött hordók Egerben még a 

19. század végén is használatban voltak. A vasabroncsos hordók a 18-19. század fordulójától már 

kezdtek elterjedni, s ezzel együtt a hordók mérete is ugrásszerűen megnövekedett. 



 

 

69. kép Egri kádárműhely az 1930-as években. Heves Megye Népművészete 49. kép. 

A tömegméretekben készített mindennapi hordók mellett a különleges méretű és formájú darabok 

valóságos mesterremekek.  

Egri kádár céhremek, illetve kádárcégér a 18. század közepén készült közel 15 liter űrtartalmú kis 

hordó. A dupla falú edény belül üreges, négy részre osztott, így négyfajta bort lehetett benne tárolni, és 

a kis hordócsapokon keresztül kiengedni. A hordócska piros színűre festett, a rajta lévő 

abroncskötegek piros-fehér-zöld színűek, és a hasára festett zöld szőlőfürtöket fognak közre. 

 

70. kép Egri kádár céhremek a 18. századból. Heves Megye Népművészete 319. kép. 



 

Sajátos forma a tojás-ovális fenekű hordó, amelynek három érdekes példánya az egri kádárok és 

faragók legsikerültebb alkotása. Az 1922. évi Budapesti Országos Szőlő- és Borgazdasági Kiállításra 

készítette Ruppert Antal egri kádár a 492, illetve 494 literes példányokat. Mindhárom hordó központi 

díszítő elemei a szőlőfürtök és szőlőlevél indák, amelyek között Gárdonyi Géza ekkor népszerű Göre-

könyveinek egy-egy figurája jelenik meg jellegzetes mondásukkal. Így látható Göre Gábor „EZ A 

VILÁG MI VÓNA, HA EGY KIS BOR NEM VÓNA,” Durbints sógor „SZÉP ASSZONY MÖG A 

BOR MÖGVIGASZTAL MINDÖNKOR” és Kátsa cigány a „BOLOND AZS AKI TEBBET 

DOLGOZSIK MINT AMENNYIT MUSÁJ” feliratokkal. A hordók peremén felül makkos indás 

díszítmények és a készítőre,  valamint a kiállításra utaló szövegek olvashatók. A hordófenekek díszítő 

faragásait az egri Tajthy Kálmán faszobrász készítette. Ő díszítette azt a kishordót, tonnát is, amelyet a 

felnémeti Láng Sándor kádár 1922-ben állított össze, és a nagyméretű hordókéhoz hasonló szőlőfürtös, 

leveles indák díszítik a készítőre és a faragóra utaló felirattal. Ruppert Antal kádár állványos reklám 

feliratos díszhordóját is őrzi a Dobó István Vármúzeum, amelyből megtudhatjuk, hogy a Rákóczi út 6. 

szám  alatti műhelyben „boros hordók, kádak és pinczefelszerelési edények kaphatók.” A 1925-ből 

származó ovális formájú egri díszhordócskát  tölgyfa ágakkal díszített állványra helyezték. Míves 

csapja fölött a Tajthy Kálmán faragta szőlőtőke és fürt, körülötte pedig felirat olvasható: „AMIT MA 

MEGIHATSZ, NE HALASZD HOLNAPRA 1925.” Hátoldalán körben folytatódik a felirat: 

„MEJHÖZ HASOLLÓ LYÓKAT KIVÁNOK EGER.” A Gyöngyösi Kádár Kisipari KTSZ-ben még 

1956-ban is készült faragott szőlőfürttel díszített, állványos kishordó. A dél-hevesi településeken is 

használták a kisméretű díszhordót, a kistonnát, amelyen a faragott szőlőmotívum, a bevert 

csillagminták, az űrtartalomra utaló szám vagy a tulajdonos nevének a kezdőbetűi és a készítés éve 

láthatók.  

 

71. kép Díszhordók. Eger, 1922. Heves Megye Népművészete 320. kép. 



 

 

72. kép Díszhordó állvánnyal. Eger, 1925. Heves Megye Népművészete 321. kép. 

Győr-Moson-Sopron megyében is készültek faragott fenekű kishordók, melyek közül az 1889-es 

datálású pusztasomorjai felirata –„Farkas Flórián” – mellett egyetlen dísze egy szív. A Csornán 1907-

ben összeállított kishordó fenekének közepén mélyített faragású koronás magyar címer, körötte „ÁLD 

MEG ISTEN E HAZÁT” felirat olvasható. 

A kádárok készítették a hordókon kívül a szüretelésnél használt puttonyokat, kádakat, a vörösbor 

erjesztésénél használt kácikat, a taposókádakat. A cserpák, kanta, boroskupa is nélkülözhetetlen volt a 

must hordóba öntésénél, a borkészítésnél. 

A kádárok – más mesteremberekhez hasonlóan – céhekbe tömörülve védték érdekeiket a 

kontárokkal szemben. 109 szervezetüket tartja számon a céhkataszter. A soproni kádárcéhet 1565-ben 

alapították, de a Fertő-vidék céhei is mind 17. századiak. A győri kádárok  védőszentjük, Szent Orbán  

faragott és  festett szobrát hordófenéken ábrázolták szőlőfürtökkel együtt. Az egri bodnárok 1703-ban 

alkották meg céhszervezetüket 12 mesterrel, majd a következő száz évben 122 új mestert vettek fel a 

céhbe. Az alapításkor készítette el az egri asztalos- és lakatoscéh közös remekbe a bodnárok 

céhládáját, amely egyedülálló darab. Az architektonikus láda fedelét – ahol a céhpecsétet elhelyezték – 

a sarkokon egy-egy korinthoszi oszlop tartja. Intarziával díszített előlapján a mesterség néhány 

jelvénye, a hordó, nyitott körző, a kádársulyok és a hajtófa látható. Ezek két oldalán a céh 

patrónusainak, Szent Orbánnak és Szent Medárdnak buxusfából faragott domborműve jelenik meg 

pásztorbottal és szőlőfürttel. Intarziás berakás díszíti a láda hát- és oldallapjait, két oldalán pedig 

ezüstözött bronz oroszlános fogó található. Céhpecsétjük díszítményei között is ott találjuk a 

mesterség két védőszentjének alakját pásztorbottal és szőlőfürttel, valamint a céhládán is ábrázolt 

céhjelvényekkel. A céhek vallásosságát fejezték ki a céhzászlók, így ábrázolják az egri bodnárcéh 18. 

század elejéről származó zászlójának első oldalán Szent Medárd és Szent Orbán védőszenteket a 

céhjelvényekkel, hátoldalán  a Szentháromság, Szűz Mária és párnán a magyar szent korona. 



 

 

73. kép Hordófenék lap Szent Orbán faragott festett alakjával. Győr. Győr-Moson-

Sopron Megye Népművészete 73. 3.15. kép. 



 

 

74. kép Az egri bodnárok céhládája. 1703. Heves Megye Népművészete 50. kép. 

 

75. kép Az egri bodnár céh pecsétnyomója. Heves Megye Népművészete 53. kép.  
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8. BOROSEDÉNYEK 

A napi és alkalmi mennyiségű bor szállításakor és fogyasztáskor anyagukat és formájukat tekintve 

rendkívül változatos és díszes edényeket használtak. 

8.1  

Kádárok készítették rövid dongából a csobolyót vagy csobánt, ami egy kis méretű – 5-20 literes - 

hordócskához hasonlít. A dongákat két vasabroncs fogta össze, alul két kis faláb, a tetején egy-egy fül, 

amelyen keresztülhúzhatták a szíjat vagy madzagot. Az egri szőlősgazdák csobolyóban vittek bort 

magukkal a szőlőbeli munkákhoz, de a napszámosokat is ebből kínálták meg.  

A csobolyó oldalain a faragott szőlőfürt, leveles inda motívum és a monogram gyakori, de egy 

átányi példányon az IHS felirat és a kereszt, egy hevesi darabon a készítés évszáma is megtalálható. 

 

76. kép Csobolyó. Heves. Heves Megye Népművészete 324. kép. 

 



 

Soós János Ostoroson készítette 1959-ben azt a kisméretű csobolyót, amelynek egyik oldalán a 

búzakalásszal és szőlővel keretezett mezőben „BORT BÚZÁT BÉKESSÉGET,”a másikon két 

szőlőlevél alatt a készítőre utaló felirat olvasható. 

8.2  

Nemcsak borvidékeken, de országszerte kedvelt borosedény a fából készült kulacs, boros kulacs, 

csutora vagy a bőrrel bevont csikóbőrös kulacs. Csutorás mesterek esztergályozták, alul négy lába, 

felül hengeres nyaka van, amelyhez dugó tartozik. Két oldalát és a peremét rendszerint koncentrikus 

körök díszítik, s ezek között a monogram és az évszám mellett virágmotívum és feliratok is 

előfordulnak. 

„ADJON ISTEN BORT, BÚZÁT, EGÉSZSÉGET, ORSZÁGUNKBAN BÉKESSÉGET” – 

olvasható egy hevesi kulacson. Gazdag domború faragás díszíti azt a verpeléti kulacsot, amelynek 

egyik oldalán középen V.J. monogram, a másikon poncolt alapon a koronás magyar címer látható, a 

peremén pedig szőlőfürtös és -leveles inda fut körbe.  

A csikóbőrös kulacsokat ünnepi alkalmakkor használták, s vagy az egész darabot bevonták bőrrel, 

vagy a két oldalon találhatók a bőrrátétes díszítmények. A csipkézett szélű bőrrózsák mellett a 

vállszíjról lelógó színes sallangok is vannak a legszebb darabokon. A csikóbőrrel teljesen beborított 

Heves megyei csobolyók szíjjal rögzített kétoldali – egy- vagy kétrétegű színes – csipkézett szélű 

rózsa alakú bőrrátétjein a bevarrt évszám (1866) és monogram (HG) vagy a készítés helyére utaló 

„Mező-csát” és „1879” varrat látható. A Dobó István Vármúzeum egyik kulacsán a bőrrátétes 

díszítmény mindkét oldalára rézből készült koronás magyar címert is applikáltak. Különleges 

alkalomra, vőlegényi ajándékul kapta Ipacs Bernát egri lakos az 1896-ban készült, csikóbőrrel bevont 

facsutorát. A kétoldali csipkézett szélű és lyuggatott szironyozás, valamint a szíjon lévő sallangok 

piros-fehér-zöld színben váltakoznak. 

 

77. kép Egri csikóbőrös kulacsok. Heves Megye Népművészete 325. kép. 



 

Szolnok megyében is kedvelt borosedény volt a kulacs. Leginkább mulatságok, lakodalmak 

alakalmával töltötték tele, de felakasztották a szekéroldalra vagy a nyeregkápára, de hozzákötötték az 

elemózsiás tarisznyához is. Általában az 1860-as évektől a 20. század első évtizedéig volt nagy divatja 

a kulacsoknak. Ezek dísze a mindkét oldalon középen elhelyezett bőrrózsa, amely gyakran többrétegű, 

szélét cakkozták, nemritkán átlyuggatták, rézgyűrűkkel verték ki. Díszítő elemként  alkalmaztak 

rézfejű szöget is. A készítés évszámát, illetve a tulajdonos monogramját tollból készült szironnyal 

helyezte el a mester. A bőrrózsát többnyire festették, különösen a piros színt kedvelték. A szabad 

felületet ecsettel virágozták, leggyakrabban rózsával, leveles ággal díszítették. A bőrrózsán szívesen 

alkalmazták a csillag alakú, többnyire vékonyra hasított tollból bevarrott szironydíszt, máskor csillag 

alakúra törik át a bőrt. A csikóbőrös kulacsoknál az esztergált fa felületét szépen kikészített bőrrel 

vonják be, amelyre ugyanúgy rákerül az oldalszíj, a kantárok és a bőrrózsák. 

8.3  

Rövid idejű bortárolásra, szállításra és fogyasztásra egyaránt alkalmasak a fazekasok és a 

keménycserép manufaktúrák, valamint az üveghuták által készített edények. 

Régebben a gazdák a bort nem pohárból, hanem kisebb cserép vagy üveg kancsóból itták. Egerben 

a 3 decis kancsók voltak az általánosak, melyeket a tiszafüredi és mezőcsáti fazekasok készítettek.  

Gyöngyösön a világos alapszínű, a hasukon körbefutó kék levélfüzérrel díszített kispinteseket 

kedvelték. 

 

78. kép Gyöngyösi kispintes. Heves Megye Népművészete 248. kép. 

Somogyban boroskorsónak nevezték a kisebb méretű kancsókat, amelyeket keresztelők után, 

lakodalmakkor és halotti toron, valamint pinceszerezéskor használták. A régebbi daraboknál a kívül 

színtelen, sárga, zöld mázas boros edény volt  gyakori. Külső-Somogyban a fehér alapszínű kék-zöld 

írókás díszű, esetleg feliratos kancsók közül kiemelkedik egyszerűségével a „Lajos” feliratú edény. 



 

 

79. kép Boroskancsó a 20. század elejéről. Andocs. Somogy Megye Népművészete 135. 

39. kép. 

A cserépkulacsok rendszerint megrendelésre készültek, változatos díszítésűek és a legtöbbször 

olyan  - „kulacs-költészetnek”  nevezett - feliratokat tartalmaznak, amelyek a bor hatására és a 

megrendelőre utalnak. Az egri fazekasok kulacsainak jellemzője, hogy a világos alapszínű edény 

mindkét oldalán egy- vagy többsoros kék kör- és hullámvonal,  pontozás adja a fő motívumok keretét. 

Az egyik oldalon rendszerint kék, rozsdavörös-barna és zöld színű virágcsokor jelenik meg, a másik 

oldalon a készítés éve, helye és a készítő monogramja, valamint egyéb felirat látható. A kulacsok 

peremén és talpán kék vonalakat, levél- és virágfüzért vagy kék folyómintás díszítménysort 

alkalmaznak. Egri fazekas munkája az alábbi felirattal ellátott darab: „A ki iszik belő=le váljon 

egészségé=re. Éljen sokáig míg a tisza nem ér bokáig Nagy péter Katalin részére készült Egerben 

1881 máj 20.” Kuczik Kálmán egri csizmadia mester részére korongolták a 19. század második 

felében azt a fehér színű kulacsot, amelyen kék folyóírásos szöveg utal a bor hatására: „A Bor a sziv 

vidámitója ha az ember mértékletesen issza.” 



 

 

80. kép Egri cserépkulacs két oldala. Heves Megye Népművészete 238. kép. 

Tiszafüreden  egy 1835-ös, karcolt és írókázott virágornamentikával díszített kulacson szerepel 

rigmus: „Kovács Pál Az isten szeresen szép hitves Társaddal sokájig éltessen.” Bodó Mihály fazekas 

saját maga számára 1869-ben készített kulacsán olvasható: „Igyunk hát barátom, mert mikor azt Látom 

Számat előre Tátom.” 

 

81. kép Tiszafüredi kulacs 1835-ből. Szolnok Megye Népművészete 545. kép. 



 

Csongrád megyében a kulacsot férfinak való borosedénynek tartották, ami tulajdonosának rangot, 

méltóságot jelentett. Lakodalomban a násznagyhoz illett. A szegedi fazekasok kulacsain rátétes vagy 

karcolt technikával ábrázolják a magyar címert. A vásárhelyi mesterek cserépkulacsainak többsége 

sárga mázas, karcolt díszítménnyel és felirattal, zöld mázfoltokkal vagy teljesen zöld mázasan. Lehet 

zárt forma, de gyakori a pereckulacs alak, s még inkább az áttört közepű kulacs. Rozettás nyílását 

nevezik a kulacs „szívé”- nek, „lelké”-nek. A felirat itt is a tulajdonos nevét, a készítés évszámát 

tartalmazza, meg a jókívánságot, az ivásra való felszólítást. A zöld mázas szentesi kulacs sok 

információt tartalmaz. Egyik oldalán „Víg Istványé ez az Kulats Készült 1857dik Esztendőben Isten 

Éltesen Pajtás kita kezemben látz Hóltódután Hóltomután menyországba lás”, a másikon „Szép út az 

igazság hasznós a jámborság ekettőnek végén vagyón a menyórszág” felirat olvasható. Egy másik 

hasonló kivitelezésű kulacsról megtudhatjuk, hogy „varga Istvány számára készitete az a régi 

kedvesse. Ezen kis kulats oll hasznos aki ebül iszik nem álmos 1874 szentesen” 

8.4  

Messzi földön híresek a mezőcsáti  és tiszafüredi  miskakancsók, miskák, amit neveztek még 

orosnak, mihóknak, jancsikancsónak, de antropomorf alakú kulacsok máshol is készültek. 

A mezőcsáti edénytípus a csákós emberfejben végződő, 19. század eleji sujtásos, pitykés 

katonadolmányt viselő miskakancsó. A legkorábbi 1828-ból való, legtöbb a 19. század közepén 

készült. Plasztikus díszítményt alkalmaztak: a viselet gombjain, sujtásain kívül a hason vagy a fülön 

függőlegesen kígyó tekeredik végig. Ritkábban növényi díszeket is applikáltak rájuk. Legtöbbször 

céhek vagy más közösségek csináltatták. Eredeti rendeltetésére a vallásos matyók Mezőkövesden 

fennmaradt hagyománya utal. Egy különös szokás volt itt a szegények étetetése, amelyen a 

jancsikancsót használták. Ha valaki meg akart emlékezni nemrég meghalt családtagjáról, hogy 

biztosítsa túlvilági nyugalmát, meghívott tizenhárom koldust az utolsó vacsora emlékére – a tizenkét 

apostolt és az Úr Jézust megszemélyesítve -, és megvendégelte őket. A lakodalmi étrend (leves, 

káposzta, tejbekása) után a jancsikancsóban levő bort a kolduscsapat vezetője megáldotta. Áldásának 

szavai világítják meg a jelentőségét: „amennyi bor vagyon, volt vagy lesz ezen kancsóban, annyi 

ezernyi lélek szabaduljon ki a keserves purgatórium tüzibű.” A koldusok keresztet vetettek a 

boroskancsóra és mindenki ivott három kortyot. A bor áldásbor lett, betegnek orvosság. Ilyenkor 

elénekelték és elmondták Szent Erzsébet legendáját is. A mezőkövesdi szegények étetése 

tulajdonképpen a halottak étetése, ami a meghalt hozzátartozók, az ősök lelki nyugalmának szentelt 

lakoma. Az emberfejű jancsikancsóban pedig az ősök tiszteletének szentelt áldott bor volt. 

Tiszafüredena boroskancsók és a miskák is feliratosak. Ifj. Nagy Mihály 1847-es kancsóján a fül 

alatti metszett keretben és az edény alján körben olvasható: „an nó az 1847 Évbenn készítette ifjú Nagy 

Mihály Juhász Jánosnak Vivát Rátz Julianna hitvessem töltse tele az Pintesem Ugy is régenn 

szomjuhozom Attza kincsem nagyot iszom. iszom a bort rugom a port szeretem én az szép asszont.” 

Nyúzó Gáspár 1869-ben készült kancsóján felirat utal az edénytípus nevére: „miska.” A bor hatására 

utaló feliratok  nagyon gyakoriak e boroskancsókon: „Bortol oszlik a gond aki elene mond merő tiszta 

Sült bolond”(1872), „Boros Miska az én nevem ha bor van kebelembe De ha bor nints Kebelembe nem 

boros Miska az nevem. Igyál barátom míg élsz adig Dudoj holnapal ne Gondoj ma hólnap zsákjába 

dughat a Pap.” (1890), „Igyál komám miska Bátyád kinál”, „Éljen Kis György igyunk komám belőle 

mert igen jó bor van benne a ki pedig ellopja szakagyon el a monya a ki iszik belőle vájon 

egésségünkre.”(1887). 



 

 

82. kép Tiszafüredi miskakancsó 1847-ből. Szolnok Megye Népművészete 547. kép. 

A bort az asztalra nagyobb méretű kancsókban szolgálták fel. Az egyszerűbb, mindennapi 

használatra szánt darabok mellett egyedi, névvel és felirattal ellátott edények is készültek. Ilyen az 

1944-es gyöngyösi egy színű kancsó, amely szövege: „BORBAN VAN AZ IGAZSÁG NEM AZ 

ADÓKÖNYVBEN. ÉLJEN! SZEIP PÁLL” 

Fazekas bravúrnak számítottak és a bort fogyasztó ügyességét kívánták a csalikancsók, csalikorsók.  

Ezeknek az a jellegzetessége, hogy nem lehet belőle a bort a megszokott módon inni vagy kiönteni, 

ugyanis a füle üreges, csőszerű és összeköttetésben van a szája szélén  levő csővel, amelyen több 

valódi és hamis gyűrűs ivónyílás is szokott lenni. Egyedi megrendelésre készültek felirattal és 

évszámmal. Az 1798-as vásárhelyi sokcsöcsű kancsó vagy mihók sárga mázas zöld mázfoltokkal. Az 

edénytípus fortélyosságára utal az 1801-es kancsó felirata: „IGYON BELŐLE AKI TUD.” 



 

 

83. kép Hódmezővásárhelyi csalikorsók. Csongrád Megye Népművészete 327. 329. 

kép. 

Hordót utánzó borosedény a hordókulacs, amely Mezőtúron zöldmázas kivitelben, karcolt 

díszítéssel és felirattal egyedi darabnak számított. Kónya János készítette 1845-ben Mihály Andrásnak 

az alábbi figyelmeztetéssel: „Aki belőle kiissza mingyár tele hozza.” Hódmezővásárhelyen készítette 

saját részére Maksa István 1880-ban hat  - piramis formában egymáshoz kapcsolt  - kishordóból  a 

szíjjal ellátott zöldmázas speciális hordókulacsot.  

8.5  

A borosedények legdíszesebb darabjai a céhkancsók, céhkorsók, amelyek az együvé tartozást 

szimbolizálták. Ezeket használták a különböző ünnepi lakomák, mesterválasztás, inas felszabadítás 

vagy legényavatás alkalmával. 

8.5.1  

A gyöngyösi Bacsaroczki Mihály  1863-ban a helyi fazekas ifjúság számára készített céhkancsót. 

Szájának  kiöntőcsöve szakállas emberfejjé alakul. Díszítménye tarka, kék, sárga, vörös, zöld, barna. 

Oldalán mozdonyt, huszárt, címert, virágos ágat, kalapos férfit és templomot ábrázol. A készítőre és 

idejére utalás mellett olvasható rajta: „Aki iszik belőle vájon egésségire eszt kívánom hogy az Isten 

éltesse minnyájunkat.” Egy másik, valószínűleg 1860-as kancsó a választási korteskedés kellékeként 

készült. Elején koronás magyar címer, kétoldalt vörös-zöld zászlók, férfialak fokossal és emberarcú 

napkorong jelenik meg. Kiöntőcsövét ember vagy állat fejeként alakította ki készítője. A szájat lefedő 

lapon felirat: „csucsos pintes az én nevem mikor borocska van bennem de ha borocska nincs bennem 

üres kulacs én ne vem Éljen a job párt.” 



 

 

84. kép A gyöngyösi fazekas céh ifjúsága számára készített kancsó. 1863. Heves 

Megye Népművészete 241. kép. 

A céhek, közösségek számára készült borosedények neve Hódmezővásárhelyen mihók. 1825-ben 

készült az itteni szabó céh zöld mázas kétfülű edénye, amelyen domborművesen a céh nevének a 

rövidítése látható és a szabók szerszámai (olló, tű, gyűszű). Reprezentatív darab a vásárhelyi takácscéh 

boroskancsója 1848-ból. A zöld mázas, kétfülű edény oldalán a kétfejű sast ábrázoló osztrák császári 

címer stilizált domborműve és felirat. Ebből kiemeljük: „ZŐD MIHOK AZ ÉN NEVEM DA CSAK 

ÚGY HA VAN BENNEM MIKOR PEDIG NINCS BENNEM CSAK CSERÉP AZ ÉN NEVEM.” A 

takácscéh 1853-ban készült másik kancsóján lévő szöveg  utal a funkciójára. „A Mely Betsületes 

Mester Ember Szereti a Társaságot Ezen Edényből való ivása  váljon fris egéségire kivánom éljenn.” 



 

 

85. kép Mihók, a hódmezővásárhelyi takács céh boroskancsója 1848-ból. Csongrád 

Megye Népművészete 338. 343. kép. 

A Dunántúlon korsónak nevezték a kancsó formájú borosedényeket. A jáki gelencsérek több 

céhkorsóját ismerjük a 19. századból, amelyek gazdag domborműves díszítményűek és a mesterség 

jelképeit ábrázolják. A fazekas céh 1835-ös edényén a kiöntő alatt középen és kétoldalt egy-egy 

dúcban préselt  három női maszk látható. A korsó két oldalán domborműves feszület, körülvéve csillag 

alakú pecsétnyomatokkal. Bepecsételt csillagnyomok az egész edényt díszítik. A feszület mellett két, 

egymásnak hátat fordító madár és virágcserépből kinövő fa látható. A korsó leghangsúlyosabb része 

egy kézzel mintázott emberalak, maga a fazekas. Kinyújtott kezében edényt tart, másik keze kicsi 

korong felé mutat, amelyen edény áll. A korong mellett fakés és agyagrög, valamint két kis fazék jelzi 

a termékeket. 



 

 

86. kép A győri fazekasok rátétes díszítésű céhkorsója 1843-ból. Győr-Moson-Sopron 

Megye Népművészete 466. 11.9. kép. 

A győri fazekasok számára készült 1843-ban  az impozáns méretű, rátétes mintájú zöldmázas 

céhkorsó. Az edény virágos-leveles ágakkal díszített, és a füllel átellenes oldalon két heraldikus 

oroszlán között egy korongra helyezett olasz korsóban stilizált virágos ág látható, a hátoldalon pedig a 

céh elöljáróinak neve szerepel. A másik korsó a csizmadia céh számára készült 1844-ben, s 

díszítményei közül kiemelkedik egy zászlót tartó csizmadia két csizma között álló figurája. 

8.6  

Egyedi megrendelésre készültek a református egyházközségek liturgiához kapcsolódó – az 

úrvacsorai bor tárolására szolgáló - úrasztali kancsói. Az észak-magyarországi eklézsiákban 1665-

1806 között 51 templomban 68 úrasztali kancsót írtak össze, amelyből 39 habán eredetű, 29 darabot 

pedig paraszti fazekasok készítettek. Sárospataki mester munkája az 1780-as évszámmal jelzett korsó, 

amely halványzöld alapfestésű és a testét ráillesztett domború levél-, virág-, szőlő- és gránátalma 

minták, valamint festett tulipánok, levelek díszítik. A korsó fülén domború szőlőfürtös, leveles inda 

fut végig. Az úrasztali kancsók, korsók feliratain olvasható a megrendelő vagy megajándékozott 

eklézsia, illetve a készítő mester neve, a készítés évszáma. Az 1849-es parasznyai korsón színes 

koszorúban a népi kerámiák szövegeihez hasonló „Élyen sokáig A szent Eklézsia” felirat található. 



 

Tiszafüreden úrasztalára miska kancsót is készítettek, s ugyaninnen származik a tiszahalászi eklézsia 

1856-os kancsója, amelyet kiöntőjének formája miatt orros-nak neveztek. A zöld mázas edény két 

oldalán stilizált, plasztikus szőlőfürt díszlik.  Nagyváradon készült 1784-ben a bakonszegi 

reformátusok úrasztali borosedénye, amelyen a stilizált gránátalmák, pálmalevelek mellett a 

honfoglalás kori tarsolylemezekre emlékeztető díszítmények jelennek meg. 1793-ból származik a 

bárándi egyházközség úrasztali boroskanta párja, s ezek a világos mázas debreceni edények legkorábbi 

ismert darabjai. A mezőtúri fazekasok a 19-20. század fordulóján festett és plasztikus díszítésű 

feliratos úrasztali boroskancsókat és kétfülű boroskantákat is készítettek. 

 

87. kép A bakonszegi reformátusok 1784-ben Nagyváradon készített boroskancsója. 

Hajdú-Bihar Megye Népművészete 342. kép. 

8.7  

A fazekasok borosedényei mellett a 19. században már a parasztság is használta a keménycserép 

manufaktúrák tartósabb és olcsóbb termékeit, amelyek a használati funkció mellett lakásdíszítésre is 

szolgáltak. 

Heves megyében a bélapátfalvi keménycserép gyár 1832-től 1928-ig működött, és nagy területet 

látott el háztartási edényekkel. A gyár többféle méretben készített díszes boroskancsókat, a néhány 

decistől a 10 literes példányokig. A kisebbek hasán rózsa, sárga búzakalász és kék búzavirág-koszorú 



 

mellett a nyakon kisebb virágfüzérek vannak, a fogórészen zöld levélsor található. Kedveltek voltak a 

szőlőfürt- és szőlőlevélmintás edények is. Gyakoriak a monogramos és évszámos kancsók a 19. 

századból. Két nagyméretű díszkancsó TL, 1886-os datálással és egy-egy  borral kapcsolatos 

rigmussal is díszített: „Eger borát idd jó barát Fel fel a pohárral!”  és „Mit is mondott a kabai asszony 

Hát ha innánk komám asszony.” Különleges példány a 19. század végén készült keménycserép 

díszhordó állvánnyal. A fehér alapszínű, rózsa- és búzavirágcsokorral, színes virágfüzérrel díszes 

edény oldalán fa csap, a tetején dugó volt. A keménycserép kulacsok és pereckulacsok a fazekas 

termékekhez hasonló formájúak, de a nagy virágminták és virágfüzérek kidolgozásán a könnyed 

porcelánfestés stílusa érvényesül. Díszes jellegük miatt nemcsak a bor tárolására és fogyasztására 

használták ezeket, hanem a parasztszobák komódjain lakásdíszítő szerepük is volt. 

 

88. kép Bélapátfalvi boroskancsó. Heves Megye Népművészete 261. kép. 



 

 

89. kép Keménycserép díszhordó állvánnyal. Bélapátfalva. Heves Megye 

népművészete 262. kép. 



 

 

90. kép Bélapátfalvi kulacsok és pereckulacs. Heves Megye Népművészete 263. kép. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén a 19-20. században öt helyen létesült keménycserép gyár. 

Telkibánya és Hollóháza üzemeiben a konyhai edények mellett magyaros stílusú, bor tárolására való 

kulacsok, korsók is kancsók készültek. A 19-20. század fordulójának érdekes színfoltjai azok a 

nagyméretű, dekoratív, alkalmi kulacsok, butykosok és korsók, amelyeket a gyár festői mint egyedi 

alkotásokat hoztak forgalomba. Ezek közül is kiemelkedik az 1907-ben készült bibliakulacs, amely 

„Isten dicsőségére készült a göncruszkai ev. ref. egyház részére,” és többek között szőlőfürtökkel 

díszített. 



 

 

91. kép Keménycserép bibliakulacs. Telkibánya. Borsod-Abauj-Zemplén Megye 

Népművészete 418. kép. 

8.8  

Az üveghuták a 18. század végétől szinte az egész országot ellátták használati üvegekkel, köztük a 

bor tárolására és fogyasztására szolgáló darabokkal. A 18. században 32 üveghuta működött 

Magyarországon, a 19. század első felében pedig már 56-ra nőtt a számuk. Az üvegkészítő központok 

három területen – Erdély, Felső-Magyarország, Dunántúl – koncentrálódtak, a legtöbb Felső-

Magyarországon működött. 

A borospalackoknál még a 18-19. században sem alakult ki olyan egységes forma, mint amilyen a 

gyáripari termelés után megszokottá vált. Az edények teste többnyire hengeres formájú, de akadtak 

hasáb alakú tároló résszel ellátott hosszú nyakú palackok is. Ezek a palacküvegek többnyire egy-két 

literesek voltak, és főként zöld színű üvegből készültek. A palackokat a megrendelő kérésére a 

tulajdonjegyként szolgáló pecséttel is ellátták.  

A finom bor tárolására használták a butellákat, amelyeket díszítéssel különböztettek meg a 

közönséges palacküvegektől.  Hengeres testű és hasáb formájú butélia egyaránt előfordult. A 

nyakrészen elhelyezett fogógyűrűk akadályozták meg, hogy az értékes borral teli edény kicsússzon a 

használó kezéből. Díszítették zománc- és olajfestékkel, a Dunántúlon divatosak voltak a buborékos 

butéliák. A dunántúli Szentgál kisnemesei számára gravírozott darabok is készültek. Az „Éljen Cs.M. 

1844.” feliratú, 38 cm magas  somhegyi butélia egyik oldalán gravírozott  szarvasra lövő vadász, a 

másikon pipázó férfialak korabeli kisnemesi viseletben látható. Gyakoriak a különböző életjeleneteket 

(patkolás, szántás-vetés) bemutató palackok. A Zempléni-hegység üveghutáinak legszebb termékei 

közé tartoznak a zöld, lila, vörös, kék színben pompázó „habos díszű” gömb vagy hengeres testű 

butéliák. 



 

 

92. kép Habos díszű butéliák a zempléni hutákból a 19. század elejéről. Veres László 

1989. 9. kép. 

A ma ismert és széles körben elterjedt kancsók a 17. század végén alakultak ki. Harmonikus 

formájúak, melyek sima felületűek vagy a fúvás során a formának megfelelő behorpadásokkal, 

nyomott motívumokkal díszítettek. A fény-árnyék hatást fokozó, ún. optikai díszek különösen a bükki 

huták termékeire jellemzőek. Az itteni kancsókon gyakran a vízszintes és függőleges irányú 

bordázatok együttese látható. A kancsók falának buborékos díszítése és a színes zománcfestékes 

díszítőtechnika sokfelé jellemző, de a parádi edényeken volt a leggyakoribb. A piros zománcfestékkel 

kivitelezett, szőlőindás, leveles díszítés az erdélyi feketeerdői termékeknél volt nagyon kedvelt. Kék 

színű üvegkancsókat Parádon is gyártottak, fehér „habos” díszítésű kancsók a zempléni hutákban 

készültek. A „rücskös díszű” kancsókat a zempléni és a feketeerdői üveghuták specialitásaként 

tarthatjuk számon. A készítőforma hatására keletkezett plasztikus bütykök az edények egész felületét 

kitöltik, és csillogó külsőt kölcsönöznek az edényeknek. A kancsók gravírozásával a dunántúli 

somhegyi és a parádi hutákban foglalkoztak, ez utóbbiban a szőlőleveles mintázat figyelhető meg. 



 

 

93. kép Kancsó rátétes díszítéssel bükki üveghutából a 19. század közepéről. Veres 

László 1989. 19. kép. 

Sajátos tárolóedény a pincetokba való palack, amely a bor rekeszes ládában szállításának 

megfelelően hasábtestű és rövid nyakú edény. Kezdetben csak a módosabbak készíttek címerrel, 

névvel, évszámmal ellátott palackokat, de a 18-19. század fordulójától kisnemesek, iparosok, 

parasztok is csináltattak ilyen edényeket. Szépen gravírozott vagy festett palackok főként Észak-

Magyarországon és Erdélyben készültek. Vallási szimbólumok, figurális ábrázolások, céhjelvények, 

virágmotívumok egyaránt megtalálhatók a díszítmények között. A zempléni hutákban a habos díszítést 

is alkalmazták az ilyen edényeken. 



 

 

94. kép Pincetokba való palack zománcfestéses díszítéssel. Parád, 19. század 2. fele. 

Veres László 1989. 22. kép. 

A bortermő vidékeken kedvelt és elterjedt népi üveg volt a korsó, amelynek általános formája a 

lapított gömbtestű, rövid nyakú, sonka alakú edény. Ezek Felső-Magyarország déli részén és 

Erdélyben voltak ismertek. Kiemelkedő értékűek a zempléni fonáldíszes korsók, de gyakoriak a színes 

üvegből készült és plasztikus díszítésű edények is. A festett korsók egyik szép példánya készült 

Parádon a 20. század elején, amely különleges díszítményeivel hívja fel magára a figyelmet. Egyik 

oldalán rózsaszín, búzakék, piros, világos- és sötétzöld, sárga színekből összeállított és aprólékosan 

kidolgozott virágkoszorúban piros színnel „Kovács Károly” felirat olvasható. A másik oldalra két zöld 

ággal keretezett mező szimmetrikus kompozíciójába mezőgazdasági eszközök – ásó, kapa, sarló, 

kasza, gereblye, szőlőmetsző kés, kézifűrész, létra – képét festették. Az üvegdugó aranyozással 

díszített. 

A paraszti használatú üvegpoharak többségükben színtelen, áttetsző üvegből készültek talpas vagy 

talpatlan kivitelben. Erdélyben, Parádon és a bakonyi hutákban jellemzőek a gravírozott díszű 

poharak, de Parádon a 19. század közepétől nagy számban állították elő az apró vörös szirmú, zöld 

levelű rózsákkal festett hengeres formájú borospoharakat. Borivásnál kedveltek voltak a 



 

kancsópoharak is. Többnyire színtelen zöldeskék üvegből készültek, de a 19. századtól már 

mindenféle színben előfordultak. 

 

95. kép Bükki üveghutában készült boroskancsók a 19. század végéről. Heves Megye 

Népművészete 266. kép. 
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9. BOROSPINCÉK, BANDÁZÁS, PINCESZER, ÁLDOMÁS 

Zene: Bort iszom én…Somogyi mulatónóták. Gajdos népzenei együttes. Bordalok Egerből. EKF 

kiadása (07. Bort iszom én ....mp3) 

9.1  

A borok megőrzése, raktározása a legtöbb borvidéken a szőlőhegyen, a saját szőlőben (Vas, Zala, 

Veszprém, Somogy megye) vagy annak közelében csoportosan, esetleg utcasort alkotó pincékben 

történt. A bortermelő szabad királyi városokban (Sopron, Pozsony, Buda) és mezővárosaink egy 

részében a borfeldolgozás és -tárolás helyszíne a városi lakóházzal egybeépített présház, illetve 

borpince. A 18-19. század folyamán bortárolásra használt építmények – legyenek akár a szőlőhegyen, 

akár a lakótelepülésen – alapvetően két típust képviseltek. 

A földfelszínen elhelyezett vagy csak igen csekély mértékben a földbe mélyesztett padozatú, 

felmenő falú épületekben. IIyenek a nyugat-dunántúli szőlőbeli vagy hegyihajlékok és az alföldi 

boroskamrák. 

Földfelszín alatti, folyósószerűen kivájt, egyes vidékeken boltozott járatokban, illetve teremnek 

kiképzett helyiségekben, amelyeknek többféle változata létezett. 

9.1.1  

Alyukpincék  a földalatti bortárolás legáltalánosabb építményei. Az egyik az ásott, illetve 

csákánnyal vájt pince, amikor a löszpadot megfúrták vagy a szilárdabb fedőréteg alól a puhább, 

törmelékesebb részt félköríves formára kivágták, enyhe lejtéssel a hegy belseje felé. A lyukpincéket 

szellőzőnyílással (léleklyuk) is ellátták, néha kút, gabonás verem és falba mélyített tüzelő fülke is 

található bennük. Ezeket az építményeket falusi specialisták, a pincevágók vagy pinceásók készítették. 

A másik típus a boltozott lyukpince, amikor először kitermelték a pince vakföldjét, majd felhúzták az 

oldal- és végfalat és erre készítették a donga- vagy kosárívű kőboltozatot. Az épület nélküli lyukpincék 

az észak-magyarországi és felföldi területeken, a Dunántúl középhegységi részein és Erdély nyugati 

felében találhatók meg. Elhelyezkedésük szerint lehettek a szőlőhegy alatt és felett sorban vagy 

egyesével, a faluból kivezető út mentén soros elrendezésben, a falun belül templomdomb oldalában, 

külön pincehegyet vagy pincesort alkotva, de előfordulnak telken, különálló építményként is. A 

lyukpincék bejárati részét (torok, gádor) féltetővel árnyékolták, vagy pincesorok esetén egyenes 

kőtámfallal erősítették meg, azokon faragott kövekből timpanonszerű vagy kosáríves bejáratot 

építettek. Az ilyen pincék építésének virágkora a 18. század második fele és a 19. század első fele. 

9.1.2  

Házi pincék.  Az alápincézett középkori városi lakóházak szerves építészeti folytatásaként a 

történeti borvidékek mezővárosaiban a 18-19. században nagy számban épültek bortároló pincés 

házak, melyekben szőlőfeldolgozó helyiség (présház, borház) is helyet kapott. Észak-Magyarországon 

leggyakrabban az utcai oldalról pincézték alá a házat, a másik megoldás szerint az utcai frontra nyíló 

helyiség borház volt, ami épített vagy vájt lyukpincében folytatódott. Kisebb területen, Abaújban és 

Zemplénben jellemzőek a mélypincés présházas lakóházak, ahol a lakótérből lépcsőn jutottak le a 

présházba, innen pedig lejtős folyosó vezet a vájt lyukpincébe. Hasonló, kétszintes kőépületek 

találhatók a Balaton-felvidéken. 

9.1.3  

A Délnyugat-Dunántúlon a szőlőfeldolgozás és a bortárolás színtere a szőlőhegyen volt, a 

tulajdonos parcelláján épült, falazott, több helyiséges hegyi hajlékban, a présházpincében. A 

présházban állt a nagyméretű bálványos szőlőprés, az átellenes sarokban volt a nyílt tüzelő 

szikrafogóval. A présházból nyílt a lepadlásolt  pince, a hordós bortárolás helye.  A nyugat-dunántúli 

szőlőhegyi gazdaságok állattartással, kertészkedéssel is foglalkoztak, így a présházpincéhez gyakran 

istállót, pajtát is építettek. 



 

9.1.4  

A présházas lyukpincék esetén a felszín alatt vájt vagy boltozott pince fölé présházat építettek a 18-

19. században. A Dunántúl néhány területén a présházpince kapott földbe mélyített borpincét, Észak-

Magyarországon pedig a már meglévő lyukpince fölé építhettek présházszerű helyiséget. Elterjedési 

területük a 19-20. század fordulójára jelentősen megnőtt: a Dunántúl keleti felén föl a Garam völgyén 

át Észak-Magyarország, illetve a Felföld nyugati részéig, mintegy félköríves sávot alkotva. 

 

96. kép kép: Régi présházak Velencén. L.Simon László felv. 2004. Lukács László 

2005. 101. 165. kép. 



 

 

97. kép Pákozdi présházból nyíló borospince. L.Simon László felv. 2004, Lukács 

László 2005. 67. 85. kép. 

9.2  

A pincék típusainak bemutatása után nézzük meg egy jellegzetes bortermelő város, Eger pincéit! 

Egerben nem szokás szőlőben borházat tartani – írták 1853-ban, hanem kádra szedik a szőlőt, s onnan 

hazahordják a városban lévő borházaikba, s pincéikbe. A polgárság és a módosabb parasztság 

présházas pincével rendelkezett, ahol a szőlő feldolgozása és a bor tárolása egyaránt történhetett. A 

borházak elterjedését a szőlőprések használata is segítette. Egerben a polgárok és a papság pincéi 

inkább a városfalon belül, a parasztoké pedig a külvárosok, a hóstyák területén helyezkedtek el.  

A várban és a belvárosban található legrégebbi egyházi-földesúri pincék a 15-16. században már 

létezhettek, de túlnyomó többségük a török hódoltság után, a 18-19. században készült a belvárosban. 

Sok pince van a Kacsa-parton, a Tündér-parton és a Kisvölgyön is, fel egészen a Rác templomig. A 

külvárosokban jelentős pincesor épült az Árnyékszalában és a Verőszalában, ahol a pince előtt borház 

is található lakótelek nélkül. Az Eger-patak keleti oldalán a pincék sora a Cifrakapu utcán kezdődik. 

Ettől délre fekszik a Király-széke vagy Tetemvár, amelynek belsejébe minden oldalról fúródnak 

pincék. Ezek leginkább lakótelkekhez csatlakoznak. Pincék vannak a vár nyugati oldala alatt és a 

hajdani külső vár területén (Sánc), valamint a vártól délre vezető Almagyar utca keleti oldalán. A 

város lakott területén, délnyugaton a Koszorú utcában magukban álló présházas pincék, a Farkas-

völgyben pedig telkeken vágott borospincék zárják be a kört. 



 

 

98. kép Pincesor az egri Verőszalában. Bakó Ferenc felv. 1960. Dobó István 

Vármúzeum Fotótár 9.710 

 

99. kép Verőszalai pincesor Egerben. Kerner Gábor felv. 1977. Dobó István 

Vármúzeum Fotótár 49.621 

A városon kívül találhatók Eger leghíresebb pincéi: a Szépasszony-völgyben, a Kőporoson, a 

Tihaméron és a Kőlyukon. A 18. században Koháry-völgynek nevezett Szépasszony-völgy első 

említése 1843-ból származik. A név egyik magyarázata szerint ez a pogány magyarok ősvallásának 

emlékét őrzi: a Szépasszony Vénusznak megfelelő alak, a szerelem istennője. Az egri hóstyai lakosság 



 

körében élő hagyomány alapján a völgy hajdan egy szépasszony birtokában volt, mások szerint egy 

híres szépasszony árusította a bort az egyik pincében.  A völgy legrégebbi része az Öregsor, amelyhez 

két nagy csoportban újabb sorok csatlakoznak. Némelyik pince falát sajátos 18. századi kőfaragványok 

díszítik.  Az „Istenes pince” egyik domborművén ökörrel szántó és vető férfiakat, másikon Madonna-

ábrázolást láthatunk lábainál kígyóval. A helyiséget a hagyomány szerint egykor templomként 

használták. Más pincékben Golgota-ábrázolás, barokk feszület, felette ötágú korona és a Szent család 

Egyiptomba menekülése látható. 

Tihamér neve a török háborúk alatt elpusztult magyar falu emlékét őrzi. A kőbe vájt borházas 

pincék a Maklár felé vezető országút mentén és erre merőlegesen fekvő három völgyben húzódnak. A 

Kőporos (Kis- és Nagy-Kőporos) a várostól délkeleti irányban fekszik, s nevét a hajdan itt bányászott 

edénytisztító szerről, a kőporról kapta. A budapesti út mellett az 1930-as években, majd 1945 után 

vágott pincesor a Kőlyuk, amit az egykor itt magában álló pincecsárdáról neveztek el. 

 

100. kép Az egri Szépasszony-völgy egyik pincéje szántó-vető jelenetet ábrázoló 

kőfaragvánnyal. Heves Megye Népművészete 125. kép. 

Az egri pincék nagysága, formája és beosztása függ a korától, építtetőjének gazdasági, társadalmi 

helyzetétől és a pince helyétől. A Tetemvár alatt a pincéket nem az Egerre jellemzőbb tufába, hanem 

darázskőbe vágták. Pontosabban a darázskő alatti homokos-kavicsos réteget fejtették ki, és ezekből a 

formátlan üregekből rekesztették el párhuzamosan rakott kőfalakkal az egyes pinceágakat. Az ilyen 



 

pincék előtt ritka a borház, hiszen ezt a területet a város szegényei lakták, akiknek nem tellett és nem 

is volt szükségük borházra. 

Egerben a pincék túlnyomó többségét riolittufába, illetve keményebb homokkőbe vágták. A 

legrégebbiek előtt semmiféle borház nincs, hanem egy keskeny folyosó, a torok vezet le az 5-10 méter 

mélységben fekvő pinceágba. Ilyen torokpincék jellemzőek a Szalában, a Kisvölgy utcában és a Nagy-

Kőporoson. Voltak közös pincetorkok is, amelyekben a torok hosszú folyosóként nyúlik le a föld 

mélyébe, ahonnan mindkét irányba ágak nyílnak, s ezeknek más-más gazdája van. A szőlősgazdák, a 

kapások tulajdonában lévő torokpincékben nincs helye a kádaknak, szőlőpréseknek, azokat a háznál 

tartják, s a szőlőt régen a hegyen és otthon dolgozták fel. A módosabb hóstyai parasztság és a városi 

polgárság présházas pincével rendelkezett. Elterjedtebb a kőbevágott borház és ritka a faragott 

tufakőből épített, amit vakoltak és meszeltek. Gerendás tetőszerkezetét régebben fazsindely vagy 

palakő fedte, ablakát vasrács védte, tömör fa ajtaját pedig vasalás erősítette. Háromszög alakú 

oromfalán a két szellőző közötti oromfülkében gyakran Szent Flórián szobrát állították, hogy a 

tűzvésztől megvédje a pincét és értékeit. A kőbevágott borházak ajtaja mindig rácsos, hogy az edények 

és eszközök szellőzzenek, száradjanak. A borházból nyílik a pince egy vagy több ága, amelyet  tömör 

ajtó zár le, hogy kevés hideg levegő jusson be. Ha hosszú a pince, a levegő szükséges cseréjét 

szellőzőlyukakkal, léleklyukkal biztosítják. 

Az egri pincékben érlelt bor egy részét a szőlősgazdák rendszeresen értékesítették. Már a 18. 

század végén megengedte a város, hogy a borát mindenki mérheti, a pincékben pedig „gyülekezeteket” 

tartottak, magyarul a gazda ott mérte ki a borát. A néphagyomány őrzi a borcégér emlékét, amikor is a 

házak oromfalán lévő szellőzőnyíláson kidugott rúdra káposztalevelet kötözve jelezték, hogy a háznál 

saját termésű bort mérnek. A hóstyai gazdák a bort településről-településre vándorolva is árusították. 

Különösen az iparvidéken, bányászfalvakban (Ózd, Miskolc, Egercsehi) volt nagy keletje az egri 

bornak. Hordókban 150-200 litert is elvittek egy-egy alkalommal „lapos lovaskocsival.” A bort 

nemcsak pénzért árulták, hanem szőlőkaróért, deszkáért, mészért, cementért vagy faszénért is 

becserélték. A termelők dél felé, a borsodi Mezőség és a Tisza mente irányába, Tiszafüred, Hortobágy 

vidékére is szállították a bort. Faluzás közben, de még a pincékben is szokás volt, hogy a bort nem 

valamilyen űrmértékre, hanem nyeletre, szívásra adták. Ez úgy történt, hogy a gazda 50 krajcárt, 1920 

után 10 fillért kért egy nyelet borért. A fogyasztó lefizette a pénzt, és a hordó csapján vagy 

gumicsövön át egy lélegzettel annyit szívhatott, nyelhetett, amennyit bírt. 20 fillérért már egy 

lélegzetet is vehetett közben. 

A városon kívül fekvő pincesorok gazdái együttesen gondoskodtak a pincék őrzéséről. A kőporosi 

és tihaméri tulajdonosok évente két pincepásztort fogadtak, akiknek a szolgálata mindenszentek 

napjától május 1-ig tartott. A 19. században cifra hímzett bundában jártak, fejükön magas sapkafélét 

viseltek, rajta fémlapon „pinceőr” felirat. A pásztor kezében hosszúnyelű baltát hordott, zsebében 

forgópisztoly volt. Este 7-től reggel 5-ig járták a pincéket, meglökték az ajtókat, s ha kinyílt, benéztek, 

nincs-e idegen a pincében. Természetesen a gazda ilyenkor megkínálta egy-egy pohár borral a 

pásztorokat, hogy jobb kedvvel őrködjenek. Fizetésük pinceajtónként meghatározott összeg volt. 

Az egri borosgazdák büszkék voltak pincéjükre, személyes kapcsolatot éreztek iránta. Találóan 

mondja az egri szólás: „Gazdáé a pince, asszonyé a pénz.” A férfinak a pince nemcsak munkaterülete, 

hanem otthona is, ahova bármikor visszahúzódhat. Sok háznál a pincekulcsot is a gazda őrizte, s a 

szőlőből hazafelé menet mindig benézett a pincébe egy-két pohár borra. Könnyen akadt társ is a 

borozgatáshoz. A foloxera előtti időkben  híres egri szokás volt a pincézés, pince-járás, vagy ahogyan 

az egri kapások nevezték, a bandázás.  Ez a pincék csoportos látogatását jelentette, ahol mindig más-

más volt a pincegazda. A pincézés legtöbbet hangoztatott ürügye az volt, hogy meg kell kóstolni, 

kinek a bora a legjobb. A vasárnapi litánia után kezdődött bandázás sokszor három napig is eltartott. A 

régi szokás szerint a pincében csak egy pohár volt, s az járt körbe, ezért mindig fenékig kellett kiinni. 

A gazda az első pohár bort a földre öntötte, „mert a holtaknak is kell valami.” (L: 10.11.1) Tihaméron 

és a Kőporoson a pincéknél megjelent a vándorárus, a kocsiber is. Volt henteskocsiber, aki tormás 

virslivel kereskedett. Kis kályhát hordott magával, s azon faszéntűz felett egykettőre megfőzte a 

virslit. A virsliseken kívül pékek is járták a pincesorokat és rúdon perecet árultak. A pincézők jó 

hangulatban táncra is perdültek. Magányos férfitáncokat jártak: kapával a kézben kapatáncot, seprőt 

forgatva seprőtáncot és magyar csárdást. 



 

 

101. kép Nagy Kálmán egri pincegazda lopóval. Bakó Ferenc felv. 1968. Dobó István 

Vármúzeum Fotótár 33.097 

9.3  

A pinceszer, a szőlőhegyi mulatozás sajátos alkalma, amely a Dunántúlon napjainkig élő szokás. A 

szőlősgazdák családjuk szükségletének megfelelően hordták haza a szőlőhegyi pincéjükből a bort. Az 

idősebbek télen lehetőleg naponta felkeresték a pincét, sokszor csak azért, hogy megnézzék: nem 

csöpög-e a hordó, nem pattant-e meg a hordóabroncs? A pincék a 18-20. században a férfi társas élet 

helyszínei voltak. A szomszédokból, rokonokból álló, összeszokott társaságok tavasztól őszig, 

vasárnaponként ebéd után indultak el a hegyre hol egyikük, hol másikuk pincéjéhez „bort kóstolni.” 

Ha útközben nyitott pincét találtak, nem illett köszönés nélkül elmenni előtte. Ezt pedig legtöbbször 

követte egy-két pohár bor is. A pinceszerezés nem alkalomszerű duhajkodás volt, hanem a vasárnap 

délutánok megszokott baráti összejövetele, ahol a borozás elsősorban az együttlét, a beszélgetés 

hangulatosabbá tételére szolgált. A szőlőhegyen ünnepelték a névnapokat, itt köszöntötték az új 

esztendőt, és itt vitatták meg a hegyközség fontos ügyeit. E férfimulatságokon asszonyok sohasem 

voltak jelen. A székesfehérvári Öreghegyen tartott pinceszereken gyakran kemencében sült 

libafertállyal és forgácsfánkkal vetették meg a bor ágyát. 



 

 

102. kép Pinceszerzés Sopronban. Rubicon 2007/6-7. 10. 

A Dunántúlon többfelé volt szokás a nők pinceszerezése, az asszonyfarsang. A Balaton mellékén 

húshagyó kedden, Pákozdon farsang utolsó vasárnapján mulattak az asszonyok, lányok. A nők 

pinceszerezésének szokása a református Igaron ma is él, s mivel itt hamvazószerdán tartják, ezért 

hamvazásnak nevezik. Ezen a napon az asszonyok és lányok karjukon kolbászt, sonkát, rántott húst 

tartalmazó kosárral csoportokban mennek ki a szőlőhegyi pincékbe, ahol vidám mulatással 

búcsúztatják el a farsangot. A velencei farsangolásra az asszonyok fánkot sütöttek. A Somogy megyei 

Mernyén farsang utolsó vasárnapján a férjes asszonyok, húshagyókedden a lányok pinceszereztek. 

Pázmándon a farsang utolsó vasárnapjától húshagyókeddig hangos volt a szőlőhegy. A gazdák a 

családtagokat, rokonokat hívták a pincébe, s ilyenkor férfiak, asszonyok, lányok és legények is jöttek. 

Kosarakban siskát (farsangi fánkot), kolbászt, rántott húst, tepertőt hoztak magukkal. A présházban 

sokszor éjfélig, másnap reggelig mulattak. 

Tabajdona legények a présházban húshagyóztak.  Vittek ki magukkal húst vagy nyulat fogtak és 

borban pörköltet főztek. A lányok külön csoportokban mentek ki a hegyre húshagyózni, de 

nyomukban hamarosan a legények is megjelentek. Tordason is együtt farsangoltak a lányok és 

legények. Csoportokban végigjárták egymás pincéit, ahol a magukkal vitt ételt elfogyasztva 

borozgattak,  daloltak és táncoltak. 

9.4  

A közös borfogyasztás jeles alkalma volt évszázadokon át az áldomás. A feudalizmus időszakában 

bármilyen adásvételt, egyezséget néhány liter bor szertartásos megivásával pecsételtek meg, mert a 

tranzakció csak ezzel vált közhitelűvé. Az áldomást mindig a vevő fél fizette. A bor mennyisége a 

gazdát cserélt jószág (állat, ház, föld) értékétől függött, de 3 liternél kevesebbet még egy csikó 

vásárlásánál sem illett adni. A nagyobb közös munkák befejezését is 1-2 hordó bor csapra verésével 

ünnepelték meg. 



 

 

103. kép Vásári áldomásivók. Lotz Károly rajza 1862. Rubicon 2007/6-7. 13. 

Magára valamit is adó szőlősgazda csak a saját borát itta és vendégeit is azzal kínálta. Még a két 

világháború között is szégyennek számított, ha egy szőlősgazda a kocsmába ment bort inni. A 

hagyományos paraszti kultúrában a napi italfogyasztásnak meghatározott rendje volt napszakok, 

nemek, életkor, a munka- és ünnepi alkalmak szerint. Általános szokás volt, hogy a felnőtt férfiak a 

reggelt egy pohárka (kupica, stampedli) pálinkával kezdték, borvidékeken azonban a nap további 

részében már nem ittak pálinkát. A reggelit kevés borral (2-3 dl) öblítették le, majd ebéd után 

következett két-három pohár bor. Délután munka közben kortyolgattak egy keveset, a vacsorához 

pedig elengedhetetlen volt három-négy pohárral. Az íratlan szabály szerint asszonyoknak reggel nem 

illett sem bort, sem pálinkát inni, az ebédhez és vacsorához azonban ők is fogyaszthattak a férfiaknál 

kisebb mennyiséget. Férjhez adandó nagylányoknak semmikor sem illett bort inni. Télen sok helyen 

szokás volt reggelire vízzel hígított, enyhén fűszerezett és felmelegített bort inni. Ebből az asszonyok 

is kortyoltak, sőt még az iskolába induló gyerekek is kaptak egy keveset. A napi boradag 

elfogyasztásának a közösség által elfogadott beosztását fogalmazza meg az a népi bölcsesség, 

miszerint nem jó tanácsot kérni olyan embertől, aki már délelőtt bort iszik. Nehéz megállapítani, hogy 

hány liter bor lehetett egy-egy magyar parasztcsalád éves borszükséglete. Ez vidékenként, sőt 

családonként változó volt. Égető Melinda gyűjtési tapasztalata szerint a 19-20. század fordulóján a 

Duna-Tisza közén egy felnőtt férfi családtag rendszeres napi italára évi egy hektoliter bort számítottak. 

Az ünnepi fogyasztás ennél jóval magasabb lehetett. A névnapokra, disznóölésekre szánt bor fejenként 

és alkalmanként elérhette az 5 litert is. A széleskörű borfogyasztás alapvető oka a Magyarországra 

jellemző borbőség és a jó ivóvizek hiánya volt. 

A feudalizmus évszázadaiban minden alkalmazott bére tartalmazta a bor juttatást. Az uradalmak 

tisztviselői és cselédei, a falusi és városi közösségek által fizetett papok és tanítók díjleveleiben is 

benne foglaltatott a borjárandóság. A szőlőben dolgozó napszámosoknak is járt a napi 1-1,5 liter 

kapásbor.  

A fogyasztott bor minősége széles skálán mozgott. A tiszta, jó bor az ünnepi alkalmak megbecsült 

kelléke volt.  Napi rendszerességgel  viszont  gyenge színborokat  vagy vízzel higított, illetve un. 



 

másodborokat (csiger, lőre) fogyasztottak. (L. 7. 4. 4). Ezek az alacsony alkoholtartalmú, kellemesen 

savanykás ízű, üdítő italok igen jó szomjoltók voltak a nyári nagy melegben.    

9.5 FELHASZNÁLT IRODALOM  

Bakó Ferenc: Egri borospincék. Eger, 1998. 

Égető Melinda: Az italfogyasztás tradíciói. Rubicon 2007/6-7. 6-13. 

Kecskés Péter: Szőlőfeldolgozó és bortároló építmények. In: Magyar Néprajz IV. Életmód (Főszerk: 

Balassa Iván). Budapest, 1997. 205-213. 

Lukács László: A szőlőművelés népszokásai. In: Szép napunk támadt. A népszokások Fejér megyében 

(Szerk: Gelencsér József-Lukács László). Székesfehérvár, 1991. 527-575. 

Lukács László: A Velencei-tó környékének szőlőkultúrája és borpincéi. In: Édes szőlő, tüzes bor. A 

Velencei-tó környékének szőlő- és borkultúrája (Szerk: Lukács László-Ambrus Lajos, L.Simon 

László). Budapest-Pázmánd, 2005. 9-165. 

Petercsák Tivadar: Szőlőművelés, borkultúra, kertgazdálkodás. In: Az egri hóstyák (Szerk: 

Guszmanné Nagy Ágnes, Miskolczi László, Petercsák Tivadar). Eger, 2007. 61-74. 



 

10. SZŐLŐ- ÉS BORKALENDÁRIUM 

A magyarországi szőlészetet és borászatot, az éves munkák állandóan ismétlődő rendjét az ünnepek 

és hétköznapok, a védőszentek emléknapjai és a munkakezdő, illetve dologtiltó napok váltakozása 

határozta meg. A szőlősgazdák ismerték azokat a hiedelmeket és szokásokat, amelyek egy-egy naphoz 

kapcsolódva – hitük szerint – biztosíthatták a bő termést, egészséget és a család boldogulását. Az 

egész évi munka terméke, a bor is szerepel az év jeles napjainak szokásrendjében. 

10.1 JANUÁR, BOLDOGASSZONY HAVA 

Január 1. -Újév napja. A Gergely-féle naptárreform tette január 1-re az év kezdetét 1582-ben a 

korábbi karácsony helyett. Az újévet köszöntő fiúgyerekek és férfiak olyan jókívánságokat mondtak 

ilyenkor, amelyekben gyakran szerepelt a bor is. Vasszilvágyon még az 1960-as években is elhangzott 

ez a köszöntő: „Boldog Újévet!/Bort, búzát, barackot,/ Kurta farkú malacot,/ Szekerembe kereket,/ 

Köcsögömbe feneket,/Poharamba vörösbort,/Hadd ihassak bőven,/Az új esztendőben.” Jó bor- és 

gyümölcstermés várható, ha újévkor fényes, tiszta az idő. Lendván jó bortermésre számítottak, ha erre 

a napra eláradtak a patakok. 

Január 6. - Vízkereszt.  A hívők különleges hatást tulajdonítanak az ekkor megszentelt víznek. Az 

egri szőlősgazdák régebben szentelt vízzel hintették meg a szőlőt, hogy bő termésük legyen. 

Január 22. – Vince napja. A népi megfigyelések szerint az e napi időjárástól függ az őszi 

szőlőtermés minősége. Ha ekkor napsütéses idő van, kienged a fagy, „Ha megcsordul Vince, tele lesz 

a pince” – tartja az általános népi mondás. Dél-Baranyában ilyenkor Vince-napi mulatságot tartottak.  

A gazdák a szőlőhegyen ettek-ittak, majd gömböcöt (disznósajtot) akasztottak egy tőkére, hogy olyan 

nagy fürtök teremjenek. (Vince kultuszához és e naphoz.( L: 3. 4. ) 

10.2 FEBRUÁR, BÖJTELŐ HAVA 

Február 2. – Gyertyaszentelő boldogasszony. Ilyenkor szentelik a Krisztust jelképező gyertyákat a 

katolikus templomokban. Elterjedt hiedelem, hogy a szőlőtermést veszélyeztető vihar, égzengés, 

jégeső alkalmával szentelt gyertyát kell gyújtani. Népi tapasztalat, hogy ha ilyenkor jó idő van, akkor 

későn tavaszodik. Erre utal a bácsszőlősi versike részlete: „Ha fénylik a gyertyaszentelő,/A szűrödet 

vedd elő,/De ha csepeg-csorog,/Kevés lesz a borod.” 

Február 3. – Balázs napja. A termésjóslás, madárűzés napja is, ami abban nyilvánult meg, hogy a 

gazdák a szőlejük négy sarkában e napon megmetszettek egy-egy tőkét, hogy Balázs védje meg 

szőlőket és zavarja el onnan szőlőéréskor a termésben kárt tevő madarakat. 



 

 

104. kép A szőlővenyige levágása és kévébekötése. 1571. Balassa Iván 1991. 224. 

Február 14. – Bálint napja. Ekkor már megindulnak a tavaszi munkák, metszik a szőlőket, fákat. 

Hideg, száraz idő esetén jó termést reméltek. Cserszegtomajon a  gazdák napkelte előtt megkerülték a 

szőlőbirtokukat, hogy távol tartsák a lopni szándékozó embereket és a madarak se bántsák a szőlőt. 

Balatongyörökön a négy sarkán megmetszették a szőlőt, hogy óvják a károktól. 

Február 19. - Zsuzsanna napja. Ezen a napon azt várták, hogy megszólaljon  a pacsirta, mert az 

már a tavasz közeledtét jelzi.  Egyes gazdák szerint csak mostantól lehet kezdeni metszeni a szőlőt, 

hogy azon le ne fagyjon a rügy. 

Február 24. – Mátyás napja. Mátyás „jégtörő” jelzője arra utal, hogy ilyenkor nagy hidegek 

szoktak lenni. Az esőnek nem örültek ezen a napon, mert akkor elveri a jég a termést, a szőlő pedig 

savanyú lesz. 

Farsang. A lakodalmak, mulatozások időszaka, és különösen a „farsang farka,” a 

kövércsütörtöktől húshagyó keddig tartó néhány nap a bőséges evés-ivás ideje, hiszen utána 

következik a 40 napos böjt.  Természetesen sok bor is fogyott ezeken a mulatságokon, de a Dunántúli 

szőlőkben külön farsangi pinceszereket is tartottak. (L: 9. 4. 2 - 9. 4. 4.) 

10.3 MÁRCIUS, BÖJTMÁS HAVA 

Március 18, 19, 21. – Sándor, József, Benedek napja. Az egész magyar nyelvterületen ismert 

időjárási regula: „Sándor, József, Benedek,/Zsákban hozzák a meleget!” A népi tapasztalat azt mutatja, 

hogy az első meleg napok megérkezése erre az időszakra esik. A termést illetően több helyen is azt 

vallották: „József kedvessége, jó év kezessége.” Általában mindenütt felköszöntik a Józsefeket ehhez 

hasonló versekkel: „József, a neved napján a boroskancsót érd el/Amíg a halál a torkodra nem 

térdel.” Az Alföldön úgy vélik, ha szivárvány látható e napon, a széles sárga sáv jó búzatermést, a 

széles piros sáv pedig bő bortermést ígér. 



 

Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony. Ekkor szokták elvégezni a gyümölcsfák tavaszi 

oltását és megkezdeni a szőlő metszését. Hamarabb terem a szőlő, ha növő holdkor metszik, oltják. 

Szabadkán, Kelebián azt tartották, hogy ilyenkor vörösbort kell inni, mert ez szaporítja az ember vérét. 

 

105. kép Kétágúzás Tokaj-Hegyalján, 1571. Balassa Iván 1991. 227. 

 

106. kép Szőlőmetszők és karózók ifj. Heltai Gáspár 1592. évi csíziójának áprilisi 

hónapábrázolásán. Csoma Zsigmond 1999. 26. 



 

10.4 ÁPRILIS, SZENT GYÖRGY HAVA 

A húsvéti ünnepkör. A katolikus falvakban a vasárnapi ételszenteléskor a kosárba bor is került, 

amiből az egri borosgazdák a teli hordókba is öntöttek, hogy megvédje őket a torokbajtól. A lányokat 

hétfőn meglocsoló legényeket a házban nemcsak étellel, hanem borral, pálinkával is megkínálták.   

Sajátos húsvéthétfői szokás a dél-baranyai németek szőlőhegyen tartott Emmausz-ünnepe. Ez ünnepi 

felebaráti vendégeskedés volt a szőlőhegyi pincék előtt, ahol a húsvéti tojásokat a csúcsuknál 

összekoccintották. Az Emmauszba menés a szabadban eltöltött sétát, víg társasági összejövetelt 

jelentette cigányzenével, labdajátékokkal és evéssel, borozgatással. 

A gazdák örültek az áprilisi esőnek, mert „ha esős április, megtelik a pince, a csűr.” „Ha a 

cseresznyefa virágos, virágos lesz a szőlő is, jó lesz a termés” – figyelték meg a szőlőtermelők. 

10.5 MÁJUS, PÜNKÖSD HAVA 

Május 1.  Falvakban a májusfa állításának az ideje.  Május 1-re virradóan a legények, legénybandák 

állították, ki-ki a maga szeretőjének. Ez 10-15 méter magas  gyertyánfa, jegenyefa, nyárfa vagy 

fenyőfa. Pántlikákat, selyemkendőt, átlátszó üvegben vörösbort kötöztek rá. A falu népe reggel 

felkelve kíváncsian vizsgálta, melyik lány háza előtt magaslik májusfa, s közben találgatták, ugyan ki 

állíthatta. A fa ledöntésére a hónap végén került sor, amikor is a munkában segédkező legények 

közösen fogyasztották el a fa koronájára akasztott üvegből a bort. 

Május 12, 13, 14. – Pongrác, Szervác, Bonifác napja, Fagyosszentek. Pongrác napján évszázados 

tapasztalat szerint a tavaszi meleg időjárás hirtelen hidegre fordul, sőt fagy is lehet, ami „leszüreteli a 

szőlőt,” tönkre teszi a termést. A gazdák ilyenkor védekezésül trágyát égettek, füstöltek a szőlőkben. A 

kalendáriumokban olvasható rigmusok is erre figyelmeztetnek: „Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a 

fagyosszentek,/Hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kentek!” A három fagyosszent idején nem 

lehetett kapálni a szőlőhegyeken, mert akkor nem terem a szőlő. Egerben azt tartották, hogy a 

Pongrác-napi eső állítólag jó a mezőnek, viszont árt a szőlőnek. 

Május 25. – Orbán napja. Szent Orbán a szőlőtermesztők, kádárok, kocsmárosok patrónusa 

(Kultuszához L: 4.2.  A néphagyomány Orbánt is a fagyosszentek közé sorolja.  Ha ekkor hideg van, 

az a szőlőnek árt leginkább, ezért sokfelé szobrot emeltek számára a szőlőben, és ezen a napon 

körmenetben keresték fel. A szőlőtermelő falvak a hegy védelmét és a bő termés biztosítását várták 

tőle. Az Egerben egykor élt mondás  - „Ha Orbán nevet, a szőlő sír.” azt jelenti, hogy ezen a napon 

igen gyakran elfagytak a szőlők, ami sok kapás életét keserítette meg. 

 

107. kép Szent Orbán Szőlőfürtöt tartó alakja a Gyöngyösi Szent Bertalan templomban. 

Mátrai borok könyve 74. Szelényi Károly felv.  



 

 

108. kép Orbán napi vidámság az adonyi szőlőhegyen. Lukács László 1991. 550. 100. 

kép.  

Pünkösd. A legjellegzetesebb népszokás a pünkösdikirály-választás, ami ügyességi próbákkal, 

vetélkedéssel járt. Az így megválasztott legény egy éven át az ifjak vezetője, bírája lett, aki hivatalos 

volt minden helybéli lakodalomba is.  A pünkösdi király kiváltságai közé tartozott – pl. a Dunántúl 

egyes vidékein – hogy egy évig ingyen ihatott bort a kocsmában, aminek az árát az elöljáróság vagy a 

helybéli földesúr fizette. Somlón, amely mélyen vallásos katolikus terület, a somlóvásárhelyi plébános 

miséje után zászlókkal vonultak a templomtól a szőlőhegyen lévő Margit-kápolnáig. Útközben a 

szőlők között könyörgő énekkel kérték terményeikre az áldást: „Miatyánk, Úristen,/Hallgass meg 

minket,/Áldd meg mezőink és szőlőinket!/Szentséges nevedben kenyeret s bort kérünk,/Hallgass meg 

bennünket, kik Hozzád térünk!/Miatyánk Úristen,/Hallgass meg minket,/Áldd meg mezőink és 

szőlőinket!” 

10.6 JÚNIUS, SZENT IVÁN HAVA 

Június 8. – Medárd napja. Medárd a gabonaaratás és aszüreti munka védőszentje is.  Közismert 

időjárásjósló nap. A néphit szerint, ha Medárd napján esik, negyven napon át esős idő várható. 

Baranya, a Muravidék szőlősgazdái azt tapasztalták, hogy ha Medárdkor esik, rossz szőlőtermés 

következik, a szénatermés viszont bő lesz. Medárd az utolsó fagyosszent is, de az ekkor előforduló 

enyhe fagy már nem árt semminek. 

Június 10. Margit napja. Ekkor nem szabad dolgozni a szőlőben, mert lepörkölődik a szőlő levele. 

Június 14. – Éliás napja. Az öreg szőlősgazdák szerint viharok, dörgés, villámlás, jégeső, pusztító 

szélvihar jellemzi Éliás napjának időjárását. Ez ellen a katolikusok szentelt gyertya gyújtásával 

védekeztek. 

Június 24. – Szent Iván napja.  A nyári napforduló ünnepe, amit Európa-szerte lángoló tűz 

gyújtásával ünnepeltek meg. Dél-Magyarországon szokásban volt az is, hogy amikor misére mentek, 

akinek volt szőlője meg bora, vitt egy litert, megszenteltette és azt itták ezen az ünnepi napon. 

Június 29. – Péter-Pál napja. Az egri szőlősgazdák szerint erre a napra lehetőleg be kell fejezni a 

szőlő tetejezését, hogy az erőt ne a növekedésre, hanem a szőlőre adja. A tapasztalat szerint akkor 

várható jó termés, ha ekkorra megszűnik a szőlő virágzása. 

10.7 JÚLIUS, SZENT JAKAB HAVA 

Július 20. . Illés napja. A dél-magyarországi szőlősgazdák azt vallják, hogy Illés, Anna, Jakab 

három szeles nap Ezeken a napokon vihar vagy szél dühöng, zivatar fenyeget, amiért nem is szabad a 

földeken dolgozni, mert a mennykő belecsaphat az emberbe.  

 



 

Július 25. – Jakab napja. A szőlőtermesztők szerint a szőlő e napon abbahagyja a növekedést, 

édesedni kezd. Egri tapasztalat, hogy bőséges termés várható, ha tiszta Szent Jakab éjszakája. 

10.8 AUGUSZTUS, KISASSZONY HAVA 

Augusztus 1. – Vasas Szent Péter napja. A Muravidéken a szőlőtermesztőknek dologtiltó nap. Még 

a szőlőbe sem lehetett kimenniük, mert a szemek lehullanának a fürtökről. 

Augusztus 6. – Urunk színeváltozása.  A középkor óta szőlő-hálaadási szokás, amit az utóbbi száz 

évben már csak keleten tartanak meg.  A kalendáriumok megőrizték és profánná tették annak emlékét, 

hogy bekövetkezett az isteni szőlőtő színében való változása a Tábor-hegyen, azaz, hogy ezen a napon 

kezd a szőlő színesedni, tarkává válni. A Tolna megyei Sióagárdon egy korai érésű fajtát Úr-

színeváltozási szőlő-nek neveztek, a tokaj-hegyaljai görög katolikusok szőleit pedig ilyenkor 

körmenettel áldották meg. 

Augusztus 7. – Donát napja. (Kultuszához L: 4.3.)     

Augusztus 15. – Nagyboldogasszony. Ez is terményjósló nap: Ha Nagyboldogasszony fénylik, jó 

bortermés ígérkezik. 

Augusztus 24. – Bertalan napja. Ezt a napot sok helyen őszkezdőnek, a kánikula végét jelzőnek 

tartják.  A Bertalankor érett szőlő jó borra mutat. 

10.9 SZEPTEMBER, SZENT MIHÁLY HAVA 

Szeptember 1. – Egyed napja.  A szőlőkben zárónap, amikor tilos szekérrel járni a szőlőkbe, és 

megkezdődik a szőlőőrzés. Ha ekkor szép idő van, az egri gazdák szerint kellemes ősz és jó bor 

várható. Veszelszki Antal 1799-ben kiadott kalendáriumában „Rövid paraszt Praktika”-ként írja: 

„Egyed napján jó idő lévén: az ősz is jó lészen, és a bor-is” 

Szeptember 8. – Kisasszony napja.Szűz Mária születésének ünnepe, ami a paraszti életben is 

határnap. A hegyvidékek parasztsága úgy vélte, ha Kisasszony napján nem köszönt be az éjszakai 

fagy, akkor hosszú, meleg lesz az ősz. Ennek különösen a szőlősgazdák szempontjából van 

jelentősége, hiszen a régi mondás szerint is: „Szeptemberi meleg éjszakák/finom bort érlelnek./Ha 

hidegre fordulnak Máriák,/savanyúak lesznek.” A Máriákra utalás itt a Kisasszony-nap mellett a 

szeptember 12-i Mária napra is vonatkozik. 

Szeptember 21. – Máté napja. Ha ezen a napon tiszta az idő, a gazdák jó bortermésre 

következtettek. 

Szeptember 28. – Vencel napja. Ugyan Vencelt nem sorolják a  védőszentek közé,  a tokaj-

hegyaljai Tállyán az ottani Fáklyás Társulat legnagyobb ünnepe. Ekkor díszítik fel a templom Szent 

Vencel oltárát virágokkal és az un. Vencel szőlővel. (L. 2.10.4) 



 

 

109. kép A tállyai templom feldíszített Szent Vencel oltára. Makky György felv. 1994. 

Barna Gábor 1996. 214.6. kép. 

Szeptember 29. – Szent Mihály napja. A gazdasági őszi évnegyed kezdőnapja. Ekkorra már kiforrt 

a déli szőlőhegyek – az átlagnál korábban szüretelt szőlőinek – bora. Ezért is hívták a dél-

magyarországi területeken Borszűrő Szent Mihály napjának ezt a napot. Ekkortól lehetett szűrni a bort, 

ekkortól kezdődhettek a lakodalmak. 



 

 

110. kép Szüret utáni szőlőtaposás egy 1646-os kalendárium hónapábrázolásán. Csoma 

Zsigmond 2009a. 248. 

 

111. kép Szüret és szőlőfeldolgozás Comenius Orbis pictus c. tankönyvében, 1653. 

Csoma Zsigmond 2009a. 248. 

10.10 OKTÓBER, MINDSZENT HAVA 

Október 4. – Assisi Szent Ferenc napja. Vas megyében szüretkezdő nap. 

Október 15. – Teréz napja.  Erdélyben, Baranyában és a Somló hegyén ekkor kezdik a szüretet, 

Egerben Teréz-szedés a neve az ekkori szüretnek. (Vö: 5. 2.)   

Október 21. – Orsolya napja. A Balaton és Kőszeg vidékén szüretkezdő nap. 

Október 28. – Simon-Júda napja. Hagyományosan ekkor kezdték meg a szüretet Tokaj-Hegyalján. 

A nap fontosságát fogalmazza ez a mondás: „Akár hasznon, akár kár,/Simon-Juda a határ.” 

10.11 NOVEMBER, SZENT ANDRÁS HAVA 

A kiforró új borok ekkortól tették lehetővé a lakodalmak, a nagy családi-társas összejövetelek 

rendezését, ugyanis bor nélkül valamire való vendégséget, lakodalmat tartani nem lehetett. Az újbor, 



 

főleg a borvidékeken a legjelentősebb évi nagymennyiségű készpénzbevételt is jelentette. Nagyon sok 

vidéken a szüretig, illetve az újborig hitelbe vásároltak a gazdák, majd az eladott bor árából rendezték 

tartozásukat. Egy-egy lakodalomban hatalmas mennyiséget ittak meg a vendégek. Csoma Zsigmond 

kutatásai igazolják, hogy a népi társadalomban a vendéglátás, a párválasztás, az új pár szexualitása az 

újborhoz, a borkészletek feltöltéséhez igazodott. Ezt támasztja alá Bél Mátyás is a 19. századi baranyai  

paraszti házasságok leírásával: „Boraik meg dézmállása után October végén, és November elején 

fujják meg az indulásra (házasodásra) készülőt.” A lakodalmi bor fontosságára utal a nem szőlőtermő 

vidéken fekvő Átányon szokásos mondás: „…még bor is vót a lakziba.” 

November 1. – Mindenszentek napja. A népi tudatban azoknak a halottaknak az emlékét őrzi ez a 

nap, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. A temetőbeli halottakra emlékezés részeként 

egyes helyeken élelmet, sőt üvegben bort is tesznek a sírra. A jó borivó hozzátartozói halottjuk kedves 

italát rakják a sírra, hogy a túlvilágon se szenvedjen hiányt belőle. Egerben régi szokás volt, hogy egy 

üveg bort vittek a gyerekek szüleik sírjára, és voltak, akik meg is locsolták vele a sírt. Ennek emlékét 

őrizheti az a hagyomány, hogy pincézéskor a pohárból egy keveset a földre loccsantanak és 

hozzáfűzik, hogy „ennyi jár a halottaknak is.” (Vö: 9. 3. 7) 

November 11. -  Márton napja.  Szent Márton napján országszerte lakomákat rendeztek, amikor 

libapecsenyét fogyasztottak. Mivel ekkorra már kiforrt az újbor, ez is került az asztalra. Erre utal a 

mondás: „A bornak szent Márton a bírája.” 

10.12 DECEMBER, KARÁCSONY HAVA 

December 27. – János napja.  Szent János evangélista ünnepe, amelyhez a borszentelés szokása 

kapcsolódik. A szent bornak is – mint minden egyéb szentelménynek – mágikus erőt tulajdonítottak.  

Beteg embert és állatot gyógyítottak vele. Öntöttek a boroshordókba is, hogy meg ne romoljon a 

tartalma. Szólásként él a Szent János áldása kifejezés, a búcsúzáskor megivott utolsó pohár borral 

kapcsolatban. Egykor ezzel a szentelt borral búcsúztatták el az útra kelőket. Ennek eredete oda 

vezethető vissza, hogy amikor egy pogány pap méregkelyhet adott Jánosnak, ő a kereszt jelével 

megáldva kiitta, és nem történt baja. Ezért ruházza fel a hagyomány a megszentelt bort mágikus 

erővel. Mindebből mára már csak a vendégségben búcsúzók szólása maradt: „Na, igyuk még meg 

Szent János áldását!” 

 

112. kép Szent János boroskehellyel. Csoma Zsigmond 1999. 225. 



 

Ezen a napon köszöntik a Jánosokat is, pl. a kalotaszegi Korposon ezekkel a szavakkal: „Ide 

hallgassanak, valamit  mondok most/Egy-két rövid szóval felköszöntöm Jánost./ Ennyiből áll pedig  ne  

legyen hiányos/ Élted szerencséje, jó barátunk, János./Az Isten áldjon meg minden javaival,/Idei jó 

borral, no meg tavalyival./A betegségeket csak híréből ismerd,/Százéves korodban a bokád 

összeverd./A lakodalomban ugrándozz reggelig,/Szóval legyél vidám életed végéig.” 
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11. A SZŐLŐ ÉS A  BOR A NÉPKÖLTÉSZETBEN 

A szőlő és különösen a bor  nemcsak a nagy szőlőtermő vidékeken volt nélkülözhetetlen a 

közösségi munkaalkalmak, jelentős családi események, mulatságok alkalmával. A bor vidámító hatása 

a borospincékben,   pinceszereken, lakodalmakban a nótázást is elősegítette, s ekkor a legkülönfélébb 

típusú népdalok, műdalok kerültek sorra. Közöttük sok szól magáról a borról és annak hatásáról. A bor 

megjelenik a lakodalmi rigmusokban, a vőfély beköszöntő verseiben, a névnapi és újévi jókívánságok 

között, de nem hiányozhat a szólásmondásokból, találós kérdésekből sem. 

Zene: Egervidéki bordalok. Egri csillagok népdalkör, vezényel: F.Molnár Gabriella. Bordalok 

Egerből. EKF kiadása. (04. Egervidéki bordalok.mp3) 

11.1  

A szőlőművelés egész éven át tartó munkája során a csoportosan dolgozó napszámosok a szőlőbe 

menet vagy este hazafelé és bizonyos munkák  közben gyakran énekeltek. Ezek a napszámosdalok a 

közismert katona- és summásdalok átalakított változatai, de a további kutatások a szőlőmunkához 

kapcsolódó sajátosságokat is feltárták a népdalkincsben. Fajcsák Attila  egri kutatásai  szerint  a 

napszámosdalok és szövegek tartalmuk szerint a következő témák köré csoportosíthatók: munkaidő, a 

munka felügyelete (vicellér), szerelem. 

A szőlőkötözéskor történeti borvidékeinken elterjedt lehetett az éneklés. Kodály Zoltán a Zobor-

vidékről említ ún. kiéneklő dalt, amit kötözéskor szoktak dalolni. Az egyik egri népdal a vincellérről 

szól: „Este van már, késő este,/Vincellérnek most van kedve,/Ha van kedve, kössön 

maga,/Napszámosát engedje haza!” Egy két világháború közötti változat szerint: „Este van már, késő 

este,/Vincellérnek most van kedve,/ Ha akarja, kösse maga,/Minket pedig küldjön haza!/ Este van már, 

piros az ég,/Vincellérnek most sem elég,/Édesanyám megfőzött már,/Azóta a kapuba vár./  Késő este 

már az üdő,/Nem parancsol már az ügyelő,/Gyerünk haza hamarjába,/Hagyjuk itt kint egymagába!” 

A szerelmesek „kiéneklése” Egerben is előfordult az előbbi dalok folytatásaként: „Este fele nincsen 

meleg,/Forog a szerelemkerek,/Eged Jóska benne forog,/Takács Mari rámosolyog./ Eged Jóska mé’ 

vagy cigány,/Mé’ járkálsz te Marika után?/Azé’ járok Marika után,/A faluba ő a legszebb lyány.”  

A régi szüreti leírások mindig említik a szüretelők felszabadult éneklését, muzsikusok zenélését. 

Egerben a gazdák örültek ennek, mert a szüretelők addig sem fogyaszthattak sokat a szőlőből. Ilyenkor 

a szerelmi dalokon kívül legnagyobb számban bordalok, mulatók, nem ritkán vaskos szövegű 

műdalok, népies műdalok hangzottak el. „Felnémeti szőlőhegyen szüretelnek,/Három éves öreg bakák 

leszerelnek,/Leszerelünk, örülhetsz már kisangyalom,/Szüret után meg lesz majd a lakodalom.” „Nincs 

édesebb a fekete szőlőnél,/Nincs kedvesebb az első szeretőnél,/Mer az elsőt felejteni nem lehet,/Míg a 

hideg sírba el nem temetnek.” „Ha felmegyek én a víg egri nagy hegyre,/Fehér szőlőt szedek a 

kötényembe./Fehér szőlő jaj de megédesedtél,/Kedves szeretőm jaj, de elfelejtettél.” 

11.2  

A magyar népi líra főbb dalcsoportjai között jelentős számban vannak bordalok és mulatónóták. 

Ezek borozás, mulatozás közben énekelt alkalmi dalok, melyekben az ételt-italt, a társaságot dicsérik, 

fogyasztásra buzdítanak, és meglehetősen csapongó gondolatmenetű, komoly vagy tréfás módon 

fejezik ki a mámoros hangulat által kiváltott érzelmeket és gondolatokat. A dalolás alkalmai 

meglehetősen sokfélék: lakodalom, szüret, esti vagy ünnepi pincézés, poharazgatás, kocsmai 

mulatozás, különféle bálok. Ekkor rendszerint csoportos és lehetőleg játékos (koccintással és 

köszöntővel egybekötött) előadásban éneklik a nótákat. Elsősorban a férfiak kedvelt műfajai, a 

pásztor-, katona- és betyárdalok a közeli rokonok. A tulajdonképpeni bordalok az italt dicsérik: „A bor 

pedig mindenre jó…,”„Bor, bor, bor, De jó ez az egri bor…,” a vizet becsmérlik: „A  vízre szörnyen 

haragszom…,” „Vízzel éljen lúd, béka…,” köszöntik a kulacsot, hordót, egymást stb. Egy-egy ivási, 

koccintási aktust tréfás biztatással  kísérnek: „Azt mondta az öreg Kis, ne  csak együnk, igyunk is!”, 

keresztezett kézzel koccintanak, majd  sorra isznak.  Témáik között előfordul a részegség, tréfás 

végrendelkezés, pap-, leány- és asszonycsúfoló, kocsmai veszekedés, búcsú. 



 

Érdemes idézni néhány közismert népdal szövegét, amelyek a borról szólnak:  „Jó bor, jó 

egészség,/Szép asszony feleség./Szép asszonynak, jónak,/Szerető-tartónak/Kár megöregedni./ Jó bor, 

jó egészség,/Szép asszony feleség./Szép asszonynak, jónak,/Jó járású lónak/Kár megöregedni.” 

„Szépen illik a sült kappan a cintálban,/Jó bort mérnek Füreden és Köveskálban./Igyál jó barátom, 

neked ezt kívánom:/Sokáig élj!/Addig kell a vasat ütni, amíg tüzes,/Semmit sem ér az a hordó, amely 

üres./Kell hát bele tenni, ki kell aztán venni,/Ha szükséges.”                 „Kicsiny a hordócska/jó bor 

terem benne./Dirr-durr, dalala, rida-rida, dirr-durr, dalala/dirr-durr, dalala, rida-rida, dirr-durr, 

dalala./Nem iszom belőle/részeg leszek tőle./Dirr-durr, dalala, rida-rida, dirr-durr, dalala/dirr-durr, 

dalala, rida-rida, dirr-durr, dalala.” 

11.2.1  

A pincéről és a hordóról több egri bordal is ismert: 

„Pince, pince, tizenhárom sor pince,/Abba mulat egy szép barna menyecske./Vállig érő göndör 

haja, csepp szája,/De szeretnék véle menni a bálba.” 

„A Szalában sűrű pince,/Ritkának van jó teteje./De bor igen jó van benne,/Ott lettem részeg az 

este.” 

„Lemegyek a mélységes mély pince fenekire,/Leülök egy hatszázhatvanhat akós hordó 

tetejére./Addig iszok míg a fogam a bortól ki nem ázik,/Míg a faromon a szőlő ki nem csírázik./Ha 

meghalok hordódongából legyen a koporsóm széldeszkája,/Lekváros derelyével legyen kicifrázva.” 

„Három hordó borom van,/Mind a három csapon van./Olyan édes mint a méz,/Ki mit szeret, arra 

néz.” 

11.3  

Népdalaink egy csoportja a szüreti munkákhoz és az újborhoz kapcsolja a párválasztást. 

„ Megérett a fehér szőlő le lehet már szedni,/Ezt a piros, barna kislányt el akarom venni./Jó az 

Isten, majd megsegít, babám, te leszel a párom,/Szüret után öleljelek, alig, alig várom.” 

„Fujja szél a ló fölé a kendőt,/Hát mi rózsám, mikor tartunk menyekzőt?/Ha az őszre megforr a 

bor, szüretkor,/Férjhez visznek édes rózsám majd akkor.” 

„Ez a csikó de sárga, de sárga,/A szeretőm de árva, de árva,Megmutatom, nem soká lesz 

árva,/Szüret után én leszek a párja.” 

11.4  

A bor a lakodalmak nélkülözhetetlen itala, és természetesen megjelenik a vőfélyek ételt-italt 

beköszöntő verseiben, a vendégeket szórakoztató tréfás hangulatú versekben és rigmusokban. 

A bort beköszöntő vőfélyversek közül 1854-ben Egerben jegyezték fel azt, amelyik Dávid 

zsoltárával indul, de mindjárt profán hangot üt meg és áttér a bor és a lakodalmi étkek dicséretére. 

„Szívünk vidámítására Isten a bort adta,/Amint a zsoltárban szent Dávid mondotta;/No, azért jó 

gazdánk hordóját kifúrta,/Tele köcsög borát ide behozatta./Adj’ Isten, hogy sült lúd járjon az 

utcába,/Kovászos uborkát tartson a szájába./Az ökör is sülve járjon,/Kis oldalán kulacs álljon,/Az is 

hozzánk közel járjon;/Jaj, be nagyon jól gondolta,/Ki a szőllőfát plántálta,/S Egret vele körülrakta.”   

A Palócföldön a tréfásan kezdődő borköszöntők gyakran imaszöveg töredékével zárulnak. 

„Szervusz, te bor!/Hol van benned az a nagy erő,/Akitől az ember olyan nagy vakmerő?/Már 

tegnap is ittalak,/Mégis olyanná tettél, mint a csap./Hanem már nem perlekedek veled,/Hanem mars 

be az áristomba!/ Föld szülte fáját – fája szülte ágát – ága szülte virágát – virága szülte Szent Annát – 

Szent Anna szülte Máriát – Mária szülte a világ megváltóját – Isten éltesse az egész kompániát.” 

A borosüvegek behozatalakor a vőfélyek gyakran Noéval kapcsolatos köszöntőket is mondtak, 

hiszen a bibliai hagyomány szerint ő kezdett szőlőt telepíteni és ő tapasztalta először a szőlő nedvének 

veszedelmes voltát. A  dunántúli Sárkeresztesen ismert köszöntő: 

„Mikor Noé apánk Isten parancsára/Futott a bárkába,/Minden növényfajból és állatból egyet 

vitt,/Hogy ne nélkülözzünk a vész után semmit./Ám a legbölcsebben mégiscsak azt tette,/Hogy a 

szőlőtőkét el nem felejtette./Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük,/Amelyből erőnket, kedvünket 

szerezzük./Neked köszönhetjük, oh mindenség atyja,/Hogy jó vacsoránkat a bor búcsúztatja./Együnk 

hát rogyásig, igyunk is hozzája,/Noé emlékét az Isten is megáldja./A magyar nemzetet az Isten 



 

éltesse,/Öreget és ifjat állandóan szeresse!/Ezer esztendeje ahogy óvta-védte,/Óvja, védelmezze újabb 

ezer évre!” 

Egyes vidékeken a lakodalmakban szent énekeket, köztük a kánai menyegző  - a vizet borrá 

változtató  bibliai csodatétel - történetét énekelték. Az Ipoly vidékén cigányzenekar, régebben duda 

kíséret is volt. Pereszlényben az alábbi versre a násznagy és az idősebb asszonyok is táncra perdültek: 

„Itt mindnyájan vigan mulattak,/Egyet-kettőt könnyen ugrottak./Úgy megforgatták Magdolnát, 

hogy elrúgták a patkóját/Kána menyegzőben.” 

A lakodalmi vacsora közben  az abaúji Filkeházán a násznagy tréfás hangulatú verssel 

szórakoztatta a vendégeket, amelyben a bor és annak hatása  nagy hangsúllyal szerepel. 

„Tisztelt vendégkoszorú!/Ahol vígan vannak leányok, legények,/hacsak egy mód van rá, én oda 

betérek./Mert hát ott jó bor van, azt én bizton tudom,/hiszen ebben igen nagy a 

tapasztalatom./Nagyapám kántor volt, apám kefekötő,/a jó bort csap alul itta mind a kettő./Ha az én 

gégémen most egy csöpp víz is lefolyna,/sírjában mind a kettő megfordulna./Én a jóistentül csak egyet 

kívánok,/fuljak meg egy boros hordóba/és ott leljem halálom./Kitátanám a szám, dűlne a jó bor 

belé,/ha meghaltam, lelkem repül az ég felé./Angyalok visznek a menyekbe mint dukál,/Szent Péter 

pedig a kapuba szalutál/és mondja:Uram ezt vegyed be a kebeledbe,/mer ez életbe a vizet még a 

csizmájába se tűrte./Ne legyünk hát búsak és elkeseredve/igyunk, jó bor van  az  asztalon az üvegbe!” 

 

Vers: Hegyközi borvers a lakodalomban. Hegyközi lakodalmas. Szeredás és a hegyközi 

hagyományőrzők. A Művelődés Háza Sárospatak kiadása (13. Borvers.mp3) 

 

Ugyancsak a lakodalmas nép szórakoztatását szolgálták a vőfélyek asztali rigmusai, vidám 

kurjantásai, amelyekben gyakori volt a bor emlegetése. 

„Okos ember bort iszik,/Míg a sírba leteszik./De onnan is visszatér/Néha egy-egy butykosér.”, 

„Haragszik az anyjukom,/Mert hogy mindig bort iszom./Ha haragszik megbékül,/S velem iszik majd 

végül.”, „Vizet igyék a tinó,/Embernek a bor való.”, „Nem is tudja,  mi a jó,/Az aki nem borivó./De én 

tudom azt bizony,/Mert én a bort megiszom.”, „Úristen, tégy úgy csudát/Borral töltsd meg a Dunát.”, 

„Akkor megyünk haza innen,/Amikor már borunk nincsen.”,”Aki jó bort inni nem mer,/Bizony nem is 

magyar ember.”, „Ide figyelj, öreg sógor!/Ebből igyál, ez a jó bor./Virágos a süvegem,/Kezemben az 

üvegem.”, „Lábom termett a táncra,/Szemem a kacsintásra,/Szájam a borivásra”,”Egy, két, három 

kupa bor,/Leszivárog mindenkor”, „Jobb a bor a pálinkánál,/Egy menyecske száz leánynál”, 

„Egyszer vagyon Pünkösd napja,/Csurogjon a hordó csapja”,  „Benned bor igen sok,/Félek, hogy 

még kicsorog”, „Még egy kicsit hörpölök,/Inkább holnap böjtölök”, „Béka terem a tóba,/Nem a 

boroshordóba” 

11.5  

A borszaporításról szóló kánai menyegző bemutatása más alkalommal is előfordult, nemcsak a 

lakodalomban. Szeged vidékén a vígságra fordult lakodalmi torban is énekelte valamirevaló énekes 

asszony, „hogy a jelenlévőket megkacagtassa.”Szeged-Felsővároson a halottat éneklő asszony a 

temetést követő torban, amikor már jót ettek-ittak, a fejére tett egy borosüveget és a kánai 

menyegzőről szóló dalt énekelve táncolt. Ennek a szokásnak a célja lakodalmi tiszteletadás a 

halottnak.  

A Heves megyei  Nagyfügeden és Erken alkalomszerűen, vendégség alkalmával is bemutatták a 

kánai menyegzőt. A rokonok, szomszédok gyűltek össze egy módos gazda házában. Egy öregasszony 

adta elő az evangéliumi történetet, amelyben Jézus áldását kívánja a háznak és a jelenlévőknek. Az 

asztalon annyi a bor, amennyi egy töltésre elég. Az énekes asszony a maga poharába is töltve, felállva 

énekli el Jézus menyegzőbe hívásának történetét. Ezt követően felhozzák az ételeket, majd evés 

közben a borbehozatali strófákra újabb töltésnyi bort kapnak a vendégek. Ez a jelenet újabb strófákkal 

többször megismétlődik. A vacsora végeztével két legény vödörben „vizet” hoz be a gazdának vagy a 

kijelölt násznagynak. Ez megáldja a „víz”-nek nevezett bort, az énekes asszony pedig  elénekli az 

evangéliumi esemény történetét. Közben emelgeti a poharát, ivásra, majd nótára és táncra buzdítja a 

jelenlévőket. Amikor a mulatságot rendben találja, néhány humoros strófával búcsúzva távozik, de a 

mulatság tovább tart. 



 

A kánai menyegző változatai között jónéhányat a farsangi időszakban, a Vízkereszt utáni második 

vasárnap mutatták be, a Gyöngyös környéki búcsúsok pedig Szentkútra menet, az ottani  

menedékházban szokták eljárni a kánai menyegző táncát. A kánai menyegzőről szóló történet kedvelt 

volt a Felvidéken, ahol az egyik kéziratos könyvben menyegzői bordalnak nevezik egyik változatát. 

Ennek részlete: „Jézus nagy vigasság tétellel,/Vizet merit hat kő vedrekkel,/Aztat borrá változtatta/Aki 

itta igy vallotta/Kánán menyegzőben./ Megkóstolák’s mindjárt azt mondják/Nosza vigan együtt 

kiáltyák;/Ej de jó bor, ez az új bor,/Sokkal jobb bor, mint az ó bor/Kánán menyegzőben.” A kánai 

menyegzőről szóló történetek széles körű elterjedéséhez nagyban hozzájárultak a 18-19. századi 

ponyvanyomtatványok. 

11.6  

A bor rendszerint megtalálható az esztendő néhány jeles napjához (újév, karácsony) kapcsolódó, 

illetve a névnapi köszöntőkben. 

„Boldog újévet!/Bort, búzát, barackot,/Kurta farkú malacot,/Szekerembe kereket,/Köcsögömbe 

feneket,/Poharamba vörösbort,/Hadd ihassak bőven,/Az új esztendőben.” 

„Adjon Isten bort, búzát, barackot,/Kurtafarkú malacot,/Csutorába feneket, Hadd ihassunk 

eleget!” 

„Aggyon az Isten több karácsony estéket elérni,/Ne, ilyen szomorút, de örvendetesebbet./Bő bort, 

búzát eleget,/üres hordót keveset./Kilenc szekér gyereket,/hegyes orrú malacot,/túrja fel a kocikot!” 

A névnapok közül nem hiányozhatott a karácsonyi istvánozás és jánosozás szokása. Ilyenkor a 

legények, házasemberek  egyénileg vagy csoportosan keresték fel István és János nevű barátaikat, 

hogy megköszöntsék. Ezek már kora reggel e szavakkal kezdődhettek: „Eljöttünk mi jó reggel (István, 

János) köszöntésére./(István, János), légy reménységbe, köszöntünk egészségbe.” Azért, hogy a 

jókívánság nagyobb nyomatékot kapjon, hozzáénekelték: „A barátság serege, állj hamar 

talpadra,/Kitöltetett a bor néked és számodra./Mert mi téged úgy szeretünk,/Pohár mellett 

köszöntgetünk: Élj, élj, élj (István, János) élj!” Az ünnepelt természetesen behívja a köszöntőket és 

borral, pálinkával, kaláccsal kínálva beszélgetéssel töltik az időt.(L:10. 12. 1.) 

11.7  

A szőlő és a bor megtalálható a szólásmondásokban, találós kérdésekben is. 

„Savanyú a szőlő”: Arról mondják, aki magának szeretett volna valamit, állást, pozíciót 

megszerezni, de miután az nem sikerült, azt követően amit addig dicsért, jónak tartott, azt leszólja, 

becsmérli. 

„Úgy maradt, mint a szedett szőlő”: Arról az egyénről mondjuk, aki idős korára teljesen egyedül 

maradt és többnyire szegényen tengeti az életét. 

„Felöntött a garatra”: az iszákos ember úgy önti magába a bort, mint a molnár a búzát a garatba, 

és a torka is olyan feneketlen, mint a garat. 

„Leissza magát a sárga földig”: Olyan részeg, hogy nem is tud megállni a saját lábán. A sárga 

földig, vagyis a sírba itta magát. 

„Bor beszél belőle”: Arról mondják, aki ittasan vagy részegen trágárságokat beszél, vagy ilyen 

állapotban beleköt valakibe, sértegeti. 

„Borban az igazság”: Az ember pár pohár bor után bátrabb, szókimondóbb, olyasmit is kimond, 

amiről egyébként hallgatna. 

„Jó bornak nem kell cégér”: Nem kell nagyon dicsérni a portékánkat, mert aki nagyon ajánlgatja, 

annak ezt is könnyen odamondják egy kis leszólással. 

„Bort iszik az útonjáró, akár szegény, akár báró”: A régi időkben az útmenti csárdákban és vásár 

után inkább csak bort ittak. Azután ha otthon rámordult az asszony a férjére, hogy miért ivott, akkor ez 

volt rá a válasz. 

„Nem szereti a bort a szájában tartani”: Az iszákos emberről mondjuk tréfásan, különösen 

olyankor, ha valakit gyakran látunk a kocsmából kijönni. 

„A felső várat bevette a bor”: megrészegedett 

„Bor be, ész ki”: berúgtál és összevissza beszélsz 

„Jobb a rossz bornál”: nem  is olyan rossz bor 

„Borral mosakodik, kolbásszal törülközik”: jól megy neki 



 

„Több bort iszik, mint vizet”: iszákos 

Találós kérdések: 

„Előbb fehér, mint a hó,/azután zöld, de nem jó,/végül édes, pirosló” (szőlő) 

„Az anya föld után vágyik,/az apa falakra mászik,/fiuk világszerte kábít” (szőlőtő, venyige, bor) 

„Hegyen ülő Péterkének kint van a lődörgője” (szőlő) 

„Az apa sosem megy el a templomba,/a fiú mindennap” (szőlőtőke és bor) 

„Nap érleli,/a kéz szedi,/ láb tapossa,/száj kóstolja”Mi az? (bor) 

„Pincében áll, amit veszel,/hetyke piros sapkát visel,/zöld rokolya rejti testit,/felvidámít ő 

mindenkit” (bor) 

„Fiatalalon olcsó vagyok, öreg korban drága,/mert gyenge az ifjú legény, erős az apóka,/bár mint a 

víz, úgy folyok én, mégis tüzet teszek,/és ha jegesre lehűtesz, akkor is fűtelek…Ki vagyok én?” (bor) 

„Kívül szőrös, belül nedves,/A legénynek igen kedves” (kulacs) 

„Állva kérik, fekve adják, marékra fogják, tövig benyomják” (A hordó és a lopó, amikor a bort 

szívják) 

„Tedd a hasad a hasamra, tégy hosszút a lyukamba” (hordó, lopó) 

„Hasam a hasára,/ajkam az ajkára,/tököm a lyukába” (borszívás hordóból lopóval) 

„Isten adta a derekát,/ember fúrta ki a likát,/vedd a szádba a valagát” (lopótök) 

„Hol ízlik legjobban a bor?” (szájban) 

„Hol a legdrágább a víz?” (A kocsmában, mert ott beleöntik a hordóba és bor árán adják el) 
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12. ÖSSZEFOGLALÁS 

12.1  

Magyarországon a szőlőművelés elsődleges célja a borkésztés volt. Emellett azonban népünk 

táplálkozásában évszázadok óta nagy jelentősége volt a gyümölcsként fogyasztott szőlőnek. A dinnyén 

kívül szinte ez volt az egyetlen, amit felnőtt férfiak is szívesen megettek. A falusi lakosság szegényebb 

rétegeinél a frissen szedett szőlő kenyérrel még a 20. század első felében is helyettesíthette a déli 

főétkezést. A szőlőt nemcsak frissen fogyasztották, hanem a vastagabb héjú fajtákból télire is eltettek. 

Régi tárolási mód volt, hogy a legszebb fejeket a termő vesszővel együtt vágták le, és vagy vízbe 

állították vagy felaggatva tárolták. A borházakban fürtönként felakasztott és a padlásokon száraz 

babhéjra fektetett, vászonnal letakart szőlő húsvétig is elállt. A szőlőből lekvárt, befőttet  és egyéb téli 

csemegéket is készítettek, de a háztartások számára fontos volt a borecet és borélesztő is. 

A magyarságot itthon és külföldön egyaránt a hagyományosan borivó nemzetek sorában tartották 

számon, hiszen a nevezetes bortermő vidékek a Kárpát-medence belsejében, a magyar nyelvterületen 

helyezkednek el. A széleskörű borfogyasztás egyik oka a  középkortól jellemző borbőség, a másik 

pedig a jó ivóvíz hiánya volt. A szőlősgazdák csak a maguk borát itták és vendégeiket is azzal 

kínálták. Szégyennek számított, ha egy szőlőtermelő kocsmába ment bort inni. A hagyományos 

paraszti kultúrában a napi italfogyasztásnak meghatározott rendje volt napszakok, nemek, életkor, a 

munka- és ünnepi alkalmak szerint. Borhoz az uradalmak és városi közösségek alkalmazottai is 

hozzájutottak, mert a feudalizmus évszázadaiban a tisztségviselők díjleveleiben, a cselédek 

szerződésében is benne foglaltatott a borjárandóság. A szőlőben dolgozó napszámosoknak természetes 

módon járt a napi 1-1,5 liter gyengébb minőségű kapásbor, a lőre. 

A bornak közösségépítő szerepe is volt, ami a  szőlőhegyi pinceszerekben, bandázásokban 

nyilvánult meg. Ez a férfiak  borkezeléshez, alkalomhoz, jeles napokhoz kapcsolódó időtöltése volt. A 

Dunántúlon farsang végén az asszonyok, legények és lányok is a pincékben jöttek össze, ahol nagy 

evés-ivást rendezve húshagyóztak.  A bor az esztendő jeles napjainak szokásrendjében is szerepel. Az 

adásvételek, egyezségek az áldomás révén váltak hitelessé, amikor az eladó és a vevő 

szertartásszerűen megivott néhány liter bort. A nagyobb közös munkák befejezését is 1-2 hordó bor 

csapra verésével ünnepelték meg. 

12.2  

A szőlőtermő területek a feudalizmus idején sajátos jogállásúak voltak, hiszen az ilyen földdel nem 

a tulajdonosa rendelkezett, hanem aki megművelte és a használat után járó bért, szolgáltatást lerótta. 

Egy szőlőhegyen több település lakói, illetve különböző jogállású személyek folytathattak 

szőlőművelést, és az ő közös ügyeik szervezésére jöttek létre a spontán módon szerveződő, nem 

jogképes közösségek. A dunántúli hegybéli helységek önkormányzati jellegű közösségek voltak, 

amelyek írásban rögzített hegytörvények alapján vezető testülettel működtek és összehangolták a 

szőlőbeli munkákat. Észak-Magyarországon hiányoztak az ilyen szervezetek, a szőlőhegyek életét a 

földesúri rendtartások szabályozták. A városokban a szőlőhegyek irányítása a tanács hatáskörébe 

tartozott. Az alföldi szőlőskertek sajátos szervezeti formái voltak a kertbirtokosságok.  A törvények 

alapján szerveződtek a 19. század végétől a   jogképes hegyközségek. 

A szőlőhegyeken fizetett alkalmazottak őrizték a szőlőket és épületeket. A szőlőbeli viselkedést és 

munkákat a hegytörvények mellett az írásban nem rögzített jogi népszokások is szabályozták. Az 

iparosok céheinek a mintájára szőlőtermő vidékeken kapáscéhek és különféle vallásos társulatok 

(konfraternitások) működtek. Ezek egyletként saját szőlővel rendelkeztek és vallásos tevékenységük 

mellett Tokaj-Hegyalján  szüreti felvonulást, bálokat és műkedvelő előadásokat szerveztek. 

12.3  

A népi szőlőművelés és borfeldolgozás sajátos tárgykultúrát és technológiát alakított ki, amelyek 

történetileg és tájilag rendkívül változatosak. 

A talajművelés elterjedt eszközei a lapos kapák: hegyes, háromszögletű, szív és levél alakú, félkör 

alakú, négyszögű, kerek kapa, de alkalmazták a villakapát, irtókapát, horolót és nyitókapát is. Ezeknél 



 

az alapvető szerszámoknál fontos volt, hogy egyénre szabottak, testhez állóak legyenek, amelyet a 

kapanyél megfelelő méretével biztosítottak. A szőlőművelés eszközei közül formailag és 

díszítettségükben kiemelkednek a metszőkések, amelyek alapvetően két típusra oszthatók: baltás és 

balta nélküli. Speciális eszköz a vargakés, amelyhez a gyökerek eltávolításakor szükséges kiegészítő 

csákánybalta  tartozik. A 19. század második felében jelentek meg a metszőollók. 

A szőlő feldolgozása történhetett a szőlőbeli présházban (Dunántúl), a városi lakóházzal egybeépült 

présházas pincéknél (Észak-Nyugat-Dunántúl, Buda), a szőlőhegyen és a lakóház melletti pincéknél 

(Észak-Magyarország, Alföld). A fehérbor készítésekor taposással, préseléssel nyerték a mustot, de a 

19. század második felétől szőlődarálót is alkalmaztak. A szőlőpréseknek, borsajtóknak három típusa 

van: bálványos vagy regős prés, középorsós sajtó, állóorsós sajtók. A paraszti vörösbor készítésekor a 

balkáni eredetű technológia szerint kádban megtaposott szőlő leve egy speciális formájú erjesztő 

kádba csorgott, ahol két-három hét után lefedve törkölyéről fogyasztották. Sopron környékén nyugati 

technológia alapján az erjesztés után préselték a kékszőlőt, majd hordóban tárolták.  Speciális 

eljárással készült Tokaj-Hegyalján a szamorodni és az aszúbor, de különféle fűszeres borokat is 

ismertek országszerte. Gyengébb bort kaptak a másodszor, harmadszor kipréselt és vízzel felöntött 

törkölyből (csiger, lőre). 

A bortárolás elterjedt eszköze a hordó, amelyet a hordógyártónak, pintérnek, kádárnak, bodnárnak 

nevezett mesteremberek készítettek. Évszázadokon át faabronccsal fogták össze a dongákat, csak a 18-

19. század fordulójától jelentek meg a vasabroncsos hordók. Az általános méretű hordók mellett 

különleges formájú és nagyságú mesterremekek is készültek. 

Magyarországon a bor tárolására használt építmények  alapvetően két típusba sorolhatók: a 

földfelszínen elhelyezett felmenő falú épületek (nyugat-dunántúli szőlőbeli hajlékok, alföldi 

boroskamrák) és a földfelszín alatti kivájt vagy boltozott pincék). Ezek helyi változatai a lyukpincék, 

házi pincék, présházpincék, présházas lyukpincék. Az egri pincék sajátosságai, pincés területek a 

városban: Szépasszony-völgy, Kőporos, Tihamér, Kőlyuk. A gazdák a pincék őrzésére gyakran 

közösen fogadták a pincepásztort. 

A napi és alkalmi mennyiségű bor szállítására és fogyasztásakor anyagukat és formájukat tekintve 

rendkívül változatos edényeket használtak. 

Kádárok készítették rövid dongából a csobolyót, amiben a gazdák bort vihettek magukkal a 

szőlőbeli munkákhoz. Ezek monogrammal, évszámmal, felirattal és motívumokkal díszítettek is 

lehettek. Országszerte kedvelt volt a kulacs, csikóbőrös kulacs, amelyeket többnyire ünnepi 

alkalommal használtak, de szekérre kötve is szállították benne a bort. 

Régebben  a gazdák a bort nem pohárból, hanem kisebb cserép vagy üveg kancsóból itták. 

Kulacsok készültek cserépből is, amelyek díszítettek és a „kulacs-költészetnek” nevezett feliratokat 

tartalmaznak. Ezek többnyire a bor hatására utaló rigmusok,  de tartalmazzák a készítő nevét és a 

készítés évét is. Országszerte híresek a mezőcsáti és a tiszafüredi miskák, miskakancsók, de 

antropomorf alakú kancsók máshol is készültek (oros, mihók). A bort nagyobb méretű kancsókban 

szolgálták fel. Hordót utánzó borosedény a hordókulacs, és fazekas bravúrnak számítottak a bort 

fogyasztó ügyességét próbára tevő csalikancsók, csalikorsók. 

A borosedények legdíszesebb darabjai a céhkancsók, céhkorsók, amelyek a céhbe tömörült 

mesteremberek együvé tartozását szimbolizálták és mesteravatás, ünnepi lakomák alkalmával 

használták. Egyedi megrendelésre készültek a református egyházközségek liturgiához kapcsolódó,  

évszámos-feliratos úrasztali kancsói. 

A fazekasok által készített borosedények mellett a 19. században már a parasztság is használta a 

keménycserép manufaktúrák tartósabb, színesebb és olcsóbb termékeit (kancsók, kulacsok, korsók), 

amelyek a használati funkció mellett lakásdíszítésre is szolgáltak. 

A 18. század végétől az üveghuták szinte az egész országot ellátták használati üvegekkel, köztük a 

bor tárolására és fogyasztására szolgáló darabokkal. A legtöbb üveggyártó manufaktúra Erdélyben, 

Felső-Magyarországon és a Dunántúlon működött. Az általánosan elterjedt hengeres és hasáb formájú, 

hosszú nyakú palackok mellett finom bor tárolására használták a dekoratív butellákat, az egyedi 

eljárásokkal díszített kancsókat, a lapított gömbtestű korsókat és a hasábtestű, gravírozással és 

festéssel díszített pincetokba való palackokat. A 19. század közepétől az általánosan elterjedt színtelen 

poharak mellett színes rózsákkal festett vagy gravírozott díszű poharak is készültek. 



 

12.4  

A bőséges szőlő- és bortermés érdekében a szőlősgazdák különféle mágikus hiedelmeket ismertek 

és gyakoroltak, de a szőlőművelést és borfeldolgozást áthatották a keresztény vallási hagyományok, 

köztük a szőlővédő szentek tisztelete is. 

A szőlőművelés technológiai fázisaihoz országszerte kapcsolódtak az analógiás mágia körébe 

tartozó olyan szokások, amelyek gyakorlásával a bő termést kívánták biztosítani. Ennek érdekében a 

szőlőt növekvő holdálláskor metszették, de többesztendős óborral is megöntözték, hogy magas 

cukortartalmú szőlőt teremjen a tőke. A szőlőterület négy sarkán lévő tőkék megmetszésével mintegy 

mágikus kört vonva védték meg szőlőjüket az egész évben fenyegető veszélyektől. A védekezést 

szolgálta a szőlő négy sarkában elásott tűzben égetett szőlővenyige- vagy karódarab, vagy Bálint 

napján napfelkelte előtt megkerülték a szőlőt, hogy távol tartsák a lopni szándékozó embereket. A 

szőlőben nagy károkat okozó jégverés ellen éles szerszámot fordítottak az ég felé. A kártevő madarak 

elleni védekezést szolgálták az ősi agrármágia körébe tartozó preventív eljárások, az ember alakú 

madárijesztők és zajkeltő, villogó eszközök. A szüret előtti időszakban a leghatásosabb védekezés a 

szőlőpásztorok alkalmazása, akik kiabálással és zajkeltéssel riasztották el a madarakat. Szüretkor 

régebben mindig hagytak néhány fürtöt a tőkéken, hogy a következő évben jobban teremjen. Volt, 

ahol a szüret utolsó mozzanataként a szőlő négy sarkát bekapálták, hogy megmaradjon a föld haszna.   

A szőlősgazdák a régi kalendáriumok és a népi tapasztalat alapján bizonyos napok időjárásából a 

bortermés alakulására következtettek, illetve a jeles napokhoz kapcsolódó köszöntők, rigmusok 

elmondásával próbálták a bő termést és a család boldogulását biztosítani. Pl. Ha Vince napján (január 

22.) napsütéses idő van, tele lesz a pince. Jó termés várható, ha Péter-Pál napján (június 29.) 

megszűnik a szőlő virágzása. A Dél-Baranyában tartott Vince-napi mulatságon jellemző evés-ivás 

közben a gazdák azért akasztottak gömböcöt (disznósajtot) a szőlőtőkére, hogy olyan nagy szőlőfürtök 

teremjenek. 

A vallási hagyományok között a szentelményeket is alkalmazták a szőlősgazdák. Szokás volt a  

Vízkeresztkor megszentelt vízzel Vince-napján meghinteni a szőlőt, hogy jól teremjen.  A vihar és 

jégverés ellen szentelt barkát, parazsat ástak el a szőlő négy sarkában, de vihar közeledtekor szentelt 

gyertya vagy barka meggyújtásával is védekeztek. Általános volt a vihar elleni harangozás és a 19. 

század végétől elterjedt viharágyúzás.  A szőlőbeli munkák sikere érdekében fontos volt a szőlőbeli 

imádkozás, Isten áldásának kérése. Tilos volt a szőlőbeli káromkodás, erkölcstelen viselkedés, mert 

akkor az Isten elveszi a termést. Ugyanezért tilos volt vasárnap és ünnepeken a szőlőbeli munka. A 

Szent János-napon (december 27.) szentelt bornak gyógyító erőt tulajdonítottak, de boroshordóba is 

öntötték, hogy meg ne romoljon a tartalma. Egykor ezzel a szentelt borral búcsúztatták az útra kelőket, 

aminek az emlékét őrzi a búcsúzáskor ivott Szent János áldása kifejezés. 

A magyarországi borvidékeken nagy tisztelet övezte a szőlővédő szenteket, akiknek az ünnepéhez  

vagy szőlőbeli szobrához  számos szokás kapcsolódik.  Kultuszuk a kereszténység felvétele után 

Nyugat-Európából terjedt el Magyarországon. Személyükben sokszor pogány kori előzmények és a 

görög-római istenekkel való azonosságok is kimutathatók. Szent Orbán és Donát tisztelete a délnémet 

kapcsolatok révén terjedt el nálunk, és a szőlőhegyeken szobrokat, kápolnákat emeltek emlékükre. 

Szent Vince és Egyed kultusza a 13. századi francia betelepítésekkel hozható összefüggésbe. Simon-

Júda tisztelete a barokk Bécsben bontakozott ki, és a városi polgárság révén jutott el Tokaj vidékére. A 

rómaiak Bacchus tisztelete folytatódik a tokaj-hegyaljai szüreti felvonulások  magyar huszárnak 

öltöztetett baksus figurájában.  A szőlővédő szenteknek olyan szakrális környezetet alakítottak ki a 

szőlőhegyeken, ahol az emberek gyakorolhatták vallásos életüket, s ezzel a szent segítségét kérték 

munkájuk eredményességéhez. Ha ez elmaradt, a szent szobrát pocskondiázták, kővel dobálták, vízzel 

locsolták, de szobrát, képmását sárba is dobhatták. Orbán és Donát tiszteletére ma is szerveznek 

körmeneteket, szőlőhegyi programokat, borversenyeket és borünnepeket. 

12.5  

A szőlőművelés, betakarítás és a bor feldolgozása lehetőséget adott a munka melletti szórakozásra, 

közös időtöltésre, a fiatalok ismerkedésére. 

A Dél-Dunántúlon és a Sárközben a lányok csapatostól őrizték a szőlőt, majd a legénycsoportok is 

megjelentek, és a hálótanyákon a nagy evés-ivás, dalolás és tánc után az egymást kiválasztott párok 

együtt töltötték az éjszakát. Az Érmelléken gyerekcsapatok riogatták a madarakat. 



 

A szüret kezdetét a helyi elöljárók, hegyközségek szabályozták, és dobszóval, harangozással, 

ágyúlövéssel, tűzgyújtással adták hírül. A zajkeltés ősi védekezési mód az ártó lényekkel, gonosz 

hatalmakkal szemben. A Dél-Dunántúlon a szüret kezdetéhez kapcsolódott a leányvásár, a lányok és 

legények szőlőhegyi mulatozása. A szőlőszedő lányok és asszonyok munka közben daloltak, a 

puttonyos legények pedig tréfálkoztak, élcelődtek velük. A koldusok, cigányok is sokfelé megjelentek 

a szőlőhegyen, és jókívánságaikért egy-egy kalácsot kaptak. 

A szüret végét minden szőlőtermő vidéken megünnepelték. Tokaj-Hegyalján a szüret utolsó napját 

végzésnek nevezték, amelyet tánccal, bállal fejeztek be, miután  a szőlőbirtokos megvendégelte a 

szőlőmunkásokat. A szüreti szokások fontos eleme a szüreti koszorú, amelyet a szüretelők ünnepi 

menetben vittek és ajándékoztak a szőlő birtokosának. Gyökereit a bibliai hírvivők kánaáni 

szőlőfürtjében kereshetjük. A szüreti koszorúk típusai: harang, korona, piramis, szív vagy szőlőfürt, 

illetve valóban koszorú formájú. Szüreti felvonulásokat mindenütt szerveztek, sőt a 19-20. század 

fordulóján minisztériumi rendelettel egységesítették ezeket. Különböző elnevezésű alakok, 

zsánerfigurák, maskarások, zenész cigányok alkották a menetet, majd szüreti bállal zárult az ünneplés. 

Tokaj-Hegyalján egyedülálló és máig élő szokás a kapástársulat által szervezett baksusjárás. A 

felvonulás fő alakja kezében lopótökkel és pohárral nemzetiszínű hordón ül, és jellemző még itt a 

német eredetű táncos kerék és bodnártánc is. 

12.6  

A szőlő motívumként megjelenik a népművészetben, de a bor tárolásához és fogyasztásához 

kapcsolódó tárgyak díszítése is sajátos. A református templomok mennyezetdeszkáin és karzatain a 

szőlőtőke Krisztust jelképezi, de a szőlőfürt motívum a reneszánsz virágmintákkal, olaszkorsóval 

együtt is előfordul. A szőlőmotívum szőlőtermő vidékek falvainak pecsétjein is megtalálható. A 

szőlőfürt természetes módon jelenik meg a speciális méretű, egyedi készítésű boroshordókon, de a 

kádárok védőszentjének tekintett Szent Orbán és Medárd attribútumaként céhládák, céhpecsétek 

ábrázolásain is. A csobolyókon, kulacsokon gyakran látható szőlőfürtös, leveles inda vagy szőlővel, 

szőlőlevéllel keretezett mezőben olvashatók a borra utaló feliratok.  A fazekasok és keménycserép 

manufaktúrák borosedényein a virágcsokrok, füzérek, magyar címer mellett a szőlőfürt és szőlőlevél 

minták is megjelennek a feliratokkal. 

A szőlőművelés során a csoportosan dolgozó kapások, szőlőkötözők és szüretelők ki- és hazamenet 

vagy munka közben is énekeltek napszámos dalokat és a közismert katona- és summásdalok 

szőlőmunkákhoz adaptált változatait. A gazdák örültek a szüretelők éneklésének, mert addig sem ettek 

a szőlőből. A bor  vidámító hatása a borospincékben, pinceszereken, lakodalmakban a nótázást is 

elősegítette, s ekkor különféle típusú népdalok, műdalok kerültek sorra. Közöttük sok szól magáról a 

borról és annak hatásáról. A bordalok, mulatónóták az ételt-italt, a társaságot dicsérik, italozásra 

buzdítanak, de a témák között előfordul a részegség, tréfás végrendelkezés, pap-, leány- és 

asszonycsúfoló vagy kocsmai veszekedés.  A borról, pincéről és hordóról szóló népdalok mellett 

jellemzők a párválasztást a szüreti munkák végéhez és az újborhoz kapcsolók is. A lakodalmak 

nélkülözhetetlen italaként a bor természetesen megjelenik a vőfélyek beköszöntő verseiben, a 

vendégeket szórakoztató tréfás szövegekben és rigmusokban. A borszaporításról szóló kánai 

menyegző énekes bemutatása a lakodalmakban, temetés végén, farsangkor és más alkalommal is 

sokfelé jellemző. A bor előfordul az esztendő jeles napjaihoz kapcsolódó, illetve a névnapi 

köszöntőkben mint a jólét és bőség szimbóluma. A szőlő és a bor a szólásmondásoknak, humoros 

találós kérdéseknek is kedvelt témája. 
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