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1. BEVEZETÉS 

Tisztelt  Hallgatóm! 

A tankönyvemben a nagyhírű magyarországi szőlő- és borkészítés termelő kultúrájával, az 

apáról-fiúra öröklődő, gyarapodó szaktudással, a termesztés-és feldolgozás-borkészítés 

technológiájának történetével, ennek megfelelően a történeti eszközkultúrával, a helyi és 

regionális újításokkal (innovációkkal) a borászati szaktudás fejlődésével fogunk foglalkozni. 

Megismerjük a történeti gyökereket, a forrásokat, a táji-történeti különbségeket mind az 

eszközhasználatban, mind a technológiában. Mindezt fontosnak tartjuk, és hallgatóim is 

fontosnak tarthatják, mert a múlt ismerete nélkül és a történelem feltáró, szintetizáló munkája és 

eredménye nélkül nincs jövő. Ugyanakkor a magyar borágazat története egy nagy múltú európai 

borrégió történetét tükrözi. Ez a történet szerves és elválaszthatatlan az ország, a vidék, a 

borvidékek történetétől, az ott lakó és termelő emberektörténetétől. A különbségek és az 

azonosságok a felhasznált eszközökben, az alkalmazott termesztés-és borászattechnológiákban 

is megmutatkoztak, és máig is megmutatkozik. A szőlő-és borágazat a mindenkori termelő 

kultúrától elválaszthatatlan, jelzi a termelés és a termelő társadalom színvonalát, fejlődését. 

Ugyanis egy olyan művelési ágról van szó, amely nagy értéket állított elő, a megfelelő 

szaktudást és szakismeretet követelt meg. A szorgalom mellett a szaktudás, a leleményesség, az 

állandó fejlesztések (innovációk) járultak hozzá az ágazat megújulásához. A magyar szőlő-és 

bortermelés technológia-története ezért nem csak egy művelési ág történetét jelenti (bár 

kétségtelen, hogy az egyik legfontosabb a művelési ágak közül), hanem a megmaradást, egy nép 

történetét is jelzi egyben. Így tehát természetesen nem csak szakmatörténeti 

kérdéskénttekinthetünk a magyarországi szőlőtermesztés és borkészítés kultúrájára, a történeti 

eszközkultúrára, az innovációkra, a bortechnológia fejlődésére. 

Nem kis feladatra, de annál nagyobb elismeréssel övezett dicséret illeti azt, aki a magyar és 

az európai szőlőtermesztés, valamint borkészítés kultúráját, kapcsolatát igyekszik megismerni! 

 

Tartalom áttekintése leckénként, modulcímenként. 

I. Előszó (A magyar szőlő és bor munkaeszközei, termelő kultúrája, különlegessége) 

 Hagyomány a jővő? Mindez a szőlő-bortermelésben is ? 

II. Milyen magyar, vagy magyarországi régi szőlőfajtákat termesztettek eleink? 

 A régi fajták művelési igénye, termesztési értékük 

III. A telepítendő szaporítóanyag előállítása, biztosítása a magyarországi szőlőkben    

 A simavessző 

 A bujtás 

o A bujtás ismerete Európában 

o A bujtás célja és ideje Magyarországon 

o A bujtás módszere a jobbágyi-paraszti szőlőkben 

o Uradalmi szőlőkben 

 A döntés és európai gyakorisága 

o A tőkedöntés a magyar borvidékeken 

o A zöldoltás és a szemzés 

 A szőlődugványozás Magyarországon 

o Kalapácsos dugvány 

o Előgyökereztetés (gombáztatás) 

o A szőlőgyökereztető iskolák 

 A fásoltás 

o Gyökértörzsbe /talajszint alá/ 

o Tőkenyakba oltás /a talajszint felett/ 



 

 

 Párosítás /angolnyelves/ 

IV. Területrendezés, talajelőkészítés a magyarországi szőlőkben                     

 Az öreg szőlőkben 

o Vízelvezető és határárok 

o Mesgyék, gyepük, kerítések 

 Az irtás és az irtvány szőlők  

o Talajelőkészítés telepítéshez /kapával, ásóval, ekével, rigolírozással és 

talajvizsgálattal 

V. Telepítés  

 Sor nélküli telepítések 

 Sorba telepítés, tenyészterület 

 A szőlő ültetése 

 Az ültetés módja 

VI. Támrendszer  

 Támaszrendszer nélküli szőlőtermesztés 

 A szőlőkaró 

o Karóverés és húzás 

o Karóigény és karózó eszközök 

o A karó anyaga, tartósítása, készítése. 

 Az allodiális, uradalmi szőlők karózása 

 Lugastartó váz és élőfa 

 A huzaltámrendszer (sodronyművelés) 

VII. A szőlőmetszés és tőkemüvelés 

 Ideje 

 Eszköze 

o Baltás metszőkés 

o Balta nélküli metszőkések 

o Metszőollók 

 A szőlősgazdák által képzett metszfelület és a könnyezés 

o A magyar gazdák vízszintes és a németek ferde metszfelület képzése 

o A könnyezés és ellenszere 

 A metszési elemek hossza és a tőketerhelés 

o A termőegyensúly 

o A fajták igényei 

o Hooibrenkolás 

 A kopaszfejművelés 

o A rövid és hosszúcsapos fejművelés 

o A szálvesszővel kombinált fejművelés 

 A németországi  és a stájerországi szálvesszőzés 

 A soproni, Fertő-környéki magyar szálvesszőzés, az un. ,,ungarische 

Erziehungsart”. 

 Magyarország szálvesszőre metsző szőlős területei 

o Bakművelés  

o A nyugat-európai comb- és törzsnevelési módok 

o Lugasművelés  

VIII. Talajművelés - Trágyázás 

 Ásós-kapás talajművelés 

o Ásós szőlőművelés Nyugat-Európa szőlővidékein 

o Ásós szőlőművelés, ásó a talajmunkák során Magyarországon  

 A szőlők kapaformái 



 

 

 A fedés és nyitás 

o A nem fedő és a fedő-nyitó tájak  

o A fedés és nyitás módja 

 Az első kapálás 

o Mély parragkapálás bakhátképzéssel 

 A második, harmadik, negyedik kapálás és a kézi fűszedés 

o A kétágú villakapák 

o Kapagyártók és szállítók 

 A fogatos talajművelés 

 Trágyázás 

 A nyugat-európai példa, gyakorlat 

 Az allodiális, uradalmi szőlőkben és a jobbágy-paraszti szőlőkben 

 A szőlő istállótrágyázásának magyarországi elitélése, a különböző trágyafajták 

IX. Növényápolási munkák a magyarországi szőlőkben 

 Zöldmunkák 

 Hajtásválogatás 

 Csonkázás 

o Hónaljazás és lelevelezés 

o A gyűrűzés 

 A szőlőkötözés munkája 

o Uradalmi és a városi szőlőkben 

o Jobbágy-paraszti szőlőkben 

 A kötözőanyagok fajtái és területi tagolódásuk 

 Hársfaháncs 

 Kötöző fűzvessző 

 Szalma 

 Sás és káka 

 Kukoricacsuhé 

 Raffia 

 Növényvédelem 

o Kártevők 

 Szőlőmoly és szőlőilonca 

 A cserebogár 

 Eszelény 

 Sáska, hangya, darázs és egyebek 

o Kórokozók 

 Golyvásodás és feketerothadás 

 Lisztharmat és peronoszpóra 

o Állatok okozta kár 

o Természeti károk a magyarországi szőlőkben 

 Fagy elleni védekezés 

 Jégverés elleni védekezés 

X. A szüret és mustnyerés, szőlőfeldolgozás 

 Egy és többmenetes szüretek 

o Jobbágy-paraszti szőlőkben 
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XIV. Összegzés 

 

1.1 CÉLKITŰZÉS 

A magyarországi hagyományos szőlészeti- és borászati technológia megismerése a cél, a 

munkaeszközök, innovációk, szaktudás kialakulásának és hatásának, valamint a magyar 

borászat és az európai borászat kölcsönkapcsolatainak, hatásainak bemutatása,megismertetése, 

kimutatása, értelmezése, a jelentősebb tendenciák felismerése, a máig szóló hatásuk 

hangsúlyozása. Ennek megfelelően a követelmények között a főbb tendenciák ismeretét, az 

eszközkultúra, a technológia történeti-táji különbségeinek bemutatását fogják megismerni a 

hallgatók. Ugyanakkor ezek okainak kifejtéséreés hatásuk elemzésére, összegző ismeretére is 

sor kerül, ami mind a követelmény része lesz. A vizsgán szóbeli tétel, vagy írásbeli teszt 

kérdésekre kell majd válaszolni, hogy lemérhető legyen a hallgató ismeretanyaga, és be kell 

számolni a teljesítményt minősítő érdemjegy érdekében. Definíciókat, kulcsfogalmakat, 

önellenőrző kérdéscsoportokat, nyitott kérdéseket, 2-3 eldöntendő, párosításos, 

feladatválasztásos kérdésre kell helyes választ adni. 

 

Kiegészítések: Irodalomjegyzék, glosszárium, fogalomjegyzék a végén. 

 



 

 

2. ELŐSZÓ 

Bartók és Kodály a magyar népzene történeti rétegeit kutatva, a legősibbnek a pentaton 

dallamokat tartotta. A magyar anyanyelv hasonlatát felhozva ezt a zenei anyanyelvünknek 

tartották  Példájuk alapján a magyar szőlészet és borászat múltjából azt a mély réteget és a 

történeti korai szakaszát szeretném itt bemutatni, ami az évszázadok alatt és a 

kölcsönkapcsolatokban a „magyar szőlészet és borászat szakmai anyanyelvét”, vagyis a régi, 

sajátos magyarnak vélt módszerek eljárások sokaságát jelentette. Természetesen amennyiben a 

magyar szőlészet és borászatról beszélünk, úgy egyben az európait is említjük, hiszen a 

magyarországi része a kontinens szőlő-borkultúrájának. Ugyanakkor nem csak a 

történettudományi szempontok érvényesülését tartom fontosnak ebben a könyvben, hanem a 

szélesen értelmezett borkultúra iránt érdeklődő ember kíváncsiságát szeretném felkelteni a 

korábbi évszázadok magyarnak tartott szőlészeti-borászati eljárásai megismertetésével. Fel 

szeretném hívni a figyelmet az ősök szőlőtermesztési és bortermelési sajátosságaira, azokra a 

mesterfogásokra, ami a magyar, a magyarországi borokat európai hírűvé tették. Ugyanakkor 

azokra a tényekre is fel szeretném hívni a figyelmet, amelyek a magyar bortermelők hibái 

voltak. Ezeka szakmai problémák, a nem jól kezelt bor ugyanis távoltarthatta a borkereskedőket 

a hibás magyar boroktól. Úgy érzem, mindezeknek a sajátosságoknak a megismerése a saját 

„magyar borászati anyanyelv” iránt érdeklődőknek is hasznos lesz. Az a kérdés és a reá adott 

válasz rajzolódik ki, hogyan is művelte régen Magyarország népe a szőlejét, hogyan próbálta 

meg az ökológiai sajátosságokat kihasználva a legeredményesebben a legjobb minőséget elérni. 

Mit is jelenthetett az, hogy Európa legjobb minőségét termelték meg a borászati alapanyagban, 

a mustban és hogyan érték ezt el, mit lehetne még ma is hasznosítani a korábbi évszázadok 

tapasztalataiból?  Egyáltalán lehet-é ma is hasznosítani ezeket az ismereteket, és milyen 

mértékben? Mi az, amit ma már nem lehet elérni, megkívánni, mely célok és eljárások azok, 

amiket lehet és kell követni, nem csak a történelem tükröztetésével önmagunk és szakmai 

tartásunk érdekében, hanem a minőségre való törekvés szakadatlan harcában is. Ugyanakkor a 

világminőséget termelő Tokaj-hegyaljai gazdák legjobbjai is több évszázados módszereket 

kezdtek alkalmazni a terméskorlátozás során, vagy a klasszikus elemeket felhasználó új 

technológiájuk során.  

A korábbi évszázadok termesztői tapasztalatai, amelyek apáról-fiúra szállva mindig bővülő 

ismeretanyagot is jelentettek, a korábbi nemzedékek tapasztalatait és az újabb ismeretekkel 

bővülést tartalmazták. Ebből az egymásra és egymásból építkező szakismeretből állt össze a 

hagyományos magyar szőlészet- és borászattechnológia története, meg-megújulva, bővülve és 

esetleg ismételten visszahanyatlóan. Ez az állandó folyamat jelentette a fejlődést vagy a 

stagnálást, illetve a minőségi, alkalmanként pedig a mennyiségi előrelépést, esetleg pedig a 

visszaesést. Konjunktúrák és regressziók jellemezték amagyar borászat fejlődését, hol a királyi-

császári udvar érdeke, hol éppenséggel az ellenérdeke játszotta a fő szerepet abban, hogy a 

magyar szőlészet-borászat nekilendült, majd visszaesett, minőséget produkált, majd mennyiségi 

kiteljesedésben a minőség rohamos csökkenésével piacot veszett. A középkortól az újkorig, 

majd a legújabb korig és a közelmúltig (1945-től máig) ez a tendencia jellemezte a magyar 

szőlő-bor ágazatot. Minden időszakot azonban végigkísért a magyar szőlőtermesztő szakmai 

szeretete kedves szőleje és bora iránt. Átvéve más módszereket, esetleg eredményesebb 

eljárásokat (technológiai elemek), beépítette a magyar szőlészeti-és borászati ismeretei közé. 

Csiszolta, tökéletesítette tudását, így a „magyar borászati anyanyelvbe” beépítve hasznosította 

Európa más területeinek ismeretanyagait, tapasztalatait.  Tehát amikor a „magyar borászati 

anyanyelvről” beszélünk, nem csak egyféle elnevezést, fogalmat kell értenünk ez alatt, hanem 

mindazt az eljárást és módszert, ami jellemezte és karakterisztikussá tette, elhatárolta a magyar 

borászatot a szomszédos népekétől. A magyar borászati anyanyelv természetesen a Kárpát-



 

 

medencében a szomszédos népek hatása alatt is formálódott, alakult. Sőt a peremterületeken, 

éppen a vegyes etnikumú, a nyelvhatár szélén élők révén, vagy éppen az etnikai-vallási 

kisebbségek betelepülésével, más népek eljárásait, szőlő-bortermelési ismereteit is elsajátította, 

esetleg átvette. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy az etnikus jegyek mellett interetnikus 

sajátosságok is kialakulhassanak, vagyis a környező népek szokásaiból, eljárásaiból is átvegyen. 

A „magyar borászati anyanyelv” azonban továbbra is dominánsan kivehető volt, ez a tudás és 

szőlő-bortermelői gyakorlat azonban nem diszkriminatív, nem kizáró és elkülönítő, hanem 

egyetemesen befogadó, a célszerűségnek messzemenően megfelelő volt.  A magyarországi 

borászat így megtartotta az ősi, régi „magyar borászati anyanyelvet”, de formálta, fejlődni 

hagyta. A homogenizálódással bekövetkező 19. század második felének európai trendjével is 

felvette a versenyt, a bekövetkező változással pedig lépést tartott. Ezzel biztosította szintén 

európaiságát. Szőlő-bortermelésünk különlegességét pedig a „magyar  borászati anyanyelv” a 

hungarikum jellegzetesség megtartásával napjainkig is őrzi.  

Mindezekért ismerni kell és illik, mint a magyar örökség részét, a hagyományos szőlő-

bortermelés (technológia) sajátosságait, kapcsolatrendszerét. A hagyományos magyar borászat a 

magyar agrárkultúra  és termelő kultúra része, aminek nem ismerete az európai örökség 

feladását, a sajátos arculat és a magyar múlt nem megfelelő tiszteletét jelentené. Márpedig ezzel 

a sokarcú európai termelési kultúra palettájáról segítenénk eltűntetni – a konkurens borhatalmak 

nem kis örömére - épp az európai uniós csatlakozás utáni kiélezett verseny időpontjában Európa 

egyik jelentős múltú szőlő-bortermelő kultúráját, hagyományát, bortermelő mentalitását, ami 

mindvégig jellemezte a magyar szőlő-bortermelést.  

Az egykori magyar szőlőtermesztés és borászat a lelki egyensúly, az örök remény pszichikai 

állapotát és az erős élni akarást jelentette a gazdáknak. Persze a természeti károk, a gazdasági 

csapások, a váratlan szőlőbetegségek és vészek ezért is jelentettek olyan nagy traumát a 

gazdaközösségeknek. A magyar szőlősgazdák együtt éltek, együtt lélegeztek kedves szőleikkel. 

Ismerték szinte tőkénként területüket. A gazdák féltő gonddal őrködtek szőlejük felett, 

igyekeztek maximálisan mindent megadni kedves növényüknek, szinte elkényeztették. Nem 

véletlen, hogy a természeti csapások, vagy a nemzeti katasztrófák után nagy életerő és hitbeli 

akarat kellett ahhoz, hogy akár újra is kezdhessék az elpusztult termés vagy ültetvény után a 

következő évi munkákat. A filoxéra (szőlőgyökértetű) hatalmas pusztítása Magyarországon 

(1875-től) sok szőlő-bortermelő gazdát a kivándorlás felé hajtott, vagy végső elkeseredésében 

az öngyilkosságba kergetett. Szinte pár éven belül kiradírozta a filoxéra a hagyományos magyar 

szőlőkultúrát, főleg a történeti, monokultúra szintjén lévő híres magyar borvidékekről. Új 

európai eljárások jelentek meg, amik a magyar tudással felvértezve újra sikerre vitték a 

magyarországi szőlők, borok ügyét.  

A szőlő, mint növény, a bor, mint bizalmi termék azonban az örök remény, a megújulás, a 

jólét szimbólumát is hordozta, és vallási-világi jelentéstartalma az embert, a munkát és annak 

megérdemelt előnyeit jelentették mindig. A hagyományos magyar szőlő-bortermelés 

megismerése egyben nemzeti önbecsülésünket és országunk megismerését, megtartását is 

jelenti. Ma a szőlő-bortermelés egyféle kiállást is jelent a nemzeti italunk mellett, ugyanakkor 

sokan úgy vélik, hogy az értelmiség egyféle feladata is lehet, hogy megőrizze a régit, 

alkalmazza az újat. Az elhatalmasodó német-osztrák, holland szőlőhegyi új birtokosokkal 

szemben, akik a szőlőket kényelemből már nem művelik, példamutatással, a történelmi hűség 

kedvéért is, mentsék a szőlőhegyi szellemi értékeket, tanulva-tanítsák és példát mutassanak a 

helyben lakóknak, a szőlejükhöz, mint talpalatnyi hazájukhoz való ragaszkodással. 

2.1 A MUNKAESZKÖZTÖRTÉNETI KUTATÁS ÉS TUDOMÁNYOS JELENTŐSÉGE 

A munkaeszközök, így a szőlészeti-borászati munkaeszközök kutatása számos új és 

általánosítható kérdésre ad választ, mind a termesztéstechnológia, mind pedig a történeti kor 

általános és műszaki ismeretével, társadalmával kapcsolatban. Nem véletlen, hogy Európa-



 

 

szerte a történeti-néprajzi munkaeszköz-kutatás egyféle reneszánszát élte az elmúlt 

évtizedekben. 

A Mezőgazdasági Múzeum Munkaeszköztörténeti Archivumát 1962-ben Balassa Iván 

Európa-hírű agrártörténész, múzeumi szakember és néprajzkutató, a Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum főigazgató-helyettese alapította. Mindmáig tudományosan a legfeldolgozottabb, 

legismertebb múzeumi közgyűjtemény, amelyről számos cikk és tanulmány jelent meg. A 

létrehozásával az volt a cél, hogy olyan gyűjtemény szülessen, ami mind a tudományos kutatást, 

mind a közművelődési feladatokat messzemenően kiszolgálja, ellássa. Így a 

Munkaeszköztörténeti Archivumban két nagy gyűjteményi rész került kialakításra, a 

magyarországi múzeumokban őrzött mezőgazdasági munkaeszközökről (mind néprajzi, mind 

régészeti tárgyakról) készített leírókartonok és fotók, illetve az ikonográfiai ábrázolások 

gyűjteménye a legkorábbi mezőgazdasági (szőlészeti-borászati) ábrázolásoktól napjainkig.  

A MunkaeszköztörténetiArchívum témaköre felöleli a régészeti koroktól napjainkig a 

mezőgazdasági munkaeszközök teljes körét, tematikus és szakmai bontásban.  

A legelső megalakuló múzeumok mindent gyűjtöttek raktáraikba, alakuló gyűjteményeikbe. 

Magyarországon tudatosan legelőszőr Reguly Anta1(1818-1858), gyűjtött néprajzi tárgyakat, 

közte mezőgazdaságiakat is. Rajta kívül Xántus János, Herman Ottó, Pápay Károly, Vikár Béla, 

Fenichel Sámuel és követője  Bíró Lajos, a Zichy-féle expedíció etnográfusa Jankó János 

gyűjtései szaporították jelentősebben tárgyaiknak számát. A gyűjtés anyagának első tudományos 

rendezésének és felállításának nehéz munkáját a korabeli Nemzeti Múzeum Néprajzi 

Osztályának két tisztviselője Semayer Vilibáld igazgató-őr és Bátky Zsigmond múzeumi őr 

végezték el. 

A múzeumi gyűjteménytárak néprajzi tárgyainak gyarapodásaazonban újabb keletű volt a 

századfordulón, mert csak ekkor  erősödött meg az a meggyőződés, hogy ezek a múzeumi 

gyűjtemények és tárlatok a nemzeti kultúra mennyire elsőrendű szereplői és bizonyítékai. 

Ugyanakkor a századforduló múzeumi szakemberei már szembesülhettek azzal, hogy egyes 

paraszti tárgyak, eszközök már a szemük előtt kerülnek ki a mindennapi használatból és 

szorulnak a felejtés, a használaton kívüliség perifériájára. Ahogy megfogalmazták: „... 

korunkban támadja gyűjtésük objektumait a haladó művelődés a legpusztítóbb erővel. A népélet 

viszonyai rövid időn nagyon megváltoztak, s e metamorfózis szükségképen áldozatul kívánja 

azokat a tárgyakat, melyeket  a régi élet föltételei hívtak életre. Az eke alá fogott pusztákkal 

együtt vesznek el a pásztorélet és használati tárgyai, a vízszabályozás kiírtja a kishalász 

szerszámkészségét, a gőzekével dolgozó mezőgazdaság sutba veti a primitív földmívelés elavult 

eszközeit.  De sokat kiírt az egyre fejlődő gyáripar is, amely olcsón és tetszetősen termeli, a 

közlekedési  eszközök  terjedésével a periferiákig elérö kereskedés pedig a házába szállítja a 

népek szükségleti tárgyait s így kiszorítja mindazt, amit az elszigeteltség magából a  nép 

lelkületéből fakasztott. Lassan-lassan kicserélődik így a színtelen egyetemes jellegű tárgyak 

tömegével mindaz, ami a múltra nézve jellemző volt.” 

Gyulai Pál a Budapesti Szemlében Herman Ottó egy cikkét kísérő soraiban azt írta, hogy a 

tárgy, az eszköz eltűnésével a magyar szókincs is szegényedik, de elvész mindaz az ismeret, 

tudás, tapasztalat, ami a tárgy szóval megnevezett fogalma köré tapad és amit a paraszti 

tudásban, az évszázadok gyarapodó ismeretével hordozott a fogalom, a tárgy neve.  Képletes 

megfogalmazása szerint ez a  pusztulás „pedig olyan, mint az, amely a történeti korszakot akkor 

éri, amidőn a tűzvész levéltárakat hamvaszt el”.  

Bár intő szavukat felemelték a korabeli szakemberek az eltűnő tárgyak-tárgyegyüttesek 

érdekében, valószínű eredményesen, mert a századfordulón kiteljesedő múzeumi tárgygyűjtéssel 

jelentős tárgyi együttest mentettek meg a múzeumi gyűjtemények számára. Magyarország a 

többi kelet-közép és délkelet-európai  agrár-paraszti társadalmait tükröző múzeumi 

tárgygyűjtemények szempontjából nem állt ekkor már rosszul.  Ebben a tekintetben csak a 

nyugat-keleti és észak-déli irányban haladó modernizáció, az újkori nyugat-európai technikai-

forradalom eszközvívmányaitól  kevéssé érintett keleti és délkeleti területek, Oroszország és a 



 

 

Balkán-félsziget állt jobb helyzetben az eredeti  paraszti tárgyak és eszközök megmaradása, 

használata tekintetében. 

A tárgygyűjtés fontossága mellett az adatolást, a pontos elnevezést, az eszközök és a paraszti 

használati tárgyak részeinek terminológiájának rögzítését is kívánatosnak tartották. Bellosics 

Bálint a század elején azt írta: „De a tárgyak összegyűjtése önmagában még nem elégséges. 

Szükséges, hogy velük együttjegyzőkönyvbe kerüljön az egész tárgynak, s lényeges részeinek 

fonétikusan (kiejtés nyomán) lejegyzett neve, legapróbb részletére kiterjedő leírása, 

használatának módja, díszitési technikája, azzal együtt, hogy mely nemzetiség kezén élt, hol 

(község, megye) és mikor.” A néprajzi gyűjtés „társadalmasítását” - a néppel érintkező 

értelmiségiek aktivizálását - célzó kalauz nem magának Bellosics-nak az erőfeszítéseiből és 

múzeológusi tapasztalataiból sarjadt. Nem úgy született, mint néhány évvel korábban a 

keszthelyi múzeumszervező, Sági János  hasonló célú és tartalmú útmutatója, a Néprajzi 

kincseink gyűjtése - című füzet. 

Bellosics Bálint, Sági mellett a másik zalai néprajzi tárgygyűjtő, Keszthelytől nem messze,  

Rédicsen, 1867. október 10-én, jómódú kisbirtokos családban született. Szintén a néprajzi 

intézmények megszerveződésének és a hagyományok pusztulásának évtizedeiben kötelezte el 

magát a népélet gondos számbavétele és megörökítése. Akkor tehát, amikor a legkülönbözőbb 

kutatók és nagyszámú lelkes amatőr szegődött a nemzeti kulturkincsnek tekintett népi-paraszti 

kultúra értékeinek megmentésére. Bellosics kezdeti érdeklődésének továbbfejlesztésében  

Herrmann Antalnak volt döntő szerepe. A  Magyarországi Néprajzi Társaság szervezőjeként,  és 

az első magyarországi néprajzi folyóirat szerkesztőjeként is következetesen képviselte a 

politikai nacionalizmustól független magyar nemzetiségi néprajzi kutatások eszméjét. 

Herrmannt 1883-ban helyezték Budára, az I. kerületi állami tanítóképző intézetbe 

némettanárnak, ahol Bellosics az intézet növendéke volt. Kapcsolatuk barátsággá érett, de 

mindvégig megmaradt olyan tanár-tanítvány kapcsolatnak, amelynek a néprajzi gyűjtésekkel 

kapcsolatos konzultáció jelentette a konkrét tartalmát.  

Mindketten Bátky Zsigmonddal, a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya 

munkatársával is baráti és munkatársi kapcsolatot tartottak fenn. Kapcsolataiknak komoly 

szerepe lehetett abban, hogy mind Sági János, mind Bellosics Bálint vállalkozott a néprajzi 

tárgygyűjtést segítő útmutató elkészítésére. Bellosics, ezen felül Bátky nagyszabású 

útmutatójának elkészítéséhez is kiegészítő adatok közlésével járult hozzá. Életrajzírói szerint 

elkötelezett és szenvedélyes pedagógus volt Zomborban, de korántsem az akkortájt természetes 

tanítás és nevelés értelmében. Néprajzi gyűjtésre ösztönözte tanítványait, mert ezt is a falusi 

tanítók kötelességei között tartotta számon. S nem csak azért hangoztatta a gyűjtés fontosságát, 

mert fel akarta fedeztetni velük a népi kultúra szépségét és tudományos jelentőségét, hanem 

azért is, hogy a parasztsággal, a vidéken élőkkel folyamatos és elmélyült kapcsolatok révén 

fogékonyabbá váljanak az életmódbeli, társadalmi problémák iránt. Sági János hasonló módon, 

egyféle szociális érzékenységgel rendelkezett, amit az újságcikkei sugároztak is. Így nem 

véletlen, hogy a számtalan ellenségeskedő, helyi megnyilvánulás mellett és ellenére a paraszti 

gazdaságok tárgyait, eszközeit gyűjtötte, érdeklődése ebben az irányban mélyült el. Érthető, 

hogy a néprajz kezdeti munkatársai mind amatőr gyűjtők voltak, a legjobb esetben középiskolai 

tanárok, akik a népművészet divatja alapján gyakran rajztanárok is. Ebbe a lelkes, a múltat 

megismerni kész, a múlt tárgyait összegyűjtő lelkes értelmiségi mozgalomba tartozott a 

tárgygyűjtő Sági és Bellosics is. 

Ennek a maga példájával is igazolható tudományos- és életfelfogásnak a részeként 

értékelheti az utókor a néprajzi tárgyak gyűjtését, és az azt segítő útmutatókat is. Ma olvasva 

ezek nagyon optimistának, már-már naivnak tűnhetnek. Különösen az a remény, hogy a 

múzeumot gazdagító tárgy-gyűjtésben a pap, a tanító és a jegyző fog példát mutatni. De 

remélték, hogy bekapcsolódik az értékmentésbe a vidéki-falusi orvos, a gazdatiszt, az erdész, a 

mérnök és mindazok az értelmiségiek is, akik a mindennapi élet során találkoznak a falvak 

népével. 



 

 

 Vajon sikerült volna úrrá lennie a kortársak által sokszor kárhoztatott érdektelenségen, vajon 

komolyan hihették, hogy a rövid tárgygyűjtési útmutatók elégséges szakmai eligazítást 

kínálnak?  

Bátky Zsigmond - akinek gazdagon illusztrált kézikönyvét máig használja a szaktudomány - 

hasonlóan elegyítette az elméleti és módszertani alapelvek tisztázását a napi praktikummal. 

Abból indult ki Ő is, hogy mindaz, ami az etnográfiát érdekelheti, pusztulóban van ugyan, de 

mégis a mindennapok környezetében, mindenkinek a szeme előtt van. Elegendő tehát az elmúlt 

egy-két évtized sorsdöntő változásai megélt tapasztalatait célrendszerbe foglalnia az útmutató 

készítőjének. Ha ehhez a „néprajzi tárgyak” leltárszerű számbavétele is csatlakozik, mindenki 

pontosan érteni fogja, mik is azok a halaszthatatlan teendők. Ugyanígy vélekedtek a 

múzeológiai munkára vállalkozók felkészítéséről a Múzeumok és Könyvtárak Főfelügyelősége 

1903-as, majd 1914-es nyári tanfolyamainak előadói (Semayer Vilibald, Bátky Zsigmond és 

Györffy István) is. A kéthetes képzési idő csupán a legfontosabb néprajzi témakörök vázlatos 

előadására s néhány múzeológiai alapkövetelmény futó jelzésére lehetett elegendő. Mégis 

feltűnően nagy eredményűek voltak e tanfolyamok! Bizonyság rá, hogy a résztvevők - így Sági 

János, Bellosics Bálint, de mások is vidéken pl. Banner János Békéscsabán, Ecsedi István 

Debrecenben-Hortobágyon, Roska Márton, Szabó Kálmán Kecskeméten - tudománytörténeti 

érdemeket szereztek egy-egy néprajzi gyűjtemény létrehozásában, s néprajzi tanulmányaik, 

monográfiáik is jelentősen hozzájárultak a magyar néprajz adatbázisának megalapozásához, 

tegyük hozzá az agrárélet (szőlészet-borászat) tárgyainak gyűjtéséhez, feldolgozásához. 

A néprajzi tárgygyűjtés sürgető voltát - ugyanúgy, mint a hosszabb-rövidebb felhívásokat 

fogalmazó, a társadalom lelkiismeretére apelláló kortársak - azzal indokolta, s szemléletes 

példákkal is igazolta Bellosics, hogy „A népélet viszonyai rövid időn belül nagyon 

megváltoztak.” Abban viszont különbözik érvelése egynémely romantikusan antikapitalista 

kortársáétól, hogy a hagyomány és az újítás „élet-halál harcát” az egyetemes művelődés 

elkerülhetetlen útjaként értelmezi: nem rója meg a parasztokat, amiért a „modern tárgyak után 

vágyódnak”. 

A látszólag jelentéktelen tárgyak (a munkaeszközök) tudományos becsének hangsúlyozása 

is, a földművelési és ősfoglalkozási tárgyakat elősoroló tárgyjegyzék is azt bizonyítja, hogy 

Bellosics Bálint legalább akkora jelentőséget tulajdonított a díszítetlen használati tárgyaknak, 

mint a tetszetős és fényűző népművészeti emlékeknek. Ebben is a korabeli - Bátky Zsigmond 

által képviselt, és majd minden múzeum által meg is valósított - múzeológiai felfogás fejeződött 

ki. Nem igazolható ugyanis az, az eléggé elterjedt tudománytörténeti vélekedés, hogy a 

századelő néprajzi gyűjteményeiből hiányoztak a díszítetlen használati tárgyak, a 

munkaeszközök. A teljességre törekvés, s ezzel együtt a régies, az ősi, a civilizációtól meg nem 

érintett keresése, nem csupán az esztétikai érvényű teljesítmények kiemelése jellemezte a kor 

múzeológiáját. A teljesség-igény következménye volt, hogy az elmozdíthatatlan és nagy 

méretük miatt múzeumba nem vihető tárgyak (épületek, vízi és szárazföldi közlekedő eszközök, 

tövisborona stb.) modelljeinek elkészítése, illetve lerajzolása, lefényképezése is megengedett, 

sőt szorgalmazott módszer volt akkortájt. Bátky felfogása szerint is az eszményi teljesség 

kényszerű, de a szemléltetést kiválóan szolgáló póteszközeiként kellett elkészíttetnie a 

muzeológusnak a modelleket, s ezért kellett fényképeznie-rajzolnia. Sági János a tárgygyűjtéssel 

kapcsolatban azt hangoztatta, hogy nem kell kuriózumot keresni, mert a néprajzi múzeumokban 

úgymond a nép lelkét szólaltatják meg. Ugyanakkor a  néprajzi gyűjtésekkel  a tárgyi 

néprajzban a jelenkor régészeti leleteit fedezhetjük fel. Sági a néprajzi gyűjtéssel kapcsolatos 

útmutatóját azzal zárja, hogy saját tapasztalatait a Nemzeti Múzeum tanfolyamán hallott 

előadások alapján -, melyeket Herman Ottó és Jankó János tartottak - foglalta össze. 

Magyarországon tehát a rendszeres munkaeszközgyűjtést és kutatást, - még ha sokszor csak 

a tárgyak díszítettségéért is - 1869-1870- ben Xántus János kezdte meg, mint egy kelet-ázsiai 

piackutató expedíció tagja, majd később Eötvös József megbízásából a tárgygyűjtő munkáját 

tovább folytatta. Rómer Flóris segítségével ugyancsak Ő gyűjtötte az 1873-as bécsi 



 

 

világkiállításra az első nagyobb néprajzi anyagot. A későbbi kiállítások /1885-ös országos, 

1896. évi ezredéves/ az eszközgyűjtésre további ösztönzést adtak, melynek végső egyéni nagy 

teljesítménye Herman Ottó munkaeszköz gyűjteménye volt. Az 1896. évi millenniumi kiállítás 

az ország nemzeti-etnikai kisebbségeinek is fontos bemutatkozási lehetősége volt, különösen a 

Monarchia agrárvállalkozói számára, akik számos munkaeszköz képes hirdetését, innovációs 

ábrázolását tették közzé a katalógusokban, ezzel is jelezve részvételüket, gazdasági súlyukat. A 

19. század második felében különböző hullámban a magyar kutatás és érdeklődés a 

magyarországi népéletből, jellegzetes munkaeszközökről több képet, kőnyomatos metszetet 

közöltek a korabeli lapokban a (hangulatosnak  tartott) régi és újabb eszközökről. Ezek az 

életképek, leírások vagy valódi képek többször visszaköszöntek, egyik újság a másiktól vette át 

őket, ami a képek közkedveltségét is mutatta. A képek azonban nem egyszer művészi 

színvonalúak, értékűek is voltak, sokszor egyféle idealizált hangulatot tükröztek, mind a 

korabeli társadalomról, mind az ábrázolt szakmunkáról. A 19. század végén többek közt Jankó 

János (a nagy néprajzkutató édesapja) és társai grafikusi szépségű, jellegzetes metszeteivel 

találkozhatunk. Ezeken a képeken, a gazdákat a jellegzetes munkaeszközeik társaságában 

ábrázolják. Így ezek a munkaeszközök nem csak a munkavégzést mutatták, az adott közösségre 

jellemzőnek tartott eszköz révén, hanem foglalkozási ágakat is meghatároztak. (pl. vincellérek, 

bognárok-pintérek, kulcsárok, borkereskedők, korcsolyások, fuvarosok stb., stb.). A népéleti 

képek munkaeszközei így egy-egy speciális termelő-kultúra, életmód, jellegzetes eszközei is 

voltak, amelyek történetileg-néprajzilag meghatározottak, formájukban - változásukban 

elsődleges és másodlagos funkciójukban, használatukban is jellegzetesek, esetleg meghatározói 

voltak a kornak, a régiónak, jellegzetességei akár a kisebbségi termelő kultúrának is. Ezért, mint 

történeti adatsorokat hordozók, a munkaeszközök, a termelőeszközök vizsgálata, összegyűjtése, 

feldolgozása még számos új összefüggésre adhat módot. Ezeken a képeken, az adott nemzeti-

etnikai  kisebbségeket a jellegzetes munkaeszközeikkel, azok társaságában, szerszámaival 

ábrázolják. Így ezek a munkaeszközök nem csak a munkavégzést mutatták, hanem egyben 

egyféle karakterisztikus, az adott nemzeti kisebbségekre jellemzőnek tartott eszköz révén 

foglalkozási ágakat is meghatároztak. (A cigányokat kovácsként, üstfoltozóként, kefekötőként, 

teknővájóként, a németeket állattartó-tejtermelő, szőlőtermesztőként, a románokat 

csebresekként, a szlovákokat tutajosoknak, szénégetőknek, a zsidókat kereskedőknek, 

vándorfelvásárlóknak stb. ábrázolták.) Az eszközök vizsgálata így sokkal tágabb 

felismerésekhez vezethet, mintha csak pl. technikatörténeti szempont szerint vizsgálnánk. Nem 

véletlen, hogy Herman Ottó a tárgyi kultúra részletes tanulmányozását is elkezdte. Gyűjtőkörét 

ifj. Jankó János (az életképeket rajzoló fia) etnográfus, a Néprajzi Múzeum első igazgatója 

bővítette tovább. A munka folytatásához és áttekintéséhez az eszközök rendszerezésének 

kialakítására volt szükség. Jankó alapvetőnek az eszköz funkcióját tekintette, a létrehozását 

irányító tudatosságot, másodlagosnak az anyagukat. Így született meg a tipológia, kiegészülve 

azzal, hogy egyes eszköztípusok az eredetre is adalékul szolgálhatnak. Ez a módszer már az első 

tájmonográfiákban is jelentkezett, majd az ősmúltba tekintő és az ősfoglalkozás kezdetét kutató 

és tárgyaló munkájában csúcsosodott ki. 

Múzeumi területen ekkor, a 19.század második felében, minden múzeum gyűjtötte 

raktáraiba, alakuló gyűjteményeibe a munkaeszközöket. Ezt a hatalmas munkát jelzi pl. az, hogy 

az Erdélyi Néprajzi Múzeum gyűjteményének felét 1895 és 1920 között gyűjtötték be. Így még 

olyan archaikus, ritka eszközök kerültek be, amelyeket eredeti környezetükből kiemelve, a 

megfelelő dokumentációval ellátva, a fennmaradt eredeti technológiát, az életmódot is 

rögzítették. Ebben az időszakban került pl. a Mezőgazdasági Múzeumba számos, Herman Ottó 

által gyűjtött anyag, amely még a millenniumi kiállításról maradt és pár darabja ma is a múzeum 

gyűjteménytáraiban illetve kiállításain megtekinthető. A jellegzetes kis négyszögletes kék leltári 

számot tartó, a tárgyra ragasztott kis címkével ma is megtalálható. Az 1899-ben kiadott 

tájékoztató szakkatalógusból is kitűnik, hogy a Magyar Királyi Mezőgazdasági Múzeum sok 



 

 

eszközt gyűjtött már ekkor. Az osztályokra bontott gyűjteményi anyag „Gazdasági gépek és 

eszközök” - címszó alatt 697 db. tárgyat tüntetett fel.  

A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlében a sok apró adatközlés között rendkívül kevés a 

munkaeszközökre vonatkozó adat. A pozitivista történeti szemléletű korszak 19.századvégi, 

20.századfordulós történészeit és a levéltárosait bár a sok apró részadat sokasága érdekelte, 

mégis kevés az eszközleírás, főleg az eszköztörténeti nagyívű monográfia. Persze a korszak nem 

is kedvezett ilyen művek megszületésére. Üdítő kivételnek számít pl. a hangyaszorgalmú 

Takács Sándor piarista történész adata 1629-ből, amikor  a magyar kamara a nagy tételű bécsi 

kaszaszállításokról számolt be. Már a 7000 db-on felüli leszállított mennyiség gyanússá vált a 

17.századi bécsi udvarnak. A kasza ugyanis jó fegyver is lehetett alkalomadtán. Meg is 

fogalmazták: „Háborús hírek érkeznek mindenfelől – úgymond – s a magyarok igen értik, 

miként kell a kaszából kardot verni !”. Ezek után már nem véletlen, hogy csak vámpapírral 

lehetett Magyarországra kaszát bevinni. Más alkalommal a sikertelen magyar cséplőgép 

történetét írta meg a lap oldalán Kropf Lajos. A Martinovics Ignác által javasolt cséplőgépet, 

amely 4 ember munkáját takarította volna meg, jellemzően II. József a következő érvekkel 

utasította el: „Hát a többi három cséplőről, kiknek munkáját a géppel meg lehet takarítani, ki 

fog gondoskodni? Ki fogja őket, feleségeiket és gyermekeiket kenyérrel és eleséggel ellátni?” 

Látható, hogy a gépesítésnek, a munkát segítő munkaeszközöknek az elterjedését számtalan 

tényező nehezítette, ismeretesek a késő-feudális, kora-kapitalisztikus korból a géprombolások, 

amikor a munkanélküliség okát a gépek-szerszámok elterjedésében látták. Ebben a pillanatban a 

munkaeszköz kutatása már nem csak pusztán technika-történeti vizsgálódást jelentett, hanem 

össztársadalmi-gazdasági-szociológiai kérdések sokasága merül fel az új termelékeny 

munkaeszköz és az ember kapcsolata közti viszonyban. Mindezek a kérdések a 

protoindusztriális korszak után sűrűsödtek oly mértékben, hogy Marx , Engels és Lenin is külön 

foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, mint a korabeli közgazdaságtan, történelem, a társadalmi 

forradalom angliai-nyugat-európai, oroszországi aktuális kérdéseivel. A viszonylag drága 

napszám letörésére Magyarországon is 1856-ban kaszálógépet használtak fel a magasabb 

napszámbér követelőkkel szemben, a napszám letörésére. Az olcsó magyarországi munkabérek 

általánosságban pedig a mezőgazdasági gépek elterjedését lassították. Ezért az agrárválság 

időszakában az alacsony gabonaárak mellett kimondottan előnyösnek mutatkozott a részes 

aratás. A Mc.Cormik aratógépek így csak 1850-től terjednek, de 1871-ben is csak 1761 aratógép 

dolgozott Magyarországon. De a kapitalizálódást megelőzve 1850 és 1870 között elterjedtek a 

boronák, a fogasok, a különböző hengerek és a lókapák, amelyek sok indulatot keltenek az 

uradalmakban a kapás munkaerő kiszorítása miatt. 

A korábbi évszázadokban, különösen a 15.század utolsó évtizedeiben a földesúri 

birtokkezelésben nagy lépésekkel haladt előre az írásbeli ügyvitel. Listára vették, leltározták a 

gazdasági eszközöket. Ez az az időszak, amikor a kaszás aratás a sarlós aratás kárára elterjed, 

sőt az 1514.évi XVIII.tc. előírta, hogy akár kaszáltak, akár sarlóval arattak a tizedet és a 

kilencedet ki kellett adni. Ekkor és később is a gyarapodó majorságföldek munkáltatása részben 

a saját munkaeszközöket használó jobbágyok robotoltatásával történt. De a jobbágyok mellett 

földesúri béresek, cselédek is dolgoztak a gazdaságban, akiket többnyire valamilyen majorsági 

felszereléssel együtt említettek.Ezért a majorsági termelés még ugyanolyan volt, mint jobbágy-

paraszti. Csak méreteiben volt nagyobb. A 18.században is a birtokosok is hagyományosan 

gazdálkodtak, őseiktől örökölt felszereléssel, minden újítás nélkül, mint azt pl. Mezőkövesdi 

Ujfalvy Sándor írta emlékirataiban. A legnagyobb szakirodalma a 19.század közepén az ekének 

volt. Új típusok jelentek meg. A mélyszántás, mélyművelés előnyeiről írtak, bár az ország 

megosztott ebben a kérdésben is, mert Erdélyben pl. még az volt a kérdés 1869-ben,  hogy fa 

vagy vas eke jobb-é, és a vasekék hiánya itt volt nagyobb. Az ország nyugati megyéiben pedig a 

Vidats-ekék, Gubicz-ekék, Gyarmathi-féle váltóekék, a Bereczky –féle váltóekék, a Yull-eke és 

irodalmi ajánlása terjedt. Mindezek ellenére a magyarországi mezőgazdaság technikai fejlődése 

fáziskésében és elmaradásban volt Európa nyugati feléhez képest a 18.század végétől 1945-ig. 



 

 

Az eszközkutatás tudományos színvonalában és a publikációk számában csökkenés állt be a 

II. világháborúig, azóta azonban örvendetesen megindult ismét a munkaeszköz kutatás, akár a 

gyűjtői útmutatók segítségével is a demokratikus rendszerváltozásig. A megnyíló szabadtéri, 

valamint a vidéki kis falumúzeumok a meglévő gyűjteménytári eszközök felülvizsgálatát esetleg 

újabb gyűjtést serkentettek. Ebbe a sorba tartozik, hogy egyre több egykori paraszti technikát 

bemutató múzeum illetve kiállítás nyílt, ahol a gazdasági-életmódbeli innovációkat, a helyi 

speciális fejlődés táji és országos eszközeit is bemutatták. Jankó János, Gönczi Ferenc, Ébner 

Sándor, Györffy István, Bátky Zsigmond, Viski Károly és a második világháború utáni 

múzeológus nemzedék munkaeszköztörténeti kutatásai azonbanmáig példaértékűek. 

Kiemelkedik ebből a névsorból Balassa Iván és a múzeumi „tanítványainak” nevei, akik 

behatóan foglalkoztak a mezőgazdasági munkaeszközök vizsgálatával. Konkrét vizsgálódásuk 

éppen a Munkaeszköztörténeti Archívumban végzett munkájuk és kutatásuk eredménye. De 

traktor, gépfejlődéstörténeti gyűjtemények is sorra nyíltak belföldön pl: Kétegyházán, Gödöllőn, 

Mezőkövesden a Hajdú-Ráffis gyűjtemény) a közeli Dél-Burgenlandban St. Michael községben 

traktor és gépmúzeum. 

A Munkaeszköztörténeti Archivum elsősorban a mezőgazdasági termelők múltja iránt 

érdeklődő közösség széles körei számára hasznos. Az archívumbeli kutatható anyag szinte 

napjainkig dokumentálja a magyar mezőgazdaság eszközkészletét. Ugyanakkor mind belföldön 

és külföldön egyaránt elismert agrárkultúra-agrártörténeti közművelődési, tudományos 

adatbázis. Eddig a következő szakterületek használták és használják eredményesen ennek a 

legjelentősebb mezőgazdasági múzeumi, országos gyűjteménynek rendszerezett, kutatási 

segédlettel ellátott adat,- és képhalmazát, mint az agrárélet-élelmiszertermelés alapvető, 

szerteágazó képi, adattári közgyűjteményét. Elsősorban Magyarország története szempontjából 

meghatározó területek kérdéseivel foglalkozó történettudomány, néprajz, agrártörténet, régészet, 

művészettörténet, nyelvészet, múzeológia-kiállításrendezés, technikatörténet, a közművelődés, 

agrártudomány, kertészettudomány, kerttervezés és kertművészet, archaeobotanika, 

archaeozoologia, történeti-ökológia, méréstudomány képviselői, illetve a kutatók mellett 

egyetemi hallgatók, grafikusok, formatervezők, más művészetek képviselői és tanárai, valamint 

szaklapok és a História, a Rubicon stb. képes magazinok tanulmányozták és használják anyagát.  

A Mezőgazdasági Múzeum Munkaeszköztörténeti Archivuma ma a magyar történet, 

különösen a mezőgazdaság-történeti kérdések megválaszolásában, és a magyar illetve az 

európai kontinentális agrártermelés, agráréletmód múltjának, hagyományainak vizsgálata 

területén az egyik legjelentősebb európai képi közgyűjteményi anyag! Nem véletlen, hogy 

Balassa Iván Herder-díja átadásakor (1980 tavasza, Bécs) az Őt és munkásságát méltató 

köszöntőben, laudációban a megalapított Munkaeszköztörténeti Archívumbeli tevékenységét 

külön kiemelték. Az Archívum rendszere teljes mértékben illeszkedett a Balassa Iván és 

Wellmann Imre agrártörténész által kidolgozott múzeumi szakmutató rendszerhez, ami a 

későbbi számítógépes feldolgozást tette lehetővé, illetve könnyítette meg. Még az alapító, 

Balassa Iván életében (1917-2002) 1996-ban elkészült az első 5000 tételes kompjuteres 

feldolgozás és internetes szolgáltatás (Csoma Zsigmond-Pál Edit-Górász Péter) az NIIF 

pályázati segítségével. Ezzel a Mezőgazdasági Múzeum első, de egyben a magyar nagy 

múzeumok között is az elsők közt tudta a Mezőgazdasági Múzeum szolgáltatni a Nemzeti 

Múzeum Origo szerver gépén keresztül a mezőgazdasági munkaeszközök, az eszközökkel 

végzett munkafolyamatok történeti képeit, a történeti korok technológiáját, a leíró kartonok 

adatait a nagyvilágba… Mindez a 20. század végén nagy szakmai elismerést és ismertséget 

jelentett kelettől-nyugatig, északtól-délig a Mezőgazdasági Múzeum Munkaeszköztörténeti 

Archivumának, a magyar agráriumnak és a digitalizált múzeumügynek. 



 

 

2.2 HAGYOMÁNY A JŐVŐ? MINDEZ A SZŐLŐ-BORTERMELÉSBEN IS? 

A cím első felében megfogalmazott kijelentésnél többet szinte nem is lehet hallani 

manapság. Ez viszont a hagyomány és a minőség, a tradíció mindenek felettiségét, meghatározó 

szerepét jelenti, ami még a jövőt is eldöntené. Ez pedig a hagyomány egyféle pozitív 

felértékelését, asszociációját kelti. Tudjuk azonban, hogy a hagyomány nem automatikusan 

jelenti a jobbat, a szebbet, hiszen a hagyomány lehet negatív, rossz előjelű is. Azonban érdekes 

módon a közvéleményben ezzel a szlogennel egyféle jó, ismét elérendő értéket és minőséget 

sulykolnak be az utóbbi évtizedekben. Ez a két évtized egybe esett Magyarországon a 

demokratikus rendszerváltással, az európai fejlődésre össztársadalmilag elvárt rácsodálkozással. 

Így ez a felismerés, az új értékesítési, piacérvényesülési lehetőségekkel egy időben jelent meg, 

és mint szlogen nagyon sok igazságot, a paraszti racionális és irracionális gazdálkodás, a szőlő-

bortermelés igazságát és egyetemes értékeit hordozza, hirdeti. De mi is ez a szlogen, amit 

Nyugat-Európa után ma már Magyarországon is állami kezdeményezések, alapítványok és 

társadalmi mozgalmak a zászlaikra tűztek? Van - e benne igazság és az mi, milyen mértékű? 

A „Hagyomány a jövő” szlogen Nyugat-Európa piacorientált, polgáriasult környezetéből 

indult el. Mintegy társadalmi igényt megfogalmazó, elsősorban a fogyasztói igényeket kialakító 

és orientáló szlogen, amely átitatta a polgáriasult társadalom minden rétegét. A monoton 

szürkeségben a mindennapok termelő kultúrája és a monokultúrára specializált szintjén 

előállított ipari szalagmunka uniform termékeivel szemben az egyedi, a megismételhetetlen, az 

unikum, a kézműves aprólékossággal készült termékekre vonatkozott ez a fogalomhasználat, 

amely mesterkélten a fogyasztói rétegre, a fogyasztói érzékenységre apellálva fogalmazta meg a 

vásárlót vadászó szlogenjét. És úgy tűnik, hogy Európa-szerte igen hatásosan, mert a 

nagyüzemi, a tömegtermeléstől tartó vásárló-érdeklődő a hagyomány édeskés és pozitív 

asszociációja révén sikeres termékvásárlóvá válik. Most nem kérdés, hogy a hagyomány, a 

tradíció, a nagymamák és a nagypapák világa miért kelt nosztalgikus, békés, kiegyensúlyozott 

érzést, miért szépíti meg a mindig küzdelmes mindennapokat a fiatalkor az idősek szemében! 

Egy biztos, hogy ez a szlogen, és marketing ráutalás alapvetően épít a vásárló megszépült, az 

emlékezett édeskés ködén széppé vált fiatalságára, a hamvas és szűzi szerelemre, a fiatal 

tökéletes női és férfi testre, az úgymond gondtalan szép évekre, a fiatalság és az első szerelem 

mindent égető, felforrósító időszakára. Nem véletlen, hogy a korábban polgáriasult és a piac 

törvényei szerint élő Nyugat-Európából indult el ez a szlogen, ez a mozgalom és ez az egyféle 

társadalmi elvárást tükröző mondat. Mennyiben igaz, és mennyire hamis ez, mennyiben jellemzi 

a demokratikus rendszerváltás magyarországi utóparaszti, gazdálkodói, szőlő-bortermelő 

gazdaközönségét, erre is keresi a választ ez a könyv. 

A magyar szőlő-és borágazat  paraszti gazdálkodása sok racionális elemet tartalmazott és 

sokat vett át az uradalmi (robot-vagy bérmunkában megművelt) szőlő-bortermelésből. Ha 

mérlegre tennénk, a szőlészethez képest a bortermelésben, a borászati munkákban kevesebb a 

racionális átvétel, hiszen a pincék sötétje nem csak a láttást és az ellesést korlátozza, hanem 

ebbe a zárt világba akárki be sem léphetett. Az uradalmi borpince a kulcsár és a pincemester 

birodalmának számított. Itt csak alkalmi bér illetve robotmunkában lehetett jelen a jobbágy-

paraszt, még ha saját pincéjében teljhatalmú tulajdonosként sok mindent ki is próbálhatott. 

Mindezekért a borkészítés sok irracionális elemet megtartott a korábbi évszázadok szokásaiból, 

ami magyarázható azzal, hogy a természettudományi ismeretek, azon belül pedig különösen a 

bor-biokémiai szakmai tudás nagy hiányosságáról tanúskodott a paraszti szakismeret. 

Ugyanakkor számos eleme a korábbi évszázadok paraszti szőlő-bortermelésének, főleg a folklór 

elemei, mint pl. a szőlő-borvédő szentek tisztelete, a szőlőszüreti bálok és felvonulások ismét 

tért nyerve, megváltozott funkcióval ma már nem a szőlő-bortermelés biztonságát szolgálják. 

Annál inkább az erősödő és a helybeli borkereskedelmet és borexportot fokozó borturizmus 

szervezett programjaivá váltak. Az ilyen ünnepeken és az ehhez kapcsolódó rítusokon a helybeli 



 

 

ünneplő gazdák saját boraikat bőven mérhették, valamint a kialakuló belföldi és külföldi 

kapcsolatrendszereiken keresztül növelhették azok értékesítését.  

De milyen „utóparaszti” hagyományok azok, amelyek ma is jellemzik a megújuló, az 

európai kihívásokra felelő, a versenyt felvevő magyar szőlészetet és borászatot? Mik azok a 

több évszázados tradíciók, tapasztalatok, a paraszti tudásba beépült, beékelődött ismeretek 

világában, amik ma ismét felerősödve sikerét jelenthetik a hazai szőlő-borágazatnak? Annak az 

ágazatnak, amely több százezer ember megélhetését biztosítja, illetve több ezer család 

jövedelmét növeli és életformáját befolyásolja nap-mint nap. Még  akkor is, ha a korábban 

nemzeti italnak számító magyar bor ma már jóval kevesebb ember megélhetését biztosítja, mint 

a korábbi évszázadokban, amikor az ország lakosságának majd 1/3-át közvetlenül meghatározta 

a szőlővel-borral való foglalatosság, vagy úgy, mint birtokos, vagy mint napszámos, vagy, mint 

borkereskedő és a kereskedőnek segítő faktor, cenzár-közvetítő, fuvaros, borkorcsolyás, vagy 

akár kádár stb. A szőlőből készült bor ezért lehetett a paraszti gazdálkodás időmetszetében 

mindig is nemzeti ital. 

Melyek azok a hatások, tendenciák, elvárások, amelyek a szovjet típusú kollektív 

gazdálkodás sikertelenségén okulva, ma az egyéni gazdálkodás reneszánszában, elvárva a 

korábbi évszázadok paraszti gyakorlatának újraébredését, a paraszti-magántulajdonosi 

gazdálkodási mentalitás ismét felerősödését jelenthetik napjainkban? Mindezzel a nyugat-

európai és az EU-s igényekkel egybecsengve, mintegy utóparaszti hagyományt teremtve és a 

parasztit folytatva? Egyáltalán van-é különbség a paraszti és az utóparaszti hagyomány között, 

és mik azok? Biztos, hogy vannak is, meg nem is, hiszen az örök értékek a változó világban is 

értékek maradnak, legfeljebb a felismerésük hiányos, az értékelésük viszonylagos. De az egyéni 

szorgalom, a teremteni akarás, az eredményesség, az emberi-termelői szolidaritás, a szakmai-

termelői autonómiára törekvés, a nyereséges gazdálkodás iránti örök kívánság mindig is 

megmarad, legfeljebb változó mértékben és arányban az adott lehetőségekhez mérten.  

Az utóparaszti hagyományok között, máig él és erősödő tendenciát mutat a magyarországi 

szőlészetben és borászatban - részben az EU-s elvárásoknak köszönhetően és az éleződő 

versenyben - több, a korábbi évszázadokban is jellemző tényező. Kérdés, hogy a megváltozott 

politikai-és gazdasági hatások mennyire serkentették ezeknek a szunnyadó paraszti 

hagyományoknak a felizzását és fellángolását? A válasz egyértelmű, az egyéni gazdálkodási 

körülmények ismét kényszerítő hatása lobbantotta lángba az izzó, hamvadó paraszti 

individumok sokaságát, a hagyományos gazdálkodás hordozóit. Mik a jellemzői ennek, milyen 

szőlészeti-borászati utóparaszti hagyományokat lehet felismerni a mai megújuló szőlő-

bortermelésben? Ha csak a főbbeket, felülről tekintjük át, a részletekbe nem is bocsátkozunk, és 

csokorba gyűjtjük őket, akkor is az alábbiakat emelném ki, mint a legfőbb és legjellegzetesebb 

utóparaszti hagyományokat. Így: 

1. a minőségi szőlő-és bortermelés szempontjainak ismételt felértékelődését, a 

mennyiségi szempontok fölé. (Mind a termesztésben, mind a feldolgozásban, a 

technológiában, értékesítésben, a kiszerelésben, és a törvényalkotásban), 

2. az egykori szőlőtermesztő helyek, a „málok” és a meredek domboldalak, tölgyerdő 

area (elterjedési)-határába eső jó ökológiai adottságú területek, dűlők ismételt 

felértékelődését az un. „szoknyaterületekhez” viszonyítva, 

3. a terméskorlátozást (a metszés-művelésmód-zöldmunkák) a szőlőtermesztésben és 

mennyiségi korlátozást a préslé nyerésében, 

4. a közösség és az individum (személyiség) kapcsolatában, az egyéni érdekeltség 

erősödése mellett a közösségi egymásrautaltság szociálpszichológiai érzetének 

kialakulását, a közös boldogulás és érdekérvényesítés gyakorlatát (borvidéki lét), az 

autonómia, az autonóm gazdasági szerveződéseket az állami szakirányítás 

erősödésével együtt. Mindez az egyéni termelést, és a közösségi-értékesítői 

szövetkezeti borpincemunkálatok utáni borértékesítést, valamint a közösségi 

agrármarketing felerősödését jelenti állami irányítással, 



 

 

5. a történeti hűség újrateremtését, a dűlők, a földrajzi árujelzés, az eredetvédelem 

ismételt felértékelődését, amik előttünk alakulnak ismét a borok jellegzetes és 

nélkülözhetetlen részeivé,  

6. amikor a globális gondolkodás és a világszintű minőség igénye mellett ismételten a 

helyi ízek és zamatok felértékelődésének lehetünk tanúi, a homogenizálódó, 

uniformizálódó multinacionális termék-borelőállítók világában is. Ezeket a helyi 

ízeket és zamatokat pedig a paraszti termelő közösségek tagjai, szakismereteikkel 

tudják biztosítani, és messze földön hírnevet szerezni vidéküknek, boraiknak. 

 

Mit jelent ma, milyen paraszti tapasztalatokon és tudáson alapul a mai „utóparaszti” 

hagyományban a minőségi szőlő-és bortermelés? Mindenekelőtt abban kell keresni a választ, 

hogy a szőlő, a szőlőhegy vagy a szőlőskert a gazdákhoz rendkívül közel állt, egyféle szoros 

érzelmi kapcsolatot jelentett a növény, a terület-birtok és  az ember között. A kedves növényét, 

mint a gyermekét, olyan féltő gonddal ápolta és nevelgette a szőlősgazda. Az eltelepítéstől, a 

szaporítás különböző szakmunkáin keresztül a termés betakarításig és a misztikus nagy 

átváltozás eredményeként kapott borig, minden munkára vonatkozott ez a kegyes, érzelem- és 

munkadús kapcsolat. Ebben a szakmunkák sokaságán és az apáról fiúra szálló egyre bővülő 

ismeretek tárházában a szőlő növény és a termés féltésén kívül a mennyiségi szempontok csak 

akkor érvényesültek, ha a termesztés hozzá nem értésből, vagy tudatos letermelésből, 

kizsarolásból adódott. Így pl. a részes vagy szakmánymunkában végzett munkálatok esetében, 

amikor az volt a cél, hogy minél többet teremve, rövid időn belül nagy terméssel nyúzza a 

szőlőterületet a bérlője, az ideiglenes művelője. A szőlők igazi gazdái mindig tudták mennyire 

terhelhetőek a szőlőültetvények, a szőlőfajta, a szőlőtőke metszéssel, művelésmóddal, 

zöldmunkákkal mennyire zsigerelhető ki, mennyit bírnak el a különböző korú, kondíciójú fajták, 

a különböző fekvésben lévő szőlőterületek. Nem véletlen, hogy az alacsony fejművelés 

kopaszmetszéses változatánál is, ami az egyik legigénytelenebb művelési-és metszési mód volt, 

a Mór-Bársonyos és a Sopron-Fertő-tó környéki német szőlősgazdák a hajtásválogatással, az un. 

gyomlálással tartották meg a tőke termőegyensúlyát, hogy túl sok fürt és lombfelület 

kialakításával ne terheljék meg a szőlőtőkéket. Ezzel és a karózással érték el a német gazdák a 

minőségi szőlő-bortermelést, az egyébként extenzív művelésmód esetében. Vagyis egy 

intenzívnek mondható kiegészítő technológiával kompenzálták az egyébként extenzív 

művelésmódú szőlőtermesztést. Az Európában ma oly divatos terméskorlátozás 

(fürtszámcsökkentés, fürtleszedés), mint a leterhelést csökkentő eljárás - ami ma 

Magyarországon is újból követendő és terjedő - több évszázados paraszti szőlőtermesztési 

gyakorlat volt. Ezzel a jobb minőséget, és a tőkék megszakadásának megelőzését érték el 

mindazon magyarországi gazdák, akik szakítottak azzal a tömegtermesztési gyakorlattal, ami 

szerint: „…ha kihoztad, bírjad is el…” –vagyis ahány hajtást és fürtkezdeményt hozott tavasszal 

a megmetszett tőke, annyit fejlesszen is ki. Természetesen számtalan gazdaságtörténeti, 

mentalitástörténeti, ethno-pszichológiai, személyiségvizsgálatot - és technológiatörténeti kérdést 

vett fel csak ennek az egy ténynek a vizsgálata is. 

De számos más példában megfigyelhető a tradicionális paraszti szőlő-borgazdálkodás, ma 

ismét korszerűnek tartott elemeinek, eljárásainak a minőségi termelés érdekében elvégzett 

munkafogása, munkafázisa. Így pl. az ökológiai adottságok újból, messzemenő 

figyelembevételében. Vagyis a szocialista nagyüzemi, nagytáblás, síkvidéki szőlőtelepítés és 

termesztés helyett napjainkban megint az a paraszti tapasztalat és hagyomány kerül előtérbe, 

hogy akár meredek területeket is ismét betelepítve, a legjobb lejtőszögű dűlőket ültessék be, 

ahol a legtöbb esetben ezelőtt 100 évvel, vagy még a filoxéra pusztítása előtt is kiváló minőségű 

szőlőt termeltek. Ezen területeknek a nagy része, már a középkorban is szőlővel volt beültetve, 

ezek voltak az un. málok vagy lázok, amelyek általában erdőirtások helyén, de közvetlen a korai 

erdőhatár mentén, a tölgy növényföldrajzi zónájában elhelyezkedő minőségi bort termő 

területek voltak. Ennek óriási jelentősége volt a szőlőtermesztés északi határához közeli magyar 



 

 

szőlő-bortermő területeken. Ugyanis ezek a déli, dél-nyugati fekvésű, kiváló ökológiai 

adottságú szőlőkben termelték meg a középkor óta a híres magyar borokat. Ezek a dűlők, 

amelyek ma a történeti borvidékek híres dűlői, a 14. századig tartó felmelegedés, majd a 16-17. 

századi un. kis jégkorszak 1-2 c. fokos hőmérsékletingadozását is viszonylag egységes, jó 

minőségű bortermeléssel vészelték át. Tehát aki ma az utóparaszti hagyományokban, a paraszti 

tapasztalat és a régi térképek alapján, a ma elerdősödött, bozótosodott egykori szőlősdűlőkbe 

ültet, az a mai, környező átlagtermés minőségénél jóval magasabb, értékesebb minőséget kap. 

Ezért indult meg az érdeklődés az EU tagság előtt ezen kitűnő egykori szőlő-bortermő területek 

iránt. Még akkor is, ha a művelési költségek magasabbak, ugyanis a meredek térszint 

minőségjavító hatása a bor árában nyilvánul meg. 

 

A magasművelés mellett ismét a gazdák egy csoportja, az „Év bortermelője” címmel 

kitüntetett mintagazdák az alacsonyművelés formájának visszahonosításában kezdenek 

gondolkodni, mert a természettudományos kísérletek bebizonyították, hogy az alacsony művelés 

a talaj hőgazdálkodását jobban kihasználja, a talaj közeli fürtök érése jobb és a szőlőbogyók 

cukorképzése 2-3 mustfokkal is nagyobb, így tehát jobb minőséget adnak ezek a tőkék. A 

paraszti recens hagyomány is megemlíti, hogy a régi termések még a 20. századforduló 

környékén is olyan cukorfokkal rendelkeztek, hogy szinte kiugrott a mustfokoló a 

mérőhengerből. Számszerűen a 19. század közepén összehasonlították Európa mustjainak 

cukortartalmát, magasan és egyértelműen a magyar mustok voltak a legédesebbek 21,44 átlagos 

mustfokkal. A később nagyhírűvé vált francia, német osztrák borvidékeket utasította ezzel a 

magas átlagszámmal háttérbe a magyar szőlők mustja. A taposásos lényerés, a szőlő kíméletes 

préselése, a színmust és a présmust széjjelválasztása mind-mind ma is követett paraszti 

hagyomány, a minőség érdekében. A fajtákon belül az utóparaszti hagyomány a ma un. 

hungarikum szőlőfajtákat is ismét előtérbe helyezte, azok többségének különleges minősége, a 

világfajták íz-uniformizáló, ízdiktátor tulajdonságai ellenére és miatt. Ezek a magyar, vagy 

magyarnak vélt régi-vagy újabb fajták az íz-zamatvilágot is gazdagítják, ugyanakkor esetleg 

bizonyos „magyar” jelleget is adnak a magyar boroknak (nagyobb sav és cukor-alkoholtartalom, 

gazdagabb illat-zamatanyagok, pikáns ízek-illatok stb.). Mindezek rendkívül fontosságot 

jelentenek napjainkra a borkóstolók és a szőlő-bortermelő gazdák számára, akik talán nem is 

gondolják végig, mennyi „utóparaszti” tapasztalat eredményét kóstolgatják. A globális 

gondolkodás és a világszintű minőség igénye a helyi ízek és zamatok felértékelődését jelentik a 

homogenizálódó, uniformizálódó multinacionális termék-borelőállítók világában is. Ezeket a 

helyi ízeket és zamatokat pedig a paraszti termelő közösségek tagjai, szakismereteikkel tudták 

és tudják biztosítani, így messze földön hírnevet szerezni vidéküknek, boraiknak. 

 

Tehát a hagyomány számos eleme valóban a jövőt jelenti napjainkban, az utóparaszti szőlő-

bortermelésben. Mert ezek az elemek a paraszti gazdálkodásban is egyetemes értékűek voltak és 

azok ma is. 



 

 

3. MILYEN MAGYAR, VAGY MAGYARORSZÁGI RÉGI SZŐLŐFAJTÁKAT 

TERMESZTETTEK, ISMERTEK ELEINK ? 

 

A régi szőlőfajták sok egymáshoz hasonló tulajdonsággal rendelkeztek. Ezek ismerete vagy 

nem ismerete a termesztés sikerességét nagymértékben befolyásolták. Mindezek megismerése 

az általános történeti érdeklődésen kívül, a saját kertjében kísérletezők, a régi fajtákat 

kipróbálóknak is hasznos lehet. Az általam vizsgált 41 régi magyar fajta közül majd 30%, 

vagyis 1/3-a nővirágú, illetve rosszul termékenyülő hímnős volt, amelyek csak megfelelő 

porzófajta közelében adtak kielégítő termést. A sárfehér nővirágú fajtának a hosszúnyelű fajta, a 

kéknyelű nővirágú fajtának a budai zöld, a bálint álnőjellegű virágú fajtának a juhfark szőlőfajta 

volt a porzó fajtája, amivel a paraszti bortermelő gazdák több évszázados megfigyelések 

eredményeként együtt, keverten ültették. De nővirágú volt a bakator, a tüskéspupú zamatos, 

rosszul termékenyülő hímnős az aprófehér, a nagyfügér, a lisztes fajta. Nőjellegű virágai voltak 

a bajornak, góhérnak, batyárnak és a tulipiros fajtának, melyek mellé porzófajtákról kellett 

gondoskodni, hogy évi rendszeres termést várhassanak róluk. A viráganatómiára és az ivarjelleg 

tisztázására már a 18. században többen felfigyeltek.  M.B. Sprenger 1778-ban rajzos táblákat 

adott közre könyvében, ezzel is felhívta a figyelmet erre a termesztési problémára, ami Kozma 

Pál és mások kutatásai, a virágbiológiai ismeretek 20. századi eredményei nélkül alig lennének 

megmagyarázhatóak.  

Magyarországon a virágtípusok felfedezése a 18.század vége és a 19. század eleje kutatási 

eredménye. A virágbiológiát  Rudinai Molnár István és Ráthay Imre kutatta először a 19. 

század 80-as éveitől. Pethe Ferenc a Georgikon nagyhírű tanára már a század elején észrevette, 

hogy a különböző szőlőfajták közül „Némelyik minden esztendőben terem; némelyik pedig 

harmadik vagy negyedik esztendőben meddő.”Jankó János  a Néprajzi Múzeum első 

igazgatója, a Balaton-mellék néprajzi tájmonográfiájában figyelt fel először erre a jelenségre, és 

Molnár István kutatásaival magyarázta helyesen azt a paraszti gyakorlatot, hogy kevert 

fajtaállományúak voltak a magyar szőlőültetvények. Ezért nem tartotta a sárfehér, vagy a 

furmint rosszul termékenyülő fajtáknál károsnak a porzófajtákkal kevert telepítést. Jankó János 

tehát ebben a kérdésben már – a mai szakszót használva – tudományközi (interdiszciplináris) 

tájékozottságról tett tanúbizonyságot. 

A fajtanevek és a fajtakeveredés zűrzavarát Magyarországon a 18.-19. században a 

fajtacsoporton belüli fajták és alfajták sokasága adta, amelyek többsége gyenge minőséget adó, 

kevesebb mennyiséget termő, több a virágját elrúgó, rosszul termékenyülő fajtát jelentett. 

Mindezek a tulajdonságok a népi-helyi elnevezéseket (terminológiát) ugyan gazdagították, azok 

tarkaságát növelték, de a fajták beazonosítását megnehezítették. Pl. Zalakaros esetében, a 

hihetetlenül szépen fejlődő kis fürdőváros szőlőhegyein egy un. „tónai” fajta az uralkodó és 

jellegzetes régi fajta. Egyesek szerint Tolnából származó fajta, amit a neve zalaiasan említett 

formája is mutatna, mások szerint inkább rakkszőlőnek nevezett régi magyar fajta lehet. 

Vizsgálataim szerint a fehér járdovány, vagy a kövér szőlőhöz áll közelebb az ampelográfiai 

bélyegei alapján ez az „ismeretlen” zalakarosi fajta. Németh Márton foglalta rendszertani 

keretbe, és határozta meg a több évszázados paraszti megfigyelések, észrevételek felhasználá-

sával a fajtacsoportokhoz tartozó fajtákat és a különböző alfajtákat. Így: a bajor fajtacsoporton 

belül a feketefájú, kék, szürke bajort, a gohér fajtacsoporton belül a fehér, piros, változó góhért, 

a bakator fajtacsoporton belül a kék, piros bakatort, a furmint fajtacsoporton s a fehér furmint 

fajtán belül az arany, csillagvirágú, hólyagos, kereszteslevelű, ligetes, madárkás, nemes, 

rongyos, vigályos alfajtákat, a piros furmint fajtán belül a lazafürtű, tömött alfajtákat, a változó 

furmint fajtán belül a rövidfürtű, hosszúfürtű alfajtákat különböztette meg. A hárslevelű fajtán 

belül a fecskefarkú, nemes hárslevelű, rugós hárslevelű alfajtákat, a járdovány fajtacsoporton 



 

 

belül a fehér járdovány (fajtán belül  a közönséges és öreg járdovány alfajtákat), valamint a 

fekete járdovány fajtát különítette el. A kadarka fajtacsoporton és a kék kadarka fajtán belül a 

csillagvirágú, fügelevelű, kordoványos, kupakos, lúdtalpú, nemes, teltvirágú, terméketlen 

kadarka alfajtákat különítette el és fedezte fel. Emellett a szürke kadarka, mint önálló fajta 

szerepel. A kéknyelű fajtán belül a hosszúnyelű és rövidnyelű kéknyelű alfajtákat, a kövérszőlő 

fajtán belül a nemes, ropogós, rugós kövérszőlő alfajtákat, a leányka fajtán belül a madárkás 

leányka, nemes leányka alfajtákat, a lisztes fajtacsoporton belül a fehér, feketefájú, piros lisztes 

fajtákat, a mézes fajtán belül az apró, sárga, zöld mézes alfajtákat, a pozsonyi fajtán belül a 

madárkás, nemes pozsonyi alfajtákat,a szilváni fajtacsoporton belül a kék, piros, zöld szilváni 

fajtát különítette el rendkívül aprólékos, hosszú kísérleti megfigyelés után Németh Márton. 

Ezeket a megfigyeléseket a magyar parasztság is megtette, de összehasonlítás nélkül nem tudta 

megállapítani, melyik változat a legjobban termő. A fajták népi elnevezései azonban 

visszaadták, jelezték mindazt, amit elvárt a termelő, vagy a termés csekélysége miatti 

csalódottságában hívta, nevezte úgy el a termesztett szőlőfajtáját. A porbahullató, a foszlánca, a 

rigolyás, a madárkás, a zsobrák stb. népi elnevezések sejtetik azt a paraszti megfigyelést és 

értékítéletet, ami a nem jól termő tőkéket és fajtákat jellemezték. Persze a paraszti megfigyelés 

objektivitásán túl a fajta egyáltalán nem biztos, hogy silány, és kivágásra ítéltetett, mert 

előfordulhatott, hogy éppen a nem megfelelő szintű szaktudás, a fajtaismeret hiánya miatt a 

metszést rosszul végezték el. A termés-rügyleterhelés helytelensége miatt hozott esetleg kevés 

fürtöt a fajta, vagy éppenséggel szakadt meg és lett ciklikusan termővé, vagy talán a bőtermése 

miatt gyenge minőséget adóvá a szőlőfajta. Tehát a paraszti ismeret esendőségét jelentette, hogy 

a természettudományos ismeretek korabeli hiánya miatt csak a fenológiai megfigyelések alapján 

alkottak paraszti értékítéletet. Ez pedig a fajta részleges, és egyáltalán nem biztos megítéléséhez 

vezethetett. Ezek alapján kivágásra kerülhettek jó fajták, amelyek igényét, tulajdonságát nem 

helyesen ítélte meg a paraszti közösség, mert helytelen technológiát alkalmaztak. Ugyanakkor 

megszokásból főleg a bőven termő fajtákat előszeretettel őriztek, termesztettek, nem vették 

viszont észre, hogy a minőség csökkenése a mennyiség miatt állandóvá vált. A helyi 

gyakorlatban és a fajta értékítéletében nagy szerepe volt a helyi közösségnek, főleg azoknak a 

hangadó gazdáknak, akik tekintélyük, elismertségük, sikerességük révén meghatározói lettek a 

szőlőhegyi közösségeknek. A tradicionális hierarchikus viszony a szőlőfajták termesztésébe, 

elterjesztésébe így folyt bele. 

A nővirágú fajták általában erős növekedésűek voltak. Ha a porzófajták mellett termést 

hoztak, akkor a termés miatt gyengébb növekedésűekké váltak, vegetációs felületük a termés 

arányában gyengült. Ezt figyelték meg több évszázada a magyar uradalmi szőlőkben is, amikor 

mind a metszésnél, mind a szaporítóanyag-szedésnél és a bujtás-döntésnél felhívták a 

napszámosok figyelmét, hogy ne a buja, erős növekedésű, vastag vesszejű tőkét, fajtát 

szaporítsák tovább, mert az esetleg nem ad termést. Az un. conv. pontica fajtáinál tehát a 

paraszti gyakorlatban elterjedt vegyes telepítés éppen a megporzás miatt rendkívül hasznos és 

szükséges volt. Viszont a 18. század közepétől-végétől terjedő nyugat-európai, un. conv. 

occidentális fajták virágai hímnősök voltak, így vegyes telepítést már nem igényelték. Az ekkor 

követendő nyugat-európai példának emlegetett fajtatiszta telepítést csakis ezekkel az un. conv. 

occidentalis fajtákkal lehetett elképzelni. A 19. században elítélt paraszti gyakorlat, tehát egy 

több évszázad alatt kialakult és letisztult rendszer volt, ami a korabeli hazai, Kárpát-medencei 

szőlőfajták sajátos igényének megfelelően alakult ki. Az ezt kritizáló szemlélet nem vette 

figyelembe, hogy a fajtaváltás rendkívül lassan ment csak végbe, és a javasolt fajtatiszta 

telepítések elhúzódása miatt az új fajták igényeit a régi magyarországi szőlőfajtákkal nem 

lehetett érvényesíteni.  Nem véletlen, hogy pl. a beporzást is figyelembe vették Somlón - még ha 

esetleg nem is tudatosan - amikor  pl. 1857-ben a legjobb bort adó fajtakeverék arányának a 2/8 

szigeti (furmint), 2/8 fehérszőlő, 1/8 kéknyelű, 1/8 bajor, 1/8 ,,Szilifánt,, és 1/8 résznyi piros-

bákor-t tartották. Győr környékén és a sukorói dombvidéken a gyöngy szőlő nevű fajtát a 

juhfarkkal ültették vegyesen. Neszmély környékén és a Balaton-vidéken a bakator fajtacso-



 

 

portnak kellett porzófajtát biztosítani. A rosszul termékenyülő típusok nagy gazdasági kárt 

okoztak, ezért írta Kollár János a fertőrákosi uradalom tiszttartója pl. a furmintról: „... A meddő 

vagy kiszakadozott szemű fürtöket hozó fajokat 2-3 esztendei  próba után ki kell írtani.” Azokon 

a borvidékeken, ahol pl. a furmint fő termést adó fajta volt, ott a szőlőtermesztő parasztság 

kíméletlenül irtotta a leromlott, termést nem vagy csak kevésbé hozó alfajtákat. A 

legjelentősebb és a legértékesebb a nagybogyójú hólyagos furmintnak nevezett klón (ivartalanul 

szaporított egyed) volt, mert terméshozamában 30-60%-kal felülmúlta a többi klóntípust, sőt a 

madárkás és a kisbogyójú változatot minőségben is. A rosszabb, gyengébb minőségű 

klóntípusok valószínűleg rügymutáció útján jöttek létre, az álnőjellegű, csillagvirágú és a 

rendellenes virágú változatok pedig a fajta ivari leromlásának eredménye, és nagymértékű 

arányszámuk a fajta nagymértékű leromlására utalt. A kéknyelű is hasonló sorsra jutott a 

,,Czukor,, szőlővel egyetemben, de porzófajta mellett a kiváló borukra hívta fel a figyelmet a 

Kertészgazda c. szaklap 1867-ben. Vörösberényből azt jelentették ebben az évben, hogy a 

kéknyelűt az átoltott budai zöld porozza be kitűnően. 

A kadarka virágelrúgása is érzékeny kárt, mintegy 20-40% terméskiesést okozhatott a 

paraszti, uradalmi gazdaságokban. A kadarkánál a hímjellegű átmeneti virágtípusok változtak 

leginkább, így ugyanazon a tőkén évenként eltolódott a termékeny és terméketlen magházú 

típusok aránya. Így egyes hímjellegű és hímnős virágokkal összetett fürtű tőkék egyik évben 

szép, telt fürtöket hoztak, a másik évben a virágzatuk vagy a virágok jó része lehullott. Ez a 

virágtípusváltás, és ennek következtében a termésingadozás - Kozma Pál kutatásaiból tudjuk - 

az időjárással, a tőke kondíciójával függött össze, mert száraz tavaszú években a gyenge 

kondíciójú, terhelt tőke kisszámú hímnős virágot hozott, ellenkező esetben viszont a termés 

nőtt. A termékenyülés szerint különböztették meg a kadarkás, vörösbortermő vidékeken a 

kékkadarka fajtán belüli alfajtákat. A sárfehér fajta-, mely Dunántúlon általánosan elterjedt fajta 

volt, -virágelrúgására a Falusi Gazda már 1863-ban, Nyék és Velence szőlészetének leírásakor 

figyelmeztetett: „...száraz, meleg, sovány, de főleg szeles dombokon nincs illő helye, és 

könynyen virágját is elrugná”. A mézesfehér (Hönigler) fajtát a kőbányai szőlőkben 

terméketlennek tartották, ezért a 19.sz. közepéig nem termesztették, míg Havas József be nem 

bizonyította, hogy csak átmeneti, fiatalkori terméketlenségről van szó, amit korábbi budai-

kistétényi tapasztalataiból ismert. Így kezdték termeszteni a pesti oldalon is, amikor a budain 

már régóta ismert volt.Mindezek az adatok a paraszti megfigyelések, a több évszázados 

tapasztalatok figyelembe vételére hívják fel a figyelmet. Ezek megismerése és elemzése sok 

vargabetűtől és hiába való energiától mentesítik az utókort, a ma is régi ízeket termelni szerető 

gazdákat. A fajták igényét messzemenően figyelembe kell venni, és ismerni kell, figyelmeztetik 

az új szőlősgazdákat a fentebbi történeti-néprajzi adatok is. 

3.1 A RÉGI FAJTÁK MŰVELÉSI IGÉNYE,TERMESZTÉSI ÉRTÉKÜK 

A régi magyar szőlőfajták közül rövidre kellett metszeni az ezerjót, a furmintot, a juhfarkot, 

a járdoványt, a rakszőlőt, a csomorikát, a bogdáni dinkát, az aprófehért, a mézest, a budai 

zöldet, a pozsonyit, a szerémit, a fehér szlankát, a kövidinkát, a bánáti rizlinget, a 

királyleánykát, a kozmát, a gyöngyfehéret, az alanttermőt, a beregit, a balafántot, a betyárszőlőt, 

a tótikát és a tulipirost. Hosszú metszést igényelt a szilváni (szálvesszőzést), a kéknyelű, a 

sárfehér, a purcsin, a tükéspupú zamatos, a nagyfügér, a hárslevelű, az erdei, a kövérszőlő, a 

bajor (szálvesszővel sem termett kielégítően), a csókaszőlő (fejművelésen, bakművelésen még 

szálvesszőzve sem terem, de alacsony és középmagas kordonon hosszúcsapon kielégítő termést 

ad), a királyszőlő, a lisztes, a vékonyhéjú. A 40 régi magyar fajta közül 60,0%-a rövidre, 40,0%-

a hosszúra metszést igénylő. Ez az arány jelzi, hogy több olyan alacsonyművelésben termesztett 

fajta volt, ami hosszúmetszést igényelt, és a többséggel (60 %) rövidre metszve,különbséget 

nem téve a fajták között, gyengébb termése révén visszaszorult, sőt esetleg még a kiszelektálás,  

kiirtás sorsát sem kerülhette el. 



 

 

A metszésigény mellett a régi magyar fajták művelésmódja is érdekes számunkra. Alacsony 

művelésre valóak, vagyis tehát magasművelésre nem: a tótika, ezerjó, furmint, kéknyelű, 

sárfehér, juhfark (a fagyérzékenysége miatt), járdovány, tulipiros, rakszőlő, csomorika, bogdáni 

dinka, aprófehér, purcsin, hárslevelű, mézes, budai zöld, pozsonyi, szerémi, erdei, fehérszlanka, 

kövidinka, bánáti rizling, kövérszőlő, kozma, gyöngyfehér, lisztes, vékonyhéjú, alanttermő, 

beregi, balafánt. Kimondottan magasművelésre való a szilváni, leányka, nagyfügér, kolontár és 

a csókaszőlő. Átmeneti, vagyis mindkét művelésformára való a tüskéspupú zamatos, a betyár 

szőlő, a királyleányka, a bajor, a gohér és a királyszőlő. A vizsgált 41 régi magyar szőlőfajta 

73,2%-a alacsonyművelésre való, magasművelésre egyáltalán nem. 14,6% még alacsony, de 

ugyanakkor magasművelésre is, és csak 5 fajta, 12,2% az, amely kimondottan csak 

magasművelést igényel. 

A sárközi, a Duna és Kőrősvölgyi szőlőkben paraszti gyakorlatként mind az alacsony, mind 

a magasművelés együtt élt, mert míg a kadarkát alacsonyművelésen kopaszra metszették, addig 

vándoroltatva egy-egy erősebb decsi szagos, sárga bajor, vagy sárfehér és csóka szőlőt lugasnak 

futtattak fel. A filoxéra-vész előtt a fajtaösszetétel a kopasz - illetve a rövidmetszéshez igazo-

dott. Csak azokat a fajtákat tartották meg, amelyek a kopaszmetszést és a gyalogművelést 

eltűrték. Ezzel a művelésmóddal tehát felszaporodtak, kiszelektálódtak és területi méreteiben 

kiterjedtek azok a pontuszi fajták, amelyek a vesszők alsó feléből, sőt a rejtett rügyeikből is 

terméshozásra képesek voltak. A tömegtermesztéssel a silányabb fajták terjedtek el. A Balaton 

mentén Leibitzer János már a 19.század első harmadában a sárfehér, góhér, bajor, juhfarkú, 

bakator, karai fajták kivágását látta a fehér tökszőlő javára. Ez a tendencia erősödött fel mégin-

kább, amikor az új, nyugat-európai fajták termését keveselve a paraszti szőlőkben a pontuszi 

tömegbort adó fajtákat részesítették továbbra is előnyben, amiről Soldan János György a bólyi 

és a sellyei uradalom főpincemestere is beszámolt a 19. sz. közepén. Ő, mint nagyüzemi-

uradalmi szakember a rizling javára a fügér nagyarányú telepítése ellen emelt szót. 



 

 

4. A HAGYOMÁNYOS SZŐLŐTERMESZTÉSI TECHNOLÓGIA. A 

TELEPÍTENDŐ SZAPORÍTÓANYAG ELŐÁLLÍTÁSA, BIZTOSÍTÁSA A 

MAGYARORSZÁGI SZŐLŐKBEN 

4.1 A SIMAVESSZŐ 

A szőlőtelepítés általános módja a metszéskor levágott venyige felhasználása volt. Ez 

jelentette a legegyszerűbb és a legolcsóbb, de ugyanakkor nem éppen a legbiztosabb megeredési 

módszert. Már Bél Mátyás megfigyelte, hogy Nyugat-Magyarországon a szőlőtermesztők olyan 

vesszőt választottak ki, amely az előző nyáron gyümölcse és levelei fejlettségével, a rügyek 

sűrűségével kitünt, és így jó reményekre jogosított fel. A szaporítóanyag kiválasztásánál a 

rügytávolság - internódium - figyelembe vételének szempontja  már az ókortól ismert, de ez a 

mai ismereteink szerint nem a fajta termékenységére, hanem inkább egy jobban termő fajtára 

lehetett csak jellemző. Simavesszőt használtak fel pl. telepítésre a Fejérvári Őrkanonok 

(Custodiatus) szőleinek a török pusztítás utáni rekonstrukciójánál, a várongi szőlőben is 1735-

ben. Tokajból, Somlóról, Sopronból, Badacsonyból hozattak ide simavesszőket. De 

simavesszővel pótolták - a keszthelyi tisztiszék 1779. évi jelentése értelmében - azt a fagykárt 

szenvedett ültetvényt is, ahol 5000 tőkét pótoltak simavesszővel. A telepítéshez használt trágyát 

150 szekér fuvarozta. A simavessző és a gyökeres „porhajas” szaporítóanyag összekeverése és 

kevert eltelepítése ellen az 1837-es georgikoni szőlőjegyzet szót emelt, valószínű a későbbi nem 

egyenletes tőkefejlődés miatt. Mitterpacher Lajos - aki Chaptalék könyvéből kivonatos 

fordítást készített és ezt magyarra is lefordították - a szaporítóanyag megszedését csak 

egészséges tőkéről ajánlotta, amit már szüretkor érdemes volt kiválasztani. A vessző fája épp, 

sok rügyű és olyan hosszú legyen a korabeli kívánalom szerint, hogy a felső végénél 

megmetszve, ha 9-15 hüvelyk (mélységre ledugták a földbe, akkor is 2 rügy kiálljon még a föld 

felett. A messziről hozatott simavesszők - amelyeket szüret előtt nem figyelhetett meg a telepítő 

szőlőtermesztő, - csalódást okozhattak, hangsúlyozta Mitterpacher. 

A simavesszővel történő telepítést Nagyváthy János is kipróbálta, amikor 1,5 kh-nyi szőlőt 

saját kézzel telepített el. Hangsúlyozta ő is, hogy 12-20 esztendős anyatőkéről - tehát 

mindenféleképpen jól ismert anyatőkéről - szabad csak simavesszőnek valót szedni. Ennek jó 

termékenységűnek, rendszeresen termőnek kellett lennie, a vastag és völgyes vesszőt nem 

ajánlotta, mert az, - az erőteljesebb növekedés miatt - kevesebbet termett. Az eltelepítésre szánt 

simavessző szaporítóanyagot a venyige közepéből kellett kivágni, mert a két vége felé a vessző 

kevésbé termékeny. Nagyváthy is azt hirdette - az ókori szerzőktől ezt átvevő német, olasz, 

francia szakírók után - hogy csak az a jó vessző, amelyiken sok, sűrűn álló rügy volt. A 

rügyeknek teljesen épp, egészségesnek és érettnek kellett lennie. Felhívta a figyelmet arra, hogy 

a lágy, hajló, zöld vagy fehér rügyek még éretlenek. A simavessző megszedése így nagy 

figyelmet igényelt, de ezzel a munkával együtt pozitív szelekciót is elértek, mert a kiválasztott 

fajta rendszeresen termő, jó kondíciójú tőkéje, érett, egészséges venyigéjéből ezek a kedvező 

adottságok öröklődtek a klónoknál. A sűrű, az erőteljes vessző, a rövid ízköz, íztávolság a 

pontuszi fajtacsoport fajtáira volt jellemző, nem véletlen, hogy ezek a paraszti termesztésben 

szinte egyeduralkodókká váltak, elterjedtek. Ugyanis ezek a fajták igénytelenségükkel, merev 

vesszeikkel az extenzívvé váló 18-19. századi paraszti szőlőtermesztésben jól megállták 

helyüket, kedveltek voltak. 

A simavessző letalpalását ajánlotta Leibitzer János, aki a nódusztól meginduló 

gyökérképződésről írt. Valószínű a pontuszi fajták tulajdonságának ismeretére vonatkozott az, 

hogy a simavesszőket a szakíró, csak a venyigék alsó részéből ajánlotta megszedni. „... mivel a' 

bimbók ott vagynak legtökéletesebben kiformálva”, de ma már tudjuk, hogy ezek a fajták a 

vesszők alapi részén, sőt a sárszemből is nagymennyiségű termést hoztak, és akár a 



 

 

mellékrügyekből is termésképzésre hajlamosak, ezenkívül ezen a részen volt legjobb a fa és a 

bél aránya. A gondosan megválogatott és megszedett, majd eltelepített simavesszőt könnyen 

kilopkodhatták, és az értékesebb fajták vesszeit nem egy recens néprajzi gyűjtés szerint is, 

paraszti merevszárú csizmaszárba dugták és a napszámos szőlőtelepítők így vitték észrevétlenül 

ki, és terjesztették el az uradalmak új szőlőfajtáit saját szőleikben. A simavessző 

szaporítóanyagnak olcsóbbsága, még a filoxéra vész után is, a paraszti szőlőkben történő 

elterjedésükhöz, felhasználásukhoz előnyt biztosított, a kiszáradástól könnyen károsodó és a 

csomagolás, valamint a szállítás nehézkessége miatt jóval drágább gyökeres szaporítóanyag 

előtt. A telepítési munka egyszerűsége is a simavesszők használata mellett döntött a 

parasztgazdaságokban. 

4.2 A BUJTÁS 

A szőlő bujtásáról első nyelvtörténeti adatunk 1560 körül, a Gyöngyösi Szótártöredékből 

ismert „Zóleó buytas” alakban. A szótörténeti adatot megelőzően, már a középkorban ismert és 

kedvelt tőkepótló, majd szaporítóanyag előállító eljárásnak számított a bujtás. A „porhajas” 

szavunk is 1590-ből már, mint a szőlő lehajtott termővesszője, szőlőbujtás értelmében 

használatos, 1604-ből pedig mint a meggyökeresedett, továbbszaporításra használható 

szőlővessző értelme is ismert. Gombócz Zoltán értelmezte először a „porhaias”, „porhaiassal 

rakni” alakokat. A bujtást porhajasként már Comenius is említette, de ő a hegyaljai 

terminológiának megfelelően a szőlőtövek kiterjesztését homlitásnak nevezte. A homlitást és 

bujtást egynek vette Pankl Máté is, és a reformkori baranyai szótár is úgy értelmezte a 

homlitani szót, hogy az a szőlővessző elbujtásával azonos. Az elbujtott szőlővesszőt 

porhajosnak nevezte még a 19. század közepi szakirodalom is. A telepítésre szánt, vagy 

eltelepített szaporítóanyagnak mindig nagy volt az értéke, amit pl. egy 1611-ben Rohoncon 

keltezett pereskedés is tanúsít. A szomszéd új szőlőtöveinek kivágásával gyanúsított alperest a 

hegymester széke negyvenedmagával leteendő esküre ítélte, viszont a kántortörvény csak 

huszadmagával leteendő esküt követelt meg. A hegymester tisztiszéke itt annyi eskütársat 

kívánt, mintha emberölés vádja alól kellett volna az alperesnek magát mentenie, vagyis a 

szőlőtövek elpusztításának bűne olyan mértékűnek számított, mint az egyházi-világi büntetőjog 

legsúlyosabb esetében, az emberi élet kioltása. A bujtványok lopását később is szigorúan 

büntették, így pl. 1800-ban  589 bujtás ellopásáért 30 illetve 20 pálca botütésre ítélték  a két 

tolvajt, sőt az orgazdát és felbujtót a megbotoztatáson kívül a károk megtérítésére is kötelezték. 

4.2.1 A bujtás ismerete Európában 

Franciaországban általánosan ismert módszer volt, aminek gyakoriságát csak növelte az a 

hiedelem, hogy a szőlőtőke átoltásával a bor minősége gyengül. A bujtás ismert volt 

Olaszországban, Németországban. Sprenger, majd Hausvater 1785-ben a bujtásról azt írta, 

hogy ne nagyon mélyen, mintegy 4 collnyira és fél vagy egy rőf hosszan fektessék a vesszőt a 

földbe, és a vessző végével 3-4 rügy álljon ki a talajfelszín fölött. Ősszel, miután a vessző 

meggyökeresedett, az anyatőkéről vágják le. Valószínű, nem általános gyakorlatról lehetett itt 

szó, mert a Rajna menti bujtásról, mint újdonságról írt még Entz Ferenc - majd 100 évvel 

később, 1864-ben. Alsó-Ausztriában a bujtás ugyancsak kevésbé ismert, bár Wiegand a 18. 

század második felében a döntésnél hasznosabbnak tartotta, mert az anyatőke így épen maradt. 

Mikrofilológiai vizsgálatokra ad lehetőséget az eredeti Wiegand és a magyar fordítású könyv 

szövegének összevetése. A fordító debreceni lévén, az „Absenken, oder Einlegen” - szavakat 

nem bujtásnak, hanem „örökség elrakás”-nak fordította, ami azzal magyarázható, hogy a bujtás 

szót ezen a vidéken nem használták. A szöveg értelméből kitűnik, hogy az „Absenken, oder 

Einlegen”-t Wiegand nem a döntés értelmében használta, hanem a bujtásra értette. „Diese 

Absenken, oder Einlegen ist zwar in unserem Gegenden wenig bakannt; es ist aber dem 

gewöhnlichen Grubenmachen allemal vorzuziehen.” A döntésre a „Dütés vagy 



 

 

Homlítás”kifejezést használta, a bujtáséra pedig az „Örökség rakás”-t. Igy vált az eredeti 

német szöveg „Absenken der Reben” fordítása „Dütés vagy Homlítás és Örökség rakás”-ra a 

magyar kiadásban. 

A homlitás szó a 16-18. században a döntés szinonimája volt elsősorban Északkelet-

Magyarországon, Tokaj-Hegyalján - mint ahogy azt a Wiegand könyvet fordító Szilágyi 

Sámuel is használta, - de a 19. századtól országosan már a bujtást kezdte jelenteni. Így pl. 

Döntésnek nevezi - a bujtást leírva - a bujtás munkáját a Mitterpacher összefoglalóját lefordító 

Pósfai is 1815-ben, de 1829-ben egy a ruszti bortermelést leíró cikk is. Itt tehát egy 

terminológiai zavar állhatott fenn, ami a külföldi szakirodalomban (elsősorban az Alsó--

Ausztriában) kevésbé ismert munka és elnevezés, valamint a magyarországi táji elnevezéseket 

és technológiai különbségeket nem ismerő fordítók miatt következhetett be. Stájerországban 

ezzel szemben a bujtás ismert módszer volt és a bujtványt itt „Spuhlrebe”-nek nevezték. 

4.2.2 A bujtás célja és ideje Magyarországon 

A bujtást a 20. század elején főleg tőkehiánypótló és szaporítóanyag előállító céllal 

emlegette a szakirodalom. A korábbi évszázadokban a termő szőlőkben azonban jelentős 

termésfokozó hatása is volt. Bél Mátyás említi, hogy nem minden nyugat-magyarországi 

szőlőtermesztő értett egyet azzal, hogy a termésfokozás érdekében a tőkék szálvesszőit 

lebujtsák, mert ez a tőkék gyöngüléséhez vezetett. A metszés után a meghagyott szálvesszőt 

vagy szálvesszőket a földbe süllyesztették úgy, hogy a vessző vége 1-2 rüggyel a talajfelszín 

felé kerüljön. Nagyváthy írta, hogy a rügyekből fejlődött hajtásokon a virág-fürtkezdemények 

megjelenését várták a bujtást végzők. Ha nem alakult ki, nem láttak fürtöt, akkor az első 

kötözésnél a gyökeresedésnek indult szálvesszőt levágták az anyatőkéről, és azt Sopronban, 

Tokajban porbujtásnak, máshol pedig porhajosnak nevezték. Sopronban „Krästennek”-hívták és 

tőkepótlásra használták ezeket a bujtványokat. 1812-ben Nagyváthy már pl. 1500 tövet ültetett 

így el. A tőkék nagyobb terméshozása érdekében a Balaton mentén végig, de Badacsonyban is 

az erős tőkéknél egy-egy bujtott szálvesszőt hagytak. Ezzel az egykori jól bevált módszerrel a 

termés megduplázható volt, még a mai szőlészeti szakirodalom értékelése szerint is. 

A paraszti gyakorlatban azonban kialakult a zöldbujtás is. Ebben az esetben a már 

terméskezdeménnyel rendelkező hajtásokat bujtották le a talajfelszín alá, így csak a termés 

kifejlődését, kinevelését segítették a meggyökeresedő hajtással. A bujtás ajánlott idejét 

Plessing, híres kalendáriumában – amit sokan forgattak - a 18. század végén novemberre teszi. 

Leibitzer szerint a kora reggeli hűvös, nedves idő a legalkalmasabb a munka elvégzésére, a 

vesszőtörés lehetőségének kisebb valószínűsége miatt. A Falusi Gazda című közkedvelt 19. 

század közepi szaklap is az őszi bujtás mellett foglalt állást, míg a tavaszit csak kényszer esetén 

javasolta. A paraszti gyakorlatban ezzel szemben racionális és praktikus megfontolások miatt a 

tavaszi bujtást jobbnak tartották. Általában két évig is „szoptatta” az anyatőke a bujtványt, de 

előfordult a Balaton-mellékén, hogy 3 évig is leválasztás nélkül az anyatőkéhez kapcsolódva 

hagyták. A bujtandó vesszők árkát az un. bujtó, vermes, likvágó kapával húzták meg, amit 

keskeny, erős kapalemeze, rövid nyele különböztetett meg a szőlőkapától. A paraszti gazdasá-

gokban mindig volt egy-kettő az eszköz-ingóság összeírások tanúsága szerint. Mint univerzális 

szerszámot nemcsak a szőlővesszők elbujtásánál, hanem köves, száraz kemény talajok 

feltöréséhez csákány helyett is használták. 

A bujtás módszere a jobbágy-paraszti szőlőkben 

A Batthyanyiak szalónaki uradalmához tartozó rohonci szőlőhegyen 1611-ben, a szőlőtőkék 

kipusztulása feletti vitában két szomszéd veszekedése közben hangzott el, hogy:   „Hizem hogi 

termet, mert ezen gazdam joban tugia el asnj naladnal.”- ami valószínűleg a bujtás munkájára 

vonatkozhatott. Vagyis jól meggyökeresedett az egyik gazda bujtványa, míg a szomszédé nem, 

vagy kevéssé. Bél Mátyás is azt írta, hogy a nyugat-magyarországi szőlőkben tavasszal 2-3 láb 



 

 

mélységű, trágyával telt gödörre földet szórtak, és a vesszőt ebbe bujtották le. A nagyobb 

vegetációjú tőkékről több vesszőt bujtottak le. Ha azonban a bujtott vessző csenevész „sápadt” 

hajtásokat nevelt, akkor a bujtás gödrét kinyitva, ismételt trágyázással dúsították. A terméshozás 

után itt a bujtott vesszőt az anyatőkéről lemetszették, és vagy mint gyökeres szaporítóanyagot, 

vagy pedig helybenhagyva mint önálló tőkét alakították ki az egy rügyre visszametszés után. 

Ruszt környékén, a Fertő tó mentén, a lebujtott vessző íves részét „Bogen”-nak, a földben levő 

részét „Sattel”-nek, nyeregnek hívták. Ha az elbujtott vessző nem ígért termést, akkor a 2. 

kapáláskor az anyatőkéhez közel elmetszették a vesszőt, felhúzták és elégették, mert még nem 

gyökeresedett meg, így szaporítóanyagnak sem tudták felhasználni. Ez a módszer is 

kimondottan a termésfokozás célját jelentette. A bujtás egyben pozitív szelekció is volt, mert a 

jó termőképességű, egészséges, erős tőkék vesszeit meggyökereztetve, önálló 

szaporítóanyagként felhasználva, az ültetvények termőképességét javítani tudták. A bujtás 

munkája a sornélküli szőlők fennmaradásához is hozzájárult, mert jobbra-balra, előre-hátra a 

vesszők elhúzásával és meggyökereztetésével a sor kialakításának feltételei nem alakulhattak ki. 

A meggyökeresített bujtványok értéke nagy volt, ezt mutatja az is, hogy a hegyrendeletek 

szabályzatai, articulusai, Erdélyben statutumai a bujtványok védelmében, az azt lopók 

büntetésére és elitélésére mindig kitértek. A bujtás, a bujtványok sokasága a jobbágy-paraszt 

szorgalmát jelentette. Ezért kérte pl. 1828. március 28.-án a földesúrtól Vonyarcvashegyen 

Szabó György a bujtás és az új telepítés munkájának és költségeinek megtérítését. Szabó 

ugyanis az 1800 váltóforinton vett szőlejét nem tudta teljesen kifizetni, így a terméssel 

törlesztette adósságát. Ennek ellenére limitáció útján eladták 1805 forintért szőlejét, amit ő jóval 

értékesebbnek tartott, mint írta: „Én azon Szöllöben a' meg vevésem idejétül fogva 657 Ujj 

Tökét tsináltam bujtás által...”A bujtványkészítés megbecsült, szőlőt gyarapító munkának 

számított, a vármegyei limitációk külön feltüntették a napszámbérek között. Így pl. Sopron, 

Kismarton, Ruszt, Németkeresztúr, Nyék, Rákos szőleire hatályos díjszabás, 1800-ban 100 

bujtásonként 54 krajcártól 1 forintig terjedő bért állapított meg, ami az egyik legjobb 

szőlőmunka díjazásnak számított. A munka jó elvégzése nemcsak a nagyobb termésben, a tőkék 

számának növekedésében mutatkozott meg, hanem a mindig jó áru szaporítóanyag 

előállításában is. Nem lehet véletlen, hogy az árszabások, limitációk éppen ezen a főleg németek 

lakta területen tértek ki a bujtások díjazására, hiszen Nyugat-Magyarországon éppen itt 

jellemezte a sajátos szőlőtermesztést a porbujtások általános használata, készítése a paraszti-

polgári szőlőkben. Valószínű, Fr. X. Rath stájerországi szakember is gyökeres Augster (góhér) 

bujtványokat hozatott Sopronból a szőlei eltelepítésére. Ezek a bujtványok pedig a Sopron 

környékén elterjedt általános módszer, gyökereztetés eredményei voltak. 

Uradalmi szőlőkben 

Az uradalmi szőlőkben is elterjedt gyakorlat volt a bujtás, amit ha jobbágy robotosokkal 

végeztettek, a hanyag munka miatt nagy kárral is járhatott. 1643. október 15.-én pl. 

Lakompakon a földesúr szőlejében a robotosok a bujtásra alkalmas hosszú vesszőket nem 

bujtották le, hanem mintegy 1,5 ezer vesszőt levágtak, és egyszerűen leszúrták a földbe, ami 

viszont sokkal bizonytalanabb megeredést és biztos, hogy semmi termést sem ígért. Ezzel a 

földesurat és az uradalmat nagy kár érte. A rohonc-szalónaki provisor, Jobbágy Dániel is 

megkövetelte 1649-ben instructiojában, hogy a „Czaák” nevű szőlőt, mint ahogy eddig, úgy 

ezután is „Boijtanij” kell. A döntést „kettőznij”-nek hívták ekkor. Az uradalmi bujtásokat 

alaposan megtrágyázták 1651. január 10-én a szalónaki szőlőket azonban nem trágyával, csak 

szalmával dúsították bujtás készítésekor, amiért a földesúr megbüntette jobbágyait. A majorsági 

szőlőkbe a trágya mellett földszint is hordtak a tövek alá. A 18. század elején a bérmunkáltatás a 

szőlőtermesztésben tért hódított, így pl. 1724. február 16-án Tobiás Sober zsámbéki német 

vicellérnek azt írták: „Az Buitás vermektül pediglen laganajozásával együtt leszen neki minden 

veremtül egy-egy karaiczarja.”Somlón a szöllősi oldal Zichy majorsági szőlejében robotos 



 

 

munkásokkal végeztették a bujtást, pl. 1805. márciusában 81 1/2 napnyi, 1808. áprilisában 

kapálással együtt 188 napnyi, és ugyanez év novemberében 55 robotnapnyi mennyiséget 

számoltak el. Ott, ahol több tőkét kellett pótolni, döntéssel, un. eldöntéssel oldották ezt meg. A 

devecseri uradalomban már 1786-ban igyekeztek a jól termő tőkéket megjelölni, hogy azokat a 

vegetációs idő végén is megismerjék a bujtáshoz „... mert máskép mindég homlitonak nem 

tudgyák mit, mert a jó vastag venyigét nézik csak, az vastag venigéjü szöllö szokott pedig rosz 

fajta lenni, mert hogy nem igen terem csak az veszszőben veszi erejét kövér, és szép reája 

nézve.”A termésegyensúly ismertetésekor láttuk már, hogy a vegetatív és generatív növényi rész 

arányának megbomlását és veszélyét általánosan ismerték a 18. században. A Fertő-tó 

környékén és a főhercegi szőlőben is meggyökeresedett szálvesszőt használtak szaporí-

tóanyagként ültetésre, amit a fajtaazonosság megtartása érdekében is ajánlott Köhler Vilmos. A 

mernyei uradalomban csak tőkeifjításra használták a bujtás módszerét, mert gyökeres 

szaporítóanyagot a 19. század végén külön gyökereztető iskolából nyertek, és nem a tőkepótló 

bujtások eredményeként. 

4.2.3 A döntés és európai gyakorisága 

A döntés a 19. században már Európában általánosan ismert. Fábián József református 

lelkész szerint a 18. század közepén Rozier mutatta be és terjesztette el Lyon környékén, majd 

Franciaországban is elterjedt ez a tőkeifjítási módszer. Pethe már úgy tapasztalta, hogy 14-15 

évenként egész szőlőhegyeket döntöttek, ifjítottak meg Franciaországban erőteljes trágyázás 

mellett. Itt említi, hogy szalmát - amit a németek raktak a döntés gödrébe - nem javasol. 

Németországban szintén ismert módszer volt, M. B. Sprenger egy „Gauppens úr”-nak nevezett 

illető módszerét ismertette az öreg tőkék ifjításáról, ami nem volt más, mint a döntés. A 

legáltalánosabban mégis Stájerországban, Magyarországon és részben Alsó-Ausztriában, Dél-

Németországban alkalmazták a szőlőtőkék tőkepótlására, ifjítására a döntést. Stájerország 

radkersburgi, luttenbergi, gráci, sausaali és windischbühleri szőleiben is elterjedt módszer volt a 

döntés. Alsó-Ausztriából Wiegand is említette 1774-ben, hangsúlyozva, hogy döntésre csak 

akkor van szükség, ha a sorból kipusztult egy tőke. A fentebbiekkel szemben viszont már 

Magyarországon általános paraszti gyakorlat volt a döntés. Elsősorban nem csak tőkepótlás, 

hanem a tőke termőerejének fenntartása, a termésfokozás valamint az új fiatal telepítés és a nem 

termő évek, valamint a termésingadozás elkerülése érdekében. 

4.2.4 A tőkedöntés a magyar borvidékeken 

Gyürky Antal 1879-ben, az új szőlőtermesztési elvek hatására a magyar szőlőtermesztés 

legnagyobb hibáját a szőlők állandó, folytonos döntésében látta. A fajtakonzervativizmusban, a 

fajtaváltást nehezítő tényezők között a döntés valóban fontos szerepet játszott. A ledöntött tőkék 

egymásutáni láncolata akár több évszázados fajtaazonosságot és szőlőhegyi állandó 

területhasználatot jelentett. Ezzel is magyarázható, hogy a filoxéravészig a magyar 

szőlőtermesztés a korábbi évszázadok szőlőterületén folyhatott. A. Regner is felvetette 1876-

ban, hogy döntéssel 100, vagy még több évig is fenntarthatók a szőlők, aminek paraszti 

gyakorlatát a néprajzi recens megfigyelések is igazolták. A magyar borvidékeket bejárva 

mindenhol a döntés általános alkalmazását látta Schams Ferenc is a 19. század első 

harmadában, ezért ő egyenesen magyar eljárásnak tartotta ezt. Tumler a döntést, régi 

technológiai elemként, már a rómaiakkal hozta kapcsolatba. A Fejérvári Őrkanonokság 

allodiális szőleiben tőkepótlásra használták 1809-ben ezt az eljárást. De Sopronban, a 

Neszmélyi borvidéken, Budán, Szekszárdon, Somogyban, Észak-Mecsekben, Győr környékén 

mindenhol általánosan alkalmazott módszer volt. A szekszárdi hegyeken Schams egy új 

nemesítési módot is megfigyelt, amely döntéssel kombinálva tőkefejre oltott nemes csapot 

jelentett. Pusztavámon a németek az öreg szőlőkben döntöttek, ezzel szemben a bujtást nem 

alkalmazták. Korizmics László öreg promontori vincellérje is a kipusztult szőlők helyére a 



 

 

döntést ajánlotta a 19. század közepén. A dunántúli Benedek-rendi uradalmak szőleiben a 

sekélyen, nem elég mélyen döntött tőkék több műveltetési nehézséget is okoztak. Így a hanyag 

szőlőmunkák miatt elmarasztalt Vitál Kornél szőlőinspektor a 19. század végén mentségére azt 

hozta fel, hogy az általa javasolt tőkeújítási módot, a döntést hanyagul végezték el a 

napszámosok. A hoszpodári szőlőkben is sekélyen döntötték a tőkéket, ezért kapálásnál 

megsérültek a föld alatti tőkerészek. Az ilyen sekély gyökerű szőlők a szárazságot is 

nehezebben bírták. A talliáni szőlőkben a trágyázást nehezítették meg a hasonlóan sekély 

mélységre döntött tőkék. A szőlőinspektor 1892-ben azt írta a kisécsi bencés szőlőkről, hogy a 

sok döntés és bujtás miatt nagyon nehéz a szénkénegezés a régi szőlőkben. A szentmártoni, 

hoszpodári, kisécsi szőlők trágyázása szintén emiatt húzódott el. Buda környékén a meszes és 

márgás talajú szőlőkben és a Balaton-melléken a gyenge gyökérzetű fajtákat is döntötték, hogy 

nagyobb gyökérfelület alakulhasson ki, és így nagyobb termést kaphassanak. Somogyban pl.a 

furmint fajtát ösztönözték nagyobb termésre döntéssel. De Tokaj-hegyalján, sőt az alföldi 

szőlőkben is általánosan ismert és elterjedt módszer volt az öreg szőlőtőkék döntése és 

megifjítása. Az évszázados rendszeres döntés révén a föld felszíne alatt hatalmas és elágazó, 

gyöngyfűzér-szerű képződmények alakultak ki az eldöntött szőlőtőkék sokaságából. 

4.2.5 A zöldoltás és a szemzés 

Valószínű, hogy a 18. századi német betelepülők erősíthették meg Magyarországon azt az 

általánossá váló oltogató, nemesítő hajlamot, ami már az ókori szemzőket áthatotta, de a 

középkor szemlélete szerint is a vad növények gondozásba vételét serkentette. A nemesítést, - a 

vad fajból kerti, termesztett fajta kialakítását és elszaporítását oltás útján - a nagyhatású korabeli 

európai szakirodalom, a Georgia Curiosa is hirdette. A szőlőhegyeken is az oltás gyakori 

módszer volt. Germershausen 1785-ben a német szőlőhegyek tavaszi, április végi, május eleji 

oltásáról tudósít, amikor arról írt, hogy 5-6 nemes csapot, a gyümölcsoltáshoz hasonlóan, ék 

alakúan megvágtak, és ezzel oltották be az anyatőke vesszejét. Talán ebből a vegetáció eleji 

oltásból alakulhatott ki egy belső fejlődés törvényszerűségei szerint a zöldoltás. Délkelet-

Dunántúlon és a Tisza-Kőrös vidéken - talán éppen az óriási ártéri gyümölcsösök miatt - az 

oltásnak, nemesítésnek nagy paraszti  hagyománya volt. Somogy, Tolna, Baranya megyékben 

az oltogató emberek a határ sok gyümölcsfáját nemesítették, ill.oltották át nemes, jó fajtákkal. A 

beoltott fa termése ugyanis a nemesítőt, az oltogatót illette, még ha a fa más tulajdonában is 

volt. Úgy gondolom, ez a kettős „gyökér” - vagyis a délnémet  szőlők vegetációeleji oltási 

gyakorlata és a magyar paraszti nemesítési tapasztalatok - alakították ki a zöldoltást, amit  a 

kialakulási központjáról baranyai zöldoltásnak hív a szakirodalom. Schams Ferenc 1832-ben is 

viszonylag újabb, de általánossá váló szokásról írt a déli területek zöldoltására felfigyelve. Az 

Ungarns Weinbau c. könyve 2. kötetében Pécs szőlőhegyét leírva hívta fel a figyelmet a 

zöldoltásra, amit a Pünkösd előtti és utáni 8 nap időtartam alatt javasolt elvégezni. A hajtásnak 

14-15 coll hosszúságot kellett elérnie ahhoz, hogy internódiumba /ízközbe/ oltsák, közvetlenül 

az anyatőke hajtásának rügye felett. Ennek rajzos mellékletét is megadta. Felhívta a figyelmet, 

hogy az alanyhajtás leveleit le kell szedni és a nyári rügyeket kivakítani. Ha az oltást követő 4-6 

nap múlva az összeforradás megindul, akkor karó mellé kötözve biztosítani kellett a nyugalmat, 

ősszel lombhullás után pedig már az erős vesszőt nevelő nemes csapot dönteni lehetett. 

A zöldoltástól, Schams felfedezése után már többen beszámoltak, így Jankó János is 1846-

ban, majd a Gazdasági Lapok 1856-ban. Paraszti gyakorlatban, - a szőlőhegyek fekvésétől, az 

időjárás és a vegetációtól függően - a zöldoltás legkedvezőbb idejét az Áldozócsütörtök (Húsvét 

után 45 nappal) és Péter-Pál (VI.29) közötti  időszakot tekintették. A pünkösdi oltást tartották a 

legjobbnak. Ennek a megfigyelésnek a helyességét a szőlészeti szakirodalom a szövettani 

magyarázattal igazolta is. Trummer május elejétől, közepéig tartotta legideálisabbnak, Schams 

és Köhler pedig, ha a rügyek 2. levele is kifejlődött. Mások a virágzás előtti időszakot, Regner 

pedig a pünkösdi időszakot javasolta. A baranyai zöldoltás elterjedését az oltás nagyfokú 



 

 

biztonsága, egyszerűsége mellett azok a budai vincellérek is elősegítették, akiket a 19. század 

első harmadában a Pécs körüli szőlőhegyeken, mint jóhírű, megbízható munkairányítókat és 

munkásokat alkalmaztak. 1847-ben Karl Fürst már a Sopron környéki szőlőkben alkalmazott 

zöldoltásról számolt be, ahol porbujtással pótolták a tőkehiányokat. A zöldoltás védelmében 

mind a kiszáradás, mind a jobb összeforrás érdekében országos gyakorlatként az üreges bürök 

(Conium maculatum L) szárát húzták rá az oltás helyére. Általánossá azonban ez az oltás 

Baranyában és Dél-Dunántúlon is csak az 1870-es években vált. 1886. május 11-én Dezső 

Miklós az Országos Borászati Kormánybiztoshoz írt levelében hívta fel először hivatalos 

formában a figyelmet a baranyai zöldoltásra. A filoxéravész (szőlő gyökértetű) ennek az oltási 

módnak az országos elterjedését segítette, a szakirányítás felkarolta és javasolta az amerikai 

alanyfajták helyben telepítése és zöld oltása utáni döntését. Minderre a filoxéra nagymértékű 

pusztítása miatt volt szükség. A Borászati Lapok 1894-ben már a zöldoltásnak 4 fajtáját 

javasolta: az egyrügyes hosszú ízközűt rövid ékkel, az egyrügyes rövid ízközűt hosszú ékű 

metszlappal, a párosítást ízben és a párosítást ízközben.  

A zöldoltás körül élénk szakmai vita bontakozott ki, Czeiner Nándor és Láczay-Szabó 

között a bemetszés hosszáról, hogy ízközben vagy a nóduszt is átvágják-e. 1898-ban a Láczay 

László féle „fordított nyergezési” zöldoltási módot ismertette a szaklap, ami az alanyhajtás 

nódusza feletti rövid ékvágást és nemes csapot jelentette. A filoxéra pusztítása utáni nagyfokú 

szakirodalmi érdeklődés jelzi, hogy a Somogy megyei Mesztegnyéről Krokovics Lajos arról 

tudósított, miszerint a Láczay-féle zöldoltást sikerrel próbálta ki, míg a Baranya megyei Ürögh 

községből azt jelentette egy olvasó, hogy kiválóan bevált a Láczay-féle zöldoltási módszer, és    

„... ez hódít mindig nagyobb tért.”Somlón a filoxéravész után terjedt el a zöldoltás. Itt is 

Pünkösdtől Péter-Pál napjáig oltottak. Vincellérek tanították rá a helybelieket. A hajtásokat 

megtapogatták, hogy nem túl puha-e, mert akkor még túl korai, vagy nem túl kemény-e, mert 

akkor a fásodás előrehaladtával már túl késő volt az oltáshoz hozzákezdeni. Zöldoltást 

elsősorban a tőkepótlás céljából, majd a filoxéra után a gyorsabb termőrefordulás miatt, a 

felújításban is használtak. Lapra vágták a hajtásokat és összetűzték , majd pamutfonállal kötötték 

be. A baranyai oltás mellett a 20. század elejétől a cejner (Czeiner) féle zöldoltást is 

használták. Az oltónapszám drága volt, az idős visszaemlékezőim szerint, 1 pengő, amit a 

szegényebbek nem tudtak megfizetni. A megeredt oltásokat más szőlejében lemetszették és mint 

sima nemes vesszőt ültették el a sajátjukban. A 18-19. századi szakirodalom a szőlő szemzését 

és oltását párosítással és ablaktálással azonosította, ismerte, valószínűleg a gyümölcster-

mesztéstől átvéve. A szemzésnek még 1870-ben is nagy jövőt jósolt a Győri Közlöny, azt 

sejtetve, hogy a szemzés a szőlőgyökereztető iskolákat is feleslegessé teszi. A héj alá szemzés 

után a rügyeket és a szemzést viaszba mártották a kiszáradás elkerülése érdekében. 

4.2.6 A szőlődugványozás Magyarországon 

Kalapácsos dugvány 

A kalapácsos dugványt, mint ültetésre szánt szaporítóanyagot a 18-19. századi szakirodalom 

ismerte. A vessző alján levő 2 éves rész feladatát viszont csak abban látták, hogy az eltelepítő 

biztosan tudja, hogy a vessző a venyige alsó részéből származik. Ugyanis csak ezeket az alsó 

rügyeket tartották termékenyeknek. Így a francia szakirodalmat fordító Mitterpacher és Fábián 

is ajánlja, és idézi azokat a részeket, ahol ennek bő leírását adják a francia szerzők. A magyar 

19. századi szakirodalom „görcsös vesszőnek” nevezte el a kalapácsos dugványt, mint 

szaporítóanyagot, magyarázva, hogy „... oly fiatal vessző, mely ugyan az esztendőben jött, de 

végére a múlt évi hajtásból egy kis görcs van metszve.” 



 

 

Előgyökereztetés (gombáztatás) 

J. Wiegand 1774-ben kiadott könyvében elítélte a gyökereztetés céljából kötegekbe szedett 

vesszők vermekbe helyezését. Nem a módszer ellen volt kifogása, hanem a gyenge gyökérzettel 

rendelkező szaporítóanyag felhasználását nem tanácsolta, így mindenfajta gyökereztetési 

módszert, amivel szaporítóanyagot állíthattak elő, ellenzett. A bujtást is, mint írta: „söt a' szölö 

rakásnak ezen két módját tellyességgel meg-kell vetni.” 

Ausztrián kívül Németországban is ismerték mind az árokba egymás mellé dugott 

simavesszők, iskolaként meggyökereztetésének és a kötegelt venyigecsomók verembe helyezett 

előgyökereztetését, amit M.B. Sprenger könyvében rajzon is bemutatott. Pethe is meg 

említette, hogy a Rajnamelléken a lemetszett és eltelepítésre szánt venyigéket verembe helyez-

ték, vagy hűvös pincében arasznyi vastagságban befedték. 

Magyarországon az előgyökereztetést a 19. század elején először Székesfehérvár környékén 

kezdték alkalmazni a telepítés előtt, mint arról a Tudományos Gyűjtemény 1820-ban hírt adott. 

A korábbi paraszti gyakorlat példájaként vízbe állított venyigék után ezzel a módszerrel már a 

kalluszképződés és a gyökérszövetdifferenciálódás is megindult, ami a nagyobb eredési 

százalékot jelentette telepítés után. Székesfehérvár, Dunántúl egyik német nemzetiség lakta 

központjának számított, így felvethető, hogy a szakirodalmat vagy az őshazai ismeretek révén a 

magyarországi németek kezdeményezhették ezt a racionális, telepítést segítő munkát 

Magyarországon. A 18. századi német, osztrák példák mutatják, hogy Babo-Mach-nak nem 

lehet teljes mértékben igazuk. Ők ugyanis magyar módszernek tartották ezt a 

vesszőgyőkeresítési módszert. Az lehet, hogy általánosan elterjedt a 19. század második felére 

ez az eljárás, de ha magyar eredetű lenne, akkor az első magyarországi szakírók sem hallgattak 

volna róla. Ennek a vesszőgyökereztetési (gombáztatási) módszernek az a lényege, hogy a 

vesszőkötegeket megfordították, és egy verem v. gödör feneke fölé függesztették, és nyirkos 

mohával, földdel teljesen lefedték a szőlőköteget. A Nap hatására felmelegedő levegő és föld a 

dunsztos, nyirkos moha közt a kalluszképződést /gyökérképződést/ serkentette. 

Baranyában, Mohács környékéről a Gazdasági Lapok 1861-ben egy másik fajta 

gyökereztetésről számolt be. Az ősszel megszedett, ültetni való vesszőket kádba, 4 ujjnyi vízbe 

állították pincébe, majd februárban fúró után ültették el, úgy hogy a földbe kerülő 

vesszővégeket meghegyezték, és trágyás péppel körbeöntötték. A meghegyezett venyigevégen 

indult meg a gyors kalluszképződés és gyökérfejlődés. A Borászati Lapok 1895-ben már a 

gombáztatás módszerének több javított változatát ismertette, így az amerikai Saunders, a 

francia Delhomme, - a magyar Follner, - Angyal és Molnár-féle eljárásokat. A lényeg és 

különbség az 1820-ban leírtakhoz képest az volt, hogy a talpukkal felfelé fordított vesszőt 

homokkal takarták moha helyett, és koratavasszal naponta öntözték őket. Follner János érdi 

melegágyi venyigegyökereztetéséről, mint kísérletről Entz Ferenc már 1869-ben beszámolt. 

A szőlőgyökereztető iskolák 

A szőlőgyökereztető iskolákat mind a franciaországi, mind a  német, mind az alsó-ausztriai 

szakirodalom ismerte és ajánlotta. Az előgyökereztetéssel szemben szigorú ellenvéleményen 

levő Wiegand a gyökérzet rendes kialakulása és a sérülések nélküli eltelepíthetőség miatt 

szintén ajánlotta a gyökereztető iskolák készítését. Ch. Fr. Germershausen részletesen leírta a 

gyökereztető iskolát és előnyeit, így 2-3 éves korától kezdve a fiatal tőkék már termést is 

adhattak. A simavesszőt letalpalták, vagyis vízszintesen az alsó nódusz (íz) alatt elmetszették, a 

felső végén viszont rézsútosan vágták meg a simavesszőt. A gyökereztető iskolába „T”-alakú 

ültető-fúró után, sorba eresztették a földbe a vesszőket. Nagyváthy János, aki Germershausen 

szakkönyvét alapvető irodalomként használta fel, mind az előgyökereztetett, 60-70%-os  eredést 

elérő, mind a gyökereztető iskolából kikerülő porhajas, porbujtás, vagy kapabujtásnak nevezett 

szaporítóanyaggal javasolta a telepítést. Sopronban is azt javasolták azoknak, akik sem kész 

gyökeres tövet, sem pedig meggyökeresedett bujtványt nem tudtak vásárolni, hogy a lemetszett 



 

 

vesszőket 3-4 rügy mélységéig szúrták le a földbe úgy, hogy 2-3 rügy kilátszódjék a föld 

felszínén. Állandó öntözés, gyomlálás mellett őszre meggyökeresedett szaporítóanyagot ígértek 

az olvasók részére. A simavessző földbe kerülő részén a rügyeket kivakították, az alsó nóduszt 

pedig keresztbe vágták, innen várva a talpgyökeret. Javasolta Fürst Károly, a soproni 

szőlőművelés leírója, hogy az iskolázandó vesszőket egy „szellőztetésre” huzamosabb ideig 

nyitva hagyott árokba, vagy rigolírozott földbe iskolázzák el. A Falusi Gazdában 1856-ban egy 

díjnyertes pályamunka készítője azt írta: „... az uraságok gazdatisztjeitől és vinczellérjeitől 

láttam, s az ugy megyen: hogy hosszú árkokat hánynak 2 láb szélesre, a megszedett fát kétfelől 

sűrűn a gödör falához támasztva földdel batapossák, kihagyván a felső bökit, ott 3 évig 

ápolgatják, ugy ültetik aztán el a hova akarják.”Az író egyébként kipróbálta, de az ültetéskor 

ejtett sebek miatt nem ajánlotta a szaklapot járató közép- és kisbirtokosoknak, parasztoknak. 

A szőlőgyökereztetési módok, a gyökereztető iskola készítése a filoxéra pusztításai után 

terjedtek csak el szélesebb körben, amikor a beoltott szaporítóanyagot kellett meggyökereztetni. 

A filoxérát követő szakirodalom egyértelműen nagy jelentőséget tulajdonított a 

szőlőgyökereztető iskolának. Az oltató nagygazdák és a kisebb parasztbirtokosok is ezekből a 

könyvekből, folyóiratokból tanulmányozták a szőlőgyökereztető iskola elkészítését, a 

munkáltató vincellérek gyakorlati bemutatói mellett. Az oskola földet, az oskola alá marha- és 

disznótrágyával készítették elő. Úgy választották és alakították ki a szőlőgyökereztető iskola 

helyét, hogy az lehetőleg víz mellett, vagy jól öntözött helyen legyen. Ezért a gazdák a 

káposztáskertjeikben alakították ki az iskolát, ahol könnyen öntözhették az oltványokat. A 

nagyobb gazdák és a puszták bérlői megforgatták az iskolának szánt területet. Az iskolázás 

április végén kezdődött, amikor egy kiásott árokban az oskolázódeszka mellett tűzdelték le, 

beiszapolt árokba két ujjnyi távolságra az oltványokat. Ezeket a pincékből cserényen szállították 

ki. A leszúrt oltványokra, amelyek egyenlő magasak voltak, az iskolázódeszka révén olyan 

magasra húzták fel a földet, hogy az két-három ujjnyira elfedje az oltványokat. Az oskolázást 

fajtánként külön kezdték, amit az oltványokon levő kis táblácska biztosított. A kész szőlőiskola 

úgy nézett ki, felpúpozva, mint a temetősír. Ha több ezer oltványt gyökeresítettek, akkor 

egymás után húzódtak ezek a sorok. Az oltványgyökereztető iskolát öntözni kellett. A 

bakhátakon megcserepesedett, megkeményedett földet kézzel fel kellett porhanyítani, babrálni, 

valamint gyomlálni is. Az oltványok mindezen munkáért nem lehettek olcsóbbak, mint a 

korábbi hazai, eurázsiai szőlővesszők, miket csak le kellett szúrni a földbe, és a kedvező 

körülmények között megeredtek. 1898-ban a szenbékkállai /Zala megye, Káli-medencei falu/ 

plébános feljegyzésében szerepelt „oltások kibontása”, ami az oltványgyökereztető iskola 

akkori meglétére már utal. Az oltványok és a gyökereztető iskolák mellett országos nagyhatású 

propaganda kezdődött meg, ami elősegítette ezeknek a módszereknek az országos megismerését 

és elterjedését. 

A szőlőgyökereztetés újabb módja a mohás gyökereztetés vagy hajtatás, ami pl. a Balaton 

melléken, a Káli-medencében az 1910-es évek végén terjedt el. Ezt a gyökereztetési módszert a 

szakirodalomban 1891-ben említették először, amikor azt Larvaron, a viennei francia 

földmívelési iskola tanára ajánlotta. 1892-ben a Borászati Lapok is ismertette, majd 1893-ban 

már a magyarországi kipróbálásáról számoltak be. Valószínű, hogy a Borászati Lapot járató és 

olvasó dunántúli szőlősgazdák, birtokosok terjesztették el ezt a módszert először községeikben. 

Sokan azonban bizalmatlanul fogadták, és nem is voltak hajlandók hajtatott oltványt vásárolni. 

Ezzel a módszerrel meggyorsították a kalluszképződést, az oltvány összeforrását és 

gyökeresedését. A beoltott vesszőt nem kötözték rá raffiával és nem sározták be, hanem nyirkos 

erdei mohába, később faszénporos homokba vagy fűrészporba rétegezték. Az egyfenekű ládákat 

a rövidebbik oldalára billentve rakták tele, és a láda másik kihúzható rövidebbik oldalát 

visszatolták. A visszafektetett teli ládára az oltványok fölé laza, de a kiszáradást gátló 

feketefenyő-tűlevelet raktak zárórétegnek. 



 

 

4.2.7 A fásoltás 

Gyökértörzsbe (talajszint alá) 

A gyökértörzsbe oltásnak 2 módszere alakult ki: a hasítékba ékoltás és a 19. század elejétől a 

fúróval fúrt lyukba a nemes  oltócsap behelyezése. A hasítékoltás már Európa-szerte a 

középkorban ismert és alkalmazott módszer volt. Nehézkessége miatt (bizonytalan eredés, nem 

termelékeny, nehéz munka) gyakorlati alkalmazása az általános ismertsége alatt maradt. 

Germershausen szerint a 18. században az ortlibi fajtát oltották elterjedten ezzel a módszerrel. 

Már Lippay János ismertette a hasíték- és ékoltást a gyümölcstermesztésben. A 

szőlőtermesztési részt nem írhatta már meg, így csak Bél Mátyástól tudjuk, hogy a 

„stockpelzen”-nek nevezett módszer - bár kevesek próbálkoztak vele - még nem terjedt el 

Nyugat-Dunántúlon. Egy évszázaddal később Nagyváthy János azt írta: „egynéhány 

esztendőktől fogva igen szokásba ment.” Részletesen leírja a gyökértörzs behasítását, előbb 

körbekötését, nehogy mélyen behasadjon a törzs. Az oltóvesszőt a hasítékba nyomva sárral, 

majd „flastrommal”, mások faggyúval kevert fehér viasszal kenték be. Schams már az 

oltóvessző vízbe állítását javasolta pár nappal az oltás előtt. Ő is megállapította, hogy a 

tőketörzsbe oltás, a talaj kimélyítésével csak az utóbbi időben terjedt el széles mértékben. Sok 

budai vincellér a 19. század első harmadában már nagy gyakorlatot szerzett az oltásban, naponta 

60-70 tőkét is átoltottak, ha előttük haladva valaki a földet a gyökértörzsről letisztította. 

Promontoron (ma Budafok) az egykori vörösborszőlő-fajták helyett a fehérborszőlő-fajtákat 

oltották így át. Hasonlóan terjedt ez az oltásmód Sopronban is, Fejér megyében Tabajdon és a 

Balaton-melléken és az egész országban. Simon Vince nagyhatású szakíró, egyben csornai 

prépost 1856-ban még azt hirdette, hogy az oltás felesleges luxus és csak munkaszaporítás. A 

hasítékot korábban a metszőkés kiélezett baltarészével képezték ki, a metszőolló térhódítása 

után pedig kis késsel, kalapácsütés segítségével. A hasított tőkenyak közepére kis éket 

csúsztattak, ami szétfeszítette a tőkenyakat, és lehetővé tette a megvágott két oltóvessző két 

szélre rakását. Az ék kihúzásával a szorúló nemes csaprészeket fahánccsal, famohával 

betakarták, átkötötték, majd agyaggal besározták, hogy ki ne száradjon.  

A másik módszer a fúró utáni oltás volt, amit A. Regner osztrák szőlészeti szakember 

véleménye szerint Magyarországon és Stájerországban gyakori oltásmódként használtak, mert a 

legbiztosabb korabeli eljárásnak tűnt. Így Dél-Németországban is meghonosították ezt a szakíró 

szerint. Általános sikere azonban nem lehetett egyöntetű, mert a minőségi borttermő területeken 

a meg nem eredt tőkék miatt nem kedvelték. Somlón is a 19. század első felében hamarosan 

felhagytak a fúrós oltással, egykori leírása szerint: „A' híres Somlai hegyen a' szőlőtőkék 

beoltása a fúró által történik. A' tőke ugyanis főgyökeréig kiásatik, lefűrészeltetik, s' minden  

úgy intéztetik el, mint a' közönséges oltásánál. Ezután a vinczellér közönséges szögfúróval a' 

lefűrészelt gyökérlap' közepébe mintegy 1 1/4 hüvelknyi lukat fur, az oltandó ágat kerekre és 

hegyesre metszi, úgy hogy az szorosan a' fúrt lyukba illjék, a' többi lapot vagy felszint mohhal 

fedi be, s, a' földet az oltvány körül fölébe húzza annyira, hogy csak egy szeme álljon ki a' 

földből.”1837-ben azonban már a győri Kerületi Alapítvány prefektusa jelentette, hogy: „... a' 

fúrás általi oltás Somlóhegyen már nem divatoz, mert a' tapasztalás tanítja, hogy a' hasított 

gyökérbe tett nemes vessző biztosabb, minthogy 10 fúrás általi oltásból alig marad kettő 

hihetőleg azért, mert a' nemes vessző a' fúrt lyukba nem szorulhat tökéletesen.” 

Tőkenyakba oltás ( a talajszint felett) 

A tőkenyakba oltás szintén hasíték készítéssel a könnyebb elvégezhetősége miatt 

elterjedtebb volt, mint a gyökértörzsbe oltás. Wiegand 1766-ban már ezt javasolta, megemlítve, 

hogy Sopron környékén is így oltottak. Általános magyarországi alkalmazását jelzi, hogy a 

közkézen forgó mezei kalendáriumok március hónapban részletesen leírták az ajánlott 

tőkenyakba oltást. Ez az eljárás az egész országban korábbi, általános paraszti gyakorlat volt, 



 

 

mint a fentebb említett gyökértörzsbe oltás. A megeredt oltványok a korábbi évszázadokban is 

mindig értéket képviseltek, a megeredés esetlegessége és a ráfordított munka nagysága, 

szaktudásigénye miatt. A lopások és károsítások miatt fogalmazták meg a hegytörvények az 

ellenük foganatosított büntetést. Pl. az 1629-es somlói hegytörvények 1. és 3. pontja, valamint 

az 1803-as somlóvásárhelyi hegyközségi szabályzat 7. Pontja is, amely nemcsak az oltványokra, 

hanem a bujtásra is érvényes volt. 

Párosítás (angolnyelves) 

A fás szőlővesszők oltása a ferde egyenes metszlapok egymáshoz illesztésével, az un. 

párosítással történt, ami már a középkori gyümölcskultúrában is ismert volt. Sprenger dél-

német szakíró 1778-ban ismertette ezt az oltási módot, Plessing februári munkaajánlatai közt 

szerepelt, de Nagyváthy János is leírta a vesszők összeillesztését és hársfával erősen 

egymáshoz kötését. A tabajdi szőlőkben is így oltottak, de a 19. század második felében a bucsi 

(Komárom m.) prímási uradalomban is így oltottak, kukoricacsuhét használva a kötözéshez. A 

jobb forradást az angolnyelves párosítás biztosította, amelyről 1855-ben illusztráció is készült, 

általánosan azonban csak a filoxéravész utáni rekonstrukció során terjedt el. Az angolnyelves 

oltás munkáját az ügyes kezű oltók elsajátították és tudományukat, ismereteiket mind az 

oltáskészítés, mind az oltványgyökeresítés terén féltékenyen, titokként őrizték. Ez az 

oltóközpontoknak hosszabb ideig extraprofitot biztosított, így pl. a nagymarosiaknak, 

csácsbozsókiaknak, a csáfordiaknak, zalakoppányiaknak, vagy a Káli - medencei Szentbékkálla, 

Balatonhenye, Kővágóőrs és Köveskál szorgalmas oltó embereinek. 

A levágott venyigét, venyicsét, a nemes csap részét hazainak és állítmánynak is nevezték. 

Általában az uradalmakban ügyeskezű, jól megfizetett napszámosok oltottak. A raffiával 

átkötött oltványt fahamuban megforgatták (sterilizálás), és agyagpépbe mártották. Ha az oltvány 

tátogatott, nyílott, akkor rossz volt. Szt. György naptól (április 24.) május 10-15-ig telepítették 

az oltványiskolába kb. 5 cm-ként. Bakhátat húztak az oltványok fölé. Nem öntözték be, de őszre 

dús gyökere lett a vesszőknek. Oltványiskolákat a hegyen levő szőlőkben létesítettek, s mivel az 

oltványok drágák voltak az 1920-as években (drágábbak, mint a közszükségleti árúk, sokszor 

tízszerte is), ezért sokszor ellopkodták az oltványiskolákból. Azok az urasági-uradalmi szőlők, 

melyek nem készítettek oltványt, azok Gyöngyösről és környékéről, a „Gyenesi telepről”, 

Villányból a Teleki Zsigmond alapította világhírű telepről, valamint zalai, mátraaljai gazdáktól, 

kereskedőktől vásárolták a tavaszi vásárokon. Ez a somlóiaknak is értékesítési-beszerzési 

lehetősége volt. A szegényebb gazdák vödörben, vízbe állítva gyökereztették a sima vesszőiket. 

Somlón az oltványok készíttetésében és telepítésében a nagy egyházi szőlők jártak elől jó 

példával. Az anyagi lehetőségük is biztosította a nagyszámú oltványvásárlást, készíttetést és 

telepítést. Pl. 1899-ben a Celli Apátság szőlőibe oltványokat telepítettek, a Pannonhalmi 

Főapátság és a Zalavári Apátság szőleibe pedig gyökeres Riparia és Solonis amerikai 

alanyfajtákat telepítettek el 2 m-es sortávolságra. Ezeket később helyben oltották be, majd 

eldöntötték és így telepítettek, mintha oltványt ültettek volna eredetileg el. 1904-ben az év első 

felében végzett munkák közt szerepelt a pannonhalmi főapátnak írt jelentésben 10.000 db 

mohás oltvány készíttetése és eliskolázása. Az oltványkészítés nehézsége eleinte akadályozta az 

oltványok telepítését. 1897-ben keserűen állapították meg „Minthogy azonban az oltványok 

készítése körüli eljárásokban, valamint azok ápolásában az kellő járatossággal bortermelőink 

nem bírtak, - sem a telepítéshez igényelt jó minőségű és kellő mennyiségű vesszőanyaghoz nem 

jutottak, - az oltványokkal való telepítés nem történhet egy megfelelő rendszer alapján.” 

Mindemellett az uradalmaknak, a nagyobb gazdáknak és a helyi lelkészeknek, tanítóknak az 

első oltványtelepítésekben is példamutató szerepük volt. Az aggastyán szentbékkállai plébános 

ekkor írta a következőket: „Noha pedig most, midőn e sorokat írom, immár életem végén 

vagyok - 77 éves és 52 éves pap - e mellett igen elgyengült s beteges, mégis hogy utódomnak - 

akár hálás lesz, akár háládatlan - teremjen egyelőre, s legalább annyi bora, a mennyi a házhoz 



 

 

elég, egy darabot megforgathattam újra, és amerikai alanyra oltott vesszővel, mellyet az állam 

adott, beültettem. Ha igy folytatja, utódom néhány év mulva szüretelhet ismét 200 akót.” 

A borvidékenkénti szőlőrekonstrukciót, felújítást a filoxéra pusztítása után különböző 

gazdasági és érdekszervezetek, vállalkozások saját feladatuknak tartották. Pl. Engelbrecht 

Károly szőlészeti-borászati főfelügyelő szervezésében és irányítása mellett 1894-ben 

megalakult a Kővágóörs-fülöphegyi Szőlőújító Társaság, amely 80.000 db oltványt készített és 

iskolázott el, 40.000 olaszrizlinget, 5000 oportót, 5000 zöldszőlőt, 5000 szlankamenkát, 5000 

juhfarkot, 5000 muskotályt, 5000 chasselast, 5000 kövidinkát, 5000 mézesfehéret. A 

szegényebb szőlősgazdák, napszámosok részére 20.000 Riparia selecta simavesszőt osztottak ki, 

amelyet a társulat munkavezetője irányításával oltottak be. A 3 napos tanfolyamon százhúszan 

tanulták a fásoltást. A társaságnak különálló oltványkészítő helyisége volt, felszerelve a nagy 

mennyiségű metszlapvágáshoz Richter-féle oltóhüvelyekkel. A korabeli látogatók meg is 

állapították, hogy: „Komoly munka folyik itt! Megbirkózhatunk a filoxérával, csak akarni 

kell.”Még ebben az évben, 1894-ben Richter Ferenc francia szőlészeti szakértő – akiről 

elnevezték az oltást segítő kis eszközt is - felkereste a Társaságot Révfülöpön, és elégedetten 

szemlélte meg a 90.000 oltást és a szőlőtelepet. Egy évvel később, 1895-ben már Köveskálon 

alakult meg 10 szőlőbirtokos összefogásával a szőlőoltvány-szövetkezet. A szövetkezet a tagok 

szükségletén felül termelt oltványokat önköltségi áron adta el. A szövetkezet állandó állású 

szakértőt tartott. 1895-ben 72.000 oltásból 34.000 db forradt össze és eredt meg, 1896-ban már 

150.000 db oltás elkészítését tervezték. A nagymértékű oltónapszám felhasználásával 

„tekintélyes” keresethez juttatták a szegény szőlőmunkásokat. 1897-1898-ban fásoltási 

tanfolyamot is szerveztek itt a fiataloknak. A tanfolyamokon a 14. életévüket betöltöttek 

vehettek részt. 1897-ben már harmincnyolcan megtanultak oltani. Ezek a kezdeményezések a 

kapitalista keretek között a konjunkturális lehetőségek felismerése mellett sok munkát adtak az 

elszegényedett napszámosoknak, akik csak a szőlőből éltek. Ugyanakkor olyan foglalkozást, 

keresetet biztosítottak ezeknek az embereknek, ami a viszonylagos könnyebb életet jelentette a 

filoxéra fergeteges pusztítása után. 

Kezdetben a zöldoltást biztosabbnak tartották, mint az angol nyelves párosítást. Ez a 

bizalmatlanság érthető is volt, hiszen a zöldoltást Baranyában már eredményesen alkalmazták. 

Még 1890-ben is azt írták: „...Nagy perczent veszteséggel járó és szakférfiak állítása szerint nem 

is állandó angolnyelves párosítással ojtotta azt be.” Kővágóőrs ev. lelkésze is arról számolt be a 

Borászati Lapok oldalain, hogy a zöldoltások 80%-ban megeredtek 1898-ban, míg a fás oltások 

csak 30 %-ban. Zöldoltás készítésében a tapolcai vincellérképző hallgatói is segédkeztek, 1891-

ben pl. 14.000 db-ot készítettek Kővágóőrs községi anyatelepén. A szenbékkállai plébános 40 

kr-t fizetett 1900. július 28-án 20 db zöldoltásért. A sározott raffiás oltásnál, a dugós és a mohás 

oltásnál mind az alanyvesszők és mind a nemes vesszők előkészítése, valamint maga az oltás 

hasonló módon történt. Az alanyvesszőket letalpalták, az alsó bimbó(rügy-) alatt 1 cm-re elmet-

szették a vesszőt. Az alanyvessző rügyeit kivakították, kiszemezték, kibimbózták. A nemes 

oltócsap vesszőit az oltás előtt szedték meg, ha nem volt nagy hó, fagymentes napokon. Ezután 

feldarabolták 8-10 cm hosszúságúra. Az oltás ideje március-áprilisban volt, ekkor ótottak. Az 

áprilist oltóhónapnak is nevezték. Az oltató gazdák megbíztak egy-egy embert, hogy járja végig 

a jó oltókat, toborozzanak oltó napszámosokat, előkészítő és kisegítő munkásokat. Az oltás 

fontossági sorrendjét jelzi az is, hogy Balatonhenyén például nagypénteken mindig oltottak, 

mert ilyenkor már más munkáktól ráértek erre is. Az angolnyelves párosításnál egy ferde 

metszlapot kellett vágni az alanyvesszőn, majd az ugyanolyan nemes csapon és a két 

metszlapon egy-egy nyelves bevágással érték el, hogy így nagyobb sebfelületen és szorosabban 

ékelődött egymásba az alany és a nemes. Bagófejesnek nevezték azt a rossz oltást, ahol az 

alanyvessző metszlapját a legfelső nóduszhoz túl közel vágták meg. Az oltást raffiával 

átkötötték és agyagos pépbe mártották, majd száraz homokba hempergették meg, hogy az 

esetleg egymáshoz érő oltócsapok össze ne ragadjanak. Raffiát először az oltásoknál használtak 

az oltóházakban. Az oltványokat tálcán a pince földjére fektették, ahol összegyűjtötték a 



 

 

gyökereztetésig. Az oltványok közé, ha egymásra rakták a vesszőket, egy-egy karót fektettek, 

hogy a sározott oltócsapok egymást ki ne mozdítsák. Abban az esetben, ha mohás oltást 

készítettek, nem kötötték és sározták be, hanem mohás, később fürészporral telt faládába 

fektették rétegesen az oltványokat. Az oltás szorosságát és helyességét úgy ellenőrizték, hogy 

egyet-egyet suhintottak az oltvánnyal, és ha az oltócsap nem esett ki, akkor jó minőségű volt az 

oltás. Ugyancsak ellenőrzési módszer volt az, hogy átnéztek az oltás metszlapjai között. Ha át 

lehetett látni, akkor nem sikerült az oltás. Gyepellésnek hívták azt a pótlást, amikor a vad alany 

az oltványfejet lenyomta, ezért egy-két év multán zöldoltással ismét be kellett oltani. 

A dugós oltás nem terjedt el általánosságban a Káli-medencében, mert a dugó, valamint a 

dugót átkötő drót megnövelte az oltvány-előállítási költségeket, a drótot a rozsda rágta szét, nem 

vált be. Csakis a módosabb gazdák használták. A Káli medencében például a mindszentkállai 

Hoffmann borcenzár (+1910), aki gráci borkereskedőkkel tartotta a kapcsolatot és részükre 

közvetítette a Káli-medencei borokat. A 19. század végi szakirodalom a magyar félbevágott 

dugók minőségét nem tartotta jónak. A külföldi parafa dugókat a vám drágította meg, ezért a 

szőlőoltásnál használt lyukas és félbevágott parafa dugó árát a pénzügyminiszter rendeletileg 

mérsékelte. 

Az oltó napszámosok legtöbbet a vincellérektől, elsősorban a tanult munkáltató 

vincellérektől tanultak és sajátítottak el. Az ügyes kezű oltók naponta 500, sőt előfordult, hogy 

1000 darabot is be tudtak oltani. Az átlag 300 db/nap volt, így az oltás még a forgatásnál is jobb, 

magasabb keresetet jelentett. A jól oltóknak nagy tekintélyük volt, nevük a mai napig a 

falvakban fennmaradt, mindenki ismerte és kissé irigyelte is őket. Precíz, könnyű munkával 

tudtak jól keresni. Az oltóembereket az előkészítők és az oltóágvágók szolgálták ki. Ők 

kevesebb napszámot kaptak. A jó oltók már saját oltókésükkel dolgoztak. Sprenger 1778-ban 

már külön „Pfropfmesser”-t,”Maisel”-t nevezett meg az oltás eszközéül. A magyarországi 

késes kismesterek, de a városi kés és sebészeti eszközkészítők, valamint gráci kereskedők 

biztosították az oltókéseket a borvidékeken. A korabeli szaklapokban is hirdetett drezdai Kunde-

cég oltókéseivel, vagy a helyi pl. a Balaton környékén a tapolcai Foltányi nevű késes oltókései-

vel dolgoztak. A pontosan, megbízhatóan dolgozó oltóembereket szívesen hívták rendszeresen 

vissza, sőt egymástól igyekeztek ajánlatokkal elcsábítani, mivel az oltásra kevés idő állt 

rendelkezésre. Az egykori oltólisták azt bizonyítják, hogy a gazdák is ragaszkodtak a jól 

dolgozókhoz, ezért listáikon rendszeresen szerepeltek az azonos oltók nevei. Eleinte csak a 

férfiak oltottak, majd később már a nők is, sőt az az általános vélemény alakult ki, hogy a női 

munkás precízebb, jobb oltásokat készített, mint  a férfi. Magyarországon a nagyobb uradalmi 

szőlőkben és állami telepeken 1888-tól már a gépi oltás is megjelent. A kézi hajtatott 

oltványkészítést a franciáktól tanulták meg a magyar szőlősgazdák. A földművelésügyi 

miniszter 1885-ben Comy, 1892-ben Richter nevű francia szakembereket szerződtette, akik 

állami szaporítótelepeken tanították az oltványkészítést. 

Az oltványkészítés fontos eleme volt az amerikai alanyfajták biztosítása, ami a filoxéra 

fertőzése elleni védelemben jelentett máig ható eredményt. Magyarországon Teleki (Tauszig) 

Zsigmond és fiai értek el világraszóló sikereket ezen a területen. De ki is volt a közvélemény 

előtt kevéssé ismert család, miért jelentős munkásságuk? Az alábbiakban mutatom be 

tevékenységüket, jelentőségüket a magyarországi alanynemesítésben és a szőlő-borkultúrában. 

Villány és környéke a 19. század második felében a magyarországi szőlészet-borászat egyik 

innovációs központja lett. Nem véletlenszerűen, máról-holnapra alakult ki ez a figyelemre méltó 

helyzet, hanem az előző évszázadok szorgos munkája, a minőségi szőlő-bortermelésre való 

törekvése eredményeként. A 18. század végétől az uradalmi szőlő-bortermelés, mind a 

technológia, mind a szakszerű bérmunkáltatás, mind a minőségi, sajátos borfeldolgozás 

szerencsésen ötvöződött a dél-magyarországi ökológiai adottságokkal, amely a kék szőlőfajták 

termesztésének igen kedvezőek. A Villány környéki uradalmi példáknak hamarosan a német 

borosgazdák között is sok követője lett. A kiterjedt borkereskedelem miatt a borok minősége és 

azok állandósága mindig alapvető kérdés volt. A kitűnő villányi uradalmi borok Bécs 



 

 

közvetítésével váltak ismertté a 18. századtól egész Európában. A főhercegi pincészet 1840-től 

már Amerikába, és Brazíliába is szállított borkészletéből. A helyi borforgalmazást a 

kocsmabérlés, a kocsmákban kimért bor jelentette. Az uradalmi pincékben a 19. század első 

felében 8.000 akó villányi bort kezeltek, főleg palackban. Mohácsra, hajón pedig Pestre, 

Bécsbe, Triesztbe, Grácba, Prágába szállították a híres villányi borokat. A 19. század közepén a 

pesti polgári közönség, a kaszinók látogatói jól ismerték és előszeretettel itták a villányi 

vörösborokat. A Pesti Casinóba szállított villányi borról először 1827/28-ból van adatunk. Az 

Országos Casinó bor-itallapjának tanúsága szerint a villányi borokat, amelyeket Albrecht 

főherceg pincészetéből szállították Pestre, 1856-ban már általánosan ismerték. Villány 

ugyanakkor a század második felében a helyi borkereskedelem központja is lett, számos 

borkereskedő-felvásárló, családi dinasztia dolgozott itt a bor hírnevének növelésén. A Schuth, 

Spiccer, Fürst, Gyimóthy, Teleki (Taussig) családok alapozták meg a villányi borok 

nagymértékű kereskedelmét. A Schuth család boraival részt vett a párizsi világkiállításon és 

elnyerte a magyar királyi udvari szállító címet is.  

Az idők változását és a borkereskedelem jövedelmezőségének csökkenését jelzi viszont, 

hogy az 1896-ban rendezett ezredévi grandiózus kiállításon a 93. csarnokban - ahol a szőlészeti-

borászati kiállítás foglalt helyet - Teleki (Taussig) Zsigmond pécsi-villányi bornagykereskedő 

is - aki királyi és udvari szállító címmel is rendelkezett - kiállított, de ekkor már nem villányi 

borokat, hanem a korabeli katalógus bizonysága szerint amerikai szőlőalanyokat és oltványokat, 

amelyekkel a filoxéra-vész terjedése ellen próbáltak meg védekezni. Taussig (Teleki) 

Zsigmond zsidó származású borkereskedő, majd pedig fiai, Teleki Sándor és Teleki Andor 

példái azoknak a kísérletező-vállalkozó polgároknak, akik, mint az Osztrák-Magyar Monarchia 

dualizmus-kori neves szőlészei és borászai, borkereskedői a villányi szőlőtelepük európai rangra 

emelésével együtt a magyarországi szőlő-borágazatnak is világhírnevet szereztek.  

A filoxéra (szőlőgyökértetű) megjelenésének idejében még nem álltak rendelkezésre jó 

külföldi alanyfajták, olyanok, amelyek a magyar éghajlati éstalajadottságoknak is megfeleltek 

volna. Jó alanyfajta hiányában szinte megoldhatatlan feladatnak látszott a kötött talajú 

történelmi borvidékeink rekonstrukciója, a hatékony filoxéra elleni védekezés. A megoldást 

csak a hazai alanyfajták, előállítása hozhatta. E követelményt felismerve néhány kiváló 

szakember hozzáfogott hazánkban is az alanyfajták előállításához. Horváth Géza a Filoxéra 

Intézet igazgatója volt az első, aki az 19. század végén alanyfajták előállításával, honosításával 

foglalkozott. Sajnos nemesítői munkája nem eléggé ismert. Egy Solonis x Rupestris Pécs 

elnevezésű fajtájáról tudunk, amely ma már fajtagyűjteményekben sem található meg. Szilágyi 

János pécsi vincellérképezdei igazgató a Franciaországból Pécsre hozott Berlandieri x Riparia 

keresztezésekből származó magoncokból szelektálta a Berlandieri x Riparia Szilágyi 157 Pécs 

fajtáját. Később, mint azt a nemesítő írja, Kövessi Ferenc a kiválasztott fajtát a Berlandieri x 

Riparia C-157-11 számú fajtával azonosította. Szilágyi szerint az ő fajtája nagyobb mésztűrő 

képességével és korábbi érésével különbözik a Kövessi által azonosított fajtától. A fajta 

nagyobb területen nem tudott elterjedni, gyűjteményes értékű maradt. 

Teleki Zsigmond 1854-ben született Pécsett. Zsidó kereskedőcsaládból származott, és 

három másik testvéréhez hasonlóan, az elemi iskolák elvégzése után rögtön dolgozni kezdett 

apja villányi fűszerüzletében. Tizenöt éves korában azonban Budapestre szökött, mivel önálló 

életet akart élni, világot látni, amit a szülői ház egyáltalán nem tett lehetővé. Elkerült egy 

würzburgi borkereskedő céghez, ahol életre szóló borkereskedelmi tapasztalatokat szerzett. 

Beutazta Európát, megtanult németül, angolul, majd franciául is. Széleskörű ismeretségre és 

tapasztalatokra tett szert, amelynek élete későbbi vállalkozásaiban nagy hasznát látta. 

Szakismereteit is főként az 1870-es években alapozta meg, hiszen utazásai alatt és 

szabadidejében egyaránt rendszeresen figyelemmel kísérte a külföldi szakirodalmat. 1881-ben 

megtakarított pénzével hazatér, és önálló vállalkozásba fog. Európai körútja során a filoxéra 

óriási kártételét tapasztalta, ennek következtében a bortermelő társadalom rohamos 

elszegényedését konstatálta. Így a borkereskedelem beszűkülését is látta, és azt is érezte, hogy a 



 

 

hagyományos, korábban virágzó borkereskedelem és annak jövedelmezősége fokozatosan 

csökken. Ezért nem véletlen, hogy európai útja után előbb egy pécsi borkereskedővel társult, 

majd 1882-ben „Sigmund Teleki” névvel saját borkereskedelmi céget alapított. Önállósodása 

saját szőlőtelep létrehozásában is megmutatkozott 1881-ben, amikor villányi kísérleti telepét 

szintén tetemes befektetéssel, felesége hozománya nélkül nem tudta volna  megvalósítani. Jól 

ismert és híres borkereskedővé vált, akinek borfelvásárló és boreladói hirdetéseivel a korabeli 

magyar és nem magyar nyelvű szaklapokban és helyi politikai újságokban gyakran találkozunk. 

Legjelentősebb partnerei a svájci kereskedők voltak, akik különösen a villányi borokat 

vásárolták fel. Fia, Teleki Andor visszaemlékezései jól illusztrálják ezt: „Amikor közel 50 éve a 

bordeauxi és bourgognei szőlőterületek a filoxéravész által elpusztultak, egyedül a magyar 

vörösborok voltak azok, amelyek pótolni tudták az ezen vidékről származó kiváló vörösborokat. 

Abban az időben Franciaország volt a magyar vörösborok legjobb vevője. Svájc szintén mindig 

nagyon szerette a magyar borokat és nagyon jól emlékszem arra az időre, amikor 

gyermekkoromban édesapám legjobb borvevői a svájciak voltak...”Mint sikeres és ismert 

borkereskedőt Teleki (Taussig) Zsigmondot a filoxéra pusztításai nem csak a saját 

szőlőtelepét, hanem a bortermelés hazai csökkenésével a virágzó borkereskedését is alapjában 

veszélyeztették. Látta, hogy a filoxéra Magyarországon is rohamosan terjed, a védekezés a 

fertőzés ellene nem hatásos. Villányi vállalkozását a korábbi sikeres borkereskedése 

jövedelméből, a filoxéravész következtében elpusztult hazai szőlőterületek újratelepítéséhez 

szükséges alanyok kikísérletezésére és forgalmazására alapította. Három évi állandó szelekció 

révén sikerült különböző típusokat kiválasztania. 1900-ban telepítette ki az első anyatelepeket, 

és 1906-ban már megállapította, hogy az 5-ös és a 8-as típusok a legjobbak. Munkája során 

főként francia és német szerzőkre támaszkodott, mindig pontosan egybevetve azonban az itthoni 

tapasztalatokat a külföldi eredményekkel. Gyakorta jelentetett meg beszámolókat villányi 

telepéről a „Borászati Lapok”-ban. A telep fenntartása és fejlesztése azonban egyelőre csak 

tőkéjét emésztette, s a kilencvenes években borüzletei nemegyszer sikertelenül végződtek. Pécsi 

érdekeltségeit kénytelen volt felszámolni, s 1907-ben megromlott egészségi állapotban végleg 

Villányba költözött, ahol 1910. augusztus 20-án halt meg. 

Teleki munkássága elsősorban kereskedői, profilváltási sikere és gyakorlati eredményei 

miatt érdemel különleges figyelmet. A szőlőalanyok nemesítésével a múlt század végén nálunk 

csak Horváth Géza és Szilágyi János foglalkozott, de az egyes hibridek használhatóságának 

szelektív kiértékelésében Teleki Zsigmond ért el igazán jelentős sikereket. A múlt század 

végén ugyanis a fajta-összehasonlító kísérletek metodikájáról, a parcellák elrendezéséről, az 

ismétlések számáról, még a kor többi hazai szőlészeti szakembere sem sokat tudott. Éveket 

igénylő szelektív módszerének tapasztalatai mindenképpen úttörő jellegűnek tekinthetők. 

Kutatómunkájának irányvételében azonban a véletlen is közrejátszott. A filoxérával szemben, 

amely a hazai szőlők több mint kétharmadát kipusztította, az ellenálló amerikai alanyok 

elterjesztésével, illetőleg szénkénegezéssel és elárasztással lehetett eredményeket elérni. 1896-

ban a meszes és a kötött talajok alanyainak tanulmányozása céljából rövid utat tett 

Franciaországban, s úgy találta, hogy a Vitis Berlandieri fajta felelne meg nálunk leginkább, 

jóllehet az oltások nehezen eredtek meg a Berlandieri alanyokon. Ám a „blackrot” 

(feketerothadás) nevű szőlőbetegség miatt a magyar kormány megtiltotta a szőlő növényi részek 

behozatalát, és így Teleki Zsigmond nem tudott tiszta fajtájú Berlandieri vesszőkhöz jutni. 

Ezért úgy gondolta, hogy magról próbál nevelni. Még ugyanebben az évben Rességuier-től 

(Alenya, Kelet-Pireneusok) 10 kg szőlőmagot hozatott, melyekből, mint azt a„Borászati 

Lapok”-ban is megírta, 40.000 magoncot nevelt fel. A kísérletezés azután több évet is igénybe 

vett, mígnem sikerült elkülönítenie 10 hibrid típust. Ezek közül a Riparia X Berlandieri 4-5-6-ot 

Riparia-jellegűnek ítélte, míg a Berlandieri X Riparia Teleki 7-8-9-et Berlandieri-jellegűnek. 

 Eredményeit azonban a magyar hivatalos szervek ekkor még nem ismerték e1, és így 

külföldi kapcsolatokat keresett. 1904-ben az opppenheimi kísérleti állomás felügyelőjének, az 

osztrák Franz Kobernek, a 4-9-A-val sorszámozott alanyaiból gyűjteményt küldött, aki azokat 



 

 

kipróbálva, és utóbb igen elismerően nyilatkozott a Teleki-féle alanyokról. Nem sokkal később 

Portele osztrák udvari tanácsos elrendeltette, hogy a Berlandieri X Riparia Teleki alanyfajtákat 

az ausztriai állami szőlésztelepeken is terjesszék el. A Kober által klónszelektálással 

továbbfejlesztett Berlandieri X Riparia Teleki Kober 5 BB típus a világ egyik legismertebb 

alanyfajtája lett. Amikor Teleki meghalt, 100 000 korona adósság terhelte vállalkozását, ami 

akkoriban rendkívül nagy összeg volt. Fiai, Sándor és Andor azonban, akik maguk is jelentős 

szőlészeti munkásságot fejtettek ki, a beinduló telepek jövedelméből hamar, három év alatt 

mindent visszafizettek. Exporttevékenységüket előbb Ausztriára, majd Németországra, 

Olaszországra és Franciaországra is kiterjesztették. A Teleki telepek Villány mellett már Pécs, 

Pásztó és Beremend határában feküdtek, Ausztriában pedig Sollenauban és Kottingbrunnban és 

Jugoszláviában Daruvárban. Üzlettársulásként viszont Franciaországban, Algirban, 

Olaszországban is alanytermelő anyatelepeket létesítettek.  

Ma már látható, hogy Teleki Zsigmond vállalkozása szerencsésen elkerülte az első 

világháború utáni, a trianoni Magyarországot sújtó borkereskedelmi csődöt, amikor az 

országban a szőlőterületek aránya a békeszerződés előttihez képest kétszeresére nőttek, a 

lecsökkent országterület miatt, ugyanakkor a borvásárló tömegek határon kívülre kerültek. Így a 

bor ára rohamosan csökkent, a borkereskedelem jövedelmezősége alacsony lett.  Sándor nevű 

fia Berlandieri X Riparia hibridjei közül a Teleki 5B és 8B jelzésű hibridjei világszerte 

elterjedtek. Apjuk halála után (1910) bátyjával, Andorral, a szintén neves szőlésszel-borásszal 

átvették a villányi gazdaság vezetését. Édesapjuk munkáját folytatva egyesült erővel láttak 

hozzá a munkához. Az anyatelepek, ahol az amerikai alanyfajtákat termesztették az oltványok 

számára, ekkor már teljes hozamban voltak. Mindenekelőtt a terhelő adósságok mielőbbi 

kifizetésére törekedtek. Ennek érdekében növelniük kellett a sima és a gyökeres vesszők, 

valamint az oltványok forgalmát. Munkájuk nyomán a gazdaság hamarosan felvirágzott. 

Elhatározták, hogy üzleti tevékenységüket a nyugati államokba is kiterjesztik. Ausztriában 

hozták létre kereskedelmi központjukat. Bécsben exportirodát és 1911-ben Sollenauban (Bécs 

mellett) szőlőalany-telepet létesítettek. A háború után már a testvérek, mint társtulajdonosok, 

teljesen elhatárolt feladatkörrel fejlesztették közös gazdaságukat. Teleki Andor vezette a bécsi 

irodát és az exportüzleteket bonyolította. A Sollenau-i telepen kívül, 1925-ben Kottinbrunne-

ban is anyatelepet létesítettek. 1932-ben Bécsben „Rebenlagen Teleki” néven korlátolt 

felelősségű társaságot alapítottak. 

Teleki Sándor 1918-ban átvette a „Teleki Szőlötelepek” vezetesét. Új területekkel és 

alanytelepekkel növelte a gazdaságot. A szaporítóanyag előállításához biztosította a korszerű 

felszereltséget. Öntözőberendezést létesített. Előhajtató házakat és raktárakat építtetett. 1929-

ben megvásárolta egy külföldi érdekeltségű villányi pezsgőgyár épületét, melyet a 

szaporítóanyag előállításához szükséges feldolgozóüzemmé alakított át. Itt készítették az 

oltványokat és itt csomagolták és tárolták is őket. Korszerű bortároló pincét és palackozóüzemet 

létesített. A 100 kh-t kitevő anyatelepeken kívül 60 kh termőszőlővel és mintegy 250 kh 

kiegészítő gazdasággal rendelkeztek. Itt termelték meg a szükséges takarmányt és a munkások 

konvenciós szükségleteit. A külföldön bevált módszereket, eszközöket, gépeket szinte elsőként 

alkalmazták gazdaságukban. A megrendeléseknek pontosan, megbízhatóan eleget tettek. A cég 

neve rövidesen Európa határain túl is híressé vált. Az elismerést azonban elsősorban a vessző- 

és oltványtelepekkel, illetve az ott kinemesített kiváló alanyfajtákkal érték el. 

A telep fejlesztése mellett édesapja oltványnemesítési munkáját is folytatta Teleki Sándor. 

A jelenleg termesztett alanyfajták nagy részét Teleki-hibridek néven ismerjük. Ezeket részben 

Teleki (Taussig) Zsigmond, részben fia, Sándor állította elő, aki arra törekedett, hogy apja 

által előállított Berlandieri X Riparia-Teleki szőlőalanyokat tovább javítsa és minél szélesebb 

körben terjessze. A klónszelekcióval előállított Berlandieri X Riparia-Teleki 5C alanyfajta, 

melyet apja 5A jelű hibridjéből hozott létre. Ez a fajta középhosszú tenyészidejű, vesszőit jól 

beérleli, nagy vesszőhozamú, betegségekre nem érzékeny, teljesen filoxéra-ellenálló. A 

szárazságot, meszet jól tűri. A nemes fajták oltáskor jól megerednek és erőteljesen növekednek 



 

 

rajta. Ma is egyik legjobb alanyfajtánk. Eredményeivel méltón vívta ki a külföldi és belföldi 

szakkörök elismerését. Alanyfajtáit nemcsak Európában, hanem Afrikában, Amerikában és 

Japánban is felhasználták. Igen jelentős „A szőlők felújítása” című, testvérével közösen írt 

könyvük, mely a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének kiadványaként 1927-ben jelent 

meg. A könyv sikerét bizonyítja, hogy 1927-ben, majd 1936-ban bővített, átdolgozott kiadásban 

újra kiadták. Munkájukban összefoglalták mindazt, ami a szőlők pótlása és felújítása 

szempontjából fontos. Legértékesebb az a hiánypótló fejezet, amelyben ismertetik a különböző 

alanyfajtákat, megkönnyítve ezzel az eltérő talajféleségeknél alkalmazható alanyok 

kiválasztásának gondját. Teleki Sándor köztiszteletben álló, kiváló szakember volt, aki 

szaktudásával és különböző társadalmi tevékenységével a hazai szőlőtermesztés előrelendítésén 

fáradozott. Közreműködött a szőlészeti és borászati közigazgatás törvényeinek és rendeleteinek 

előkészítésében. A magyar szőlő- és borgazdaság terén jelentős közérdekű munkát fejtett ki. 

Több bizottság tagja, a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének alelnöke, az Országos 

Szőlő- és Borgazdasági Tanács Elnöke. az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamara szőlészeti 

szakosztályának elnöke volt. 1932-ben a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül 

kormányfőtanácsosi címet kapott. Sikereit szakértelmének, jó szervezőkészségének, kitűnő 

termesztői és kutatói érzékének és óriási gyakorlatának köszönhette. Szakmai tevékenysége nem 

választható el emberi kapcsolataitól sem. Segítő, megértő viszony fűzte munkatársaihoz, a 

szőlős gazdákhoz, neves szakemberekhez. Kutatásait nem tudta befejezni. 1942. június 28-án 

Villányban hunyt el 52 éves korában. 

A Teleki család vállalkozása, magántelepei, a családtagok életútja és munkássága a 

Monarchia virágzó gazdaságpolitikáját, a rugalmas profilváltást és a szőlészet-borászat iránti 

szakmai alázatot mutatja. Ez a munkásság Villány és környéke gazdasági felemelkedését, a 

villányi szőlők és borok európai jó hírét eredményezte. A 40 országos és világkiállításon kapott 

arany, ezüst, bronzérmek és díszoklevelek jelzik ezt a fajta eredményes munkát, munkálkodást. 

4.2.8 Teleki hibridek,amelyek az elmúlt évszázad alatt sikeres, elismert alanyfajtákká 

váltak 

Elterjedésük sorrendjében: 

1. Berlandieri x Riparia T. 4A S.O.4 

2. Berlandieri x Riparia T.K. 5BB 

3. Berlandieri x Riparia T. 5C 

4. Berlandieri x Riparia T.K. 125AA 

5. Berlandieri x Riparia  T.8B 

6. Berlandieri x Rupestris 10 A 



 

 

5. IV. TERÜLETRENDEZÉS, TALAJELŐKÉSZÍTÉS A MAGYARORSZÁGI 

SZŐLŐKBEN 

5.1 AZ ÖREG SZŐLŐKBEN 

5.1.1 Vízelvezető és határárkok 

A hegy és domboldalakon fekvő magyar történeti borvidékek szőlőiben az esővíz eróziós 

hatása jelentékeny volt, amíg vízelvezető és összegyűjtő árkokat nem készítettek. Nagyobb 

esőzések után így is a lerohanó áradat átlépte az árok falát, elöntötte, kimosta a tőkéket, mint pl. 

1651. január 10-én a szalónaki  uradalom rohonci hegyén. A majorsági, de a jobbágy-paraszti 

szőlőkben is az árkok tisztítása állandó feladatot jelentett. A nagyobb eróziós és elöntési károk 

után a földesurak még a hegyvámot vagy dézsmát is elengedték, mint pl. az Esterházyak pápai 

uradalma Badacsony-Ládbi-hegyen levő szőlejében 1816-ban. Az eróziós kár a gondatlanul 

művelt szőlőben évről évre növekedett, egyre súlyosabb tehertételt jelentett a helyrehozása. 

1836-ban pl. Zsámbék környékéről a szőlők között olyan vízmosta és kivájt árkot figyeltek meg, 

ahonnan legalább 20 q követ sodort le az áradat nagyobb esőzés után. Hasonlóan súlyos eróziós 

kárt okozott Somlón is a nyári felhőszakadás, Cseresznyés Sándor megyei főorvos szerint a 19. 

század első felében. Pontosan kiszámolta, hogy mennyi termőtalajt sodort le a víz egy-egy vihar 

során. Az ország más területein is súlyos károk keletkeztek a záporok és viharok következtében 

a lemosódott föld miatt, a kimosott tőkékkel. A Hazai és Külföldi Tudósítások c. újság 1818. 

június 3.-án pl. így számolt be a sátoraljaújhelyi május 10-i katasztrófáról: „Szomorúan virradt 

pünkösd ünnepe városunkra. A szerencsétlenségre mintegy előre készítti, nagyobb borúlátók 

között csoportozó fellegek május 10-ik napját megelőző éjjel 11 óra tájban megszakadtak, s 

jéggel teljes zápor rohana városunknak a Zsólyomkától lenyúló utszájára. Egy asszony és 

három gyermekek lettek különösen áldozatává ezen felhőszakadásnak, kik a víz által 

elragadtatván, többé az életre vissza sem hozattathattak. Tizenegy házak sepertettek el a 

lerohanó víznek sebes ereje által. Más házakban és pincékben is több helyeken ment bé a víz, s 

több hordó borok kifolytak a víz szakadása közben. Gyermekeiket sokan a padokra hányván fel, 

ott ragadhatták ki a veszedelem elől, mások pedig a városnak felsőbb részében az inkább 

felemelt épületekben kerestek éjnek idején elrémülve magoknak menedékhelyet. 40-50 

mázsásoknál nagyobb kövek hordattak utszáinkra. A gyümölcsfák sok helyeken gyökerestől 

szaggattattak ki. Szőlőhegyeinknek is nagyobb részén a szölőtövek s kivált a homlitások és 

ültetések gyökerestől kiforgattattak, semmivé tétettek. Maga a földje a szőlőnek hol 

kimosattatott: hol pedig annyira béiszapoltatott, hogy a szőlőtöveknek helyei is alig látszanak: 

végre ahol a szőlővesszők megmaradtak is, a jég által összetördeltettek, levelei földre terítettek: 

sőt még a hegyek alatt lévő vetések is némely részben a leömlött vizek ereje által mintegy 

lecsépeltettek s iszappal és szőlőkarókkal hordattak be.” 

A károk enyhítése céljából is, meg a művelés könnyebbsége érdekében is, a szőlőket 

egymástól határárok választotta el, amit szintén felhasználtak a vízelvezetés céljára is. A 

szőlőültetvények kialakításánál már a 18. század végi, 19. század eleji szakkönyvek is 

hangsúlyozták a vízelvezető csatornák, árkok szerepét és fontosságát. Az árkokba vízfogók, 

csendesítők, iszaplerakók kialakítását javasolták, ahonnét a leülepedett, lemosódott feltalajt 

trágyázáskor vissza lehetett vinni a lemosódás helyére. Különösen Észak-kelet Magyarországon, 

a Bükk déli lábánál és Tokaj-hegyalján alakult ki ennek  szokása, ahol az un. liktorvermekben 

összegyűlt iszapot, lemosódott földet felfogták, összegyűjtötték, és ahonnan visszaszállították 

azt a lemosódott részhez. A rigolírozásnál kitermelt kövekkel javasolták a 19. század végén a 

vízelvezető csatornák fenekét, falát kirakni. A kő támfalakat, a vízelvezető kőárkokat speciális 

szakismerettel rendelkezők építették, Tokaj-hegyalján pl. a felvidéki német lakosú Mecenzéfről 

érkezők, akik munkájuk révén messze földön híresek voltak. A kőnek, a kitermelt köveknek 



 

 

nagy értéke volt, ezért ezeket kőgátra egy nagy kupacra összehordták, később a kapálás 

alkalmával is mindig gondosan kigyűjtötték a szőlők közül, hogy a szárazon rakott támfalaknak, 

teraszoknak, liktorvermeknek, gödröknek, csatornáknak a kialakításánál hasznát vegyék. Ez 

minden magyarországi hegyvidéki szőlőterületre jellemző volt, különösen és meghatározóan 

Tokaj-hegyaljára. 

5.1.2 Mesgyék, gyepük, kerítések 

A szőlőhegyeket határárkok, gyepük, mesgyék, kerítések különítették el a többi művelési ág 

területétől, de ezek egyben a szőlőket is elhatárolhatták egymástól. A jánosházi uradalom sági 

szőleit is 1618-ban gyepűvel vagy kerítéssel kerítették, kötelezték a szőlőtelepítőt arra is, hogy 

szőlejét bekerítse. Az elhatárolás, kerítés a birtokbavételt jelentette, így pl. 1767-ben, a Győr 

megyei Szerecsen község szőlőhegyén is, ahol a szőlőtelepítés előtt a terület „... nagyobb része 

bé kerítve árokkal vagyon.”- mint írta a prefektus, Esterházy Károlynak. Bakonyság és 

Lovászpatona határlevelében mind a szőlőgyepűt, mind a határárkot, mind a szőlőkaput 

említették. „... a Lovász-Patonai Szöllö-gyepü, s' a mellett el menö Vanyolára vezető út között 

megujjítottuk...” Ettől keletre „...az úgy nevezett Ujj Badatsonyi szölö-Hegynek Déli oldala és 

árka...”,„...szöllönek Déli árka...”,„szöllö-árka...”,„...Azon egyenességben 29 ölre azon szöllö 

árka mellett egy Dombra a szölö kapuhoz érvén...” Hasonlóan gyepű, mesgye, kerítés és 

hegykapu határolta a szőlőket a többi borvidékeken is. Részletesen Somlót vizsgálva mutatom 

be ezeknek a határelemeknek a szerepét. A közös mesgyét, gyepűt igazítani csak a szomszéd 

tudtával lehetett, nehogy valamiféle kár érje az erről mit sem tudót. 1810 december 14-én a 

vonyarcvashegyi Nemes Boros Imre engedélyt kapott, hogy a szomszédja beleegyezése és 

területi kielégítése után a szőlejéhez egy szekérútnyi szélességű szolgalmi utat nyithasson, mert 

korábban csak gyalogosan közelíthette azt meg, ami a munkáltatást már nehezítette. A mesgye, 

gyepű, sövénykerítés igazítás, javítás ideje általában koratavasz vagy későősz volt, amit a népi 

társasmunkák során tavaszi kalákában végeztek. A gyepűjárás, a gyepűtaposás az egymásra 

hányt metszett venyige és ágdarabok sokaságából kialakult áthatolhatatlan kerítés megtaposását, 

tömörítését jelentette, amit tavaszi népszokásként is megtartottak. Nem csak tavasszal, hanem 

ősszel is megjárták a szőlőket, az un. gyepűjárás alkalmával, amikor a szőlőhegyek választott 

előljárói megvizsgálták a szőlőtermelő közösség érdekét és védelmét szolgáló kerítéseket. Az 

összetömörített nyesedékek igazi védelmet jelentettek, a kóborló állatokkal és a nem tiszta 

szándékú emberekkel szemben. A mélyfekvésű alföldi szőlőkben az áradásoktól való védelmet 

is szolgálták a töltésekkel. A felhányt föld tetejét áthatolhatatlan bokrokkal telepítették be, de pl. 

a Duna-Tisza közi Három Városban (Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös) az ilyen garádják 

szegélyezték a szőlők közti fő közlekedési utat, amit közgarádjának neveztek. Az érmelléki 

szőlőkben sövényfonás is képezhette a garádja alapját. Gyepűnek itt az egész szőlőskertet 

körülkerítő, garádjával szegélyezett árkot a hozzátartozó 1-2 méteres műveletlen földsávval 

értették. A Hajdúságban trágyából, trágyakockákból rakott garádja is volt. 

A szőlőhegyre, a szőlőskertekbe a kerítésen, gyepűn át a kapuk segítségével lehetett átjutni. 

Több kapun keresztül is, mert a különböző égtájak és szomszédos települések felé is a 

sorompóval lezárt kapuk biztosították az ellenörzött ki-be lépést. A gyalogos közlekedésre léces 

kiskapuk álltak rendelkezésre, a szekerek, kocsik részére pedig szélesebb nagykapuk, amelyeket 

korláttal, sorompóval zártak le ünnepnapokon, dologtiltó napokon és éjszakára. Kiskunhalason 

pedig a 18-19. század folyamán a csősz kötelessége volt éjszakára lelakatolni a kaput, és a 

kulcsot magánál tartani. A hegykapukat, vagy hegyi kapukat a térképeken feltüntették. Egy 

1752-es tanuvallomás szerint a Somló-hegy nagyszöllösi oldalán: „…ellenben pedig ha 

valamelly szölös gazda cselédének két, vagy három fej szölöt akar haza vinni, az irtt Hegy 

Mesterek a szölök kapuit el álván, nem csak a szőlőt: hanem az edényeket is el szedik…” A 19. 

századi térképek nem csak a kapuk helyét, hanem azok nevét is megadták. Így 1838-ból pl. 

Somlón a Török kapu, majd pedig Doba 1845-ös térképén Bodo kapu, Szabó kapu, Csiszár 



 

 

kapu, Posta kapu névvel jelezték a zárt szőlőhegy kapuit. A garádja és a gyepű Tokaj-hegyalján 

is ismert volt.  

5.1.3 Az irtás és az irtvány szőlők 

A 17. században Nyugat-Dunántúlon az enyhébb feudális kötöttségek és a speciális 

borértékesítési lehetőségek miatt a szőlőtermesztés jövedelmezőbb volt, mint a gabonatermesz-

tés. A 18. században elhatalmasodott a szőlőtelepítés, a nagy bortermések pedig az eladatlan 

készleteket növelték. A borvidékek lakóinak az erdő és a bozótírtás nehéz munkájával, az 

irtással, a szorgalmi földön szőlőtelepítéssel a zselléri szabadabb életet tette lehetővé ellentétben 

a telkesgazdákkal, a jobbágyokkal szemben. Kevesebb termény-és pénzadó, munkaszolgáltatás 

révén. A szőlők szabadabb jogállása a régi szőlők felújítására, az erdők által elfoglalt 17. század 

végi területek visszaszerzésére ösztönözték az adófizetőket, de a nemesi jogállásúaknak is 

kedvezett ez a folyamat, mert az adókedvezmény lejárta után jelentős adózó területtel bővítették 

földbirtokukat. Az irtás nehéz munkáját ezért sokan vállalták, sőt Somló hegyén pl. a túlzott 

irtási lendületre is van adatunk, amit a földesúr fékezni is próbált 1743 tavaszán, de engedély 

nélküli irtás is előfordult, mint pl. a Balaton északi partján fekvő Káli-medencei Szenbékkállán 

1747-1748-ban. Az engedélyre nem csak azért volt szükség, hogy nehogy a földesúri erdőt 

csonkítsa a szőlőt telepíteni kívánó. Sokkal inkább az engedélyadással járó adminisztráción volt 

a hangsúly, amellyel a földesúrnak adót fizetők jegyzékébe, hegykönyvébe került az  illető vagy 

illetők neve, adata. Természetesen az engedélyt nem kérők a feudális magánjogsértést is 

elkövették. A szőlők alá nem mindig tisztították ki a területet teljesen, előfordult, hogy gyökeres 

farönkök maradtak, amiket a telepítés gyorsasága érdekében nem ástak ki. Ez egy középkori 

általánosan ismert gyakorlat és módszer maradványa. Igy pl. 1762-ben Tétény környékén, 1788-

ban Szentlászló (Zala m.) vidékén is a korhadó fatörzsrönkök közt telepítettek új szőlőterületet. 

Az erdőt Esterházy Károly is azzal a megjegyzéssel engedélyezte 1768-ban kiirtani szőlő javára 

a kisőrsi (Zala m.) domboldalon, hogy: „Ugy tetzik nagyobb hasznát vehettjük itt a' Bornak hogy 

sem az erdőnek, azért bízvást a' fátt el adhattya, és szőlőnek föll adhattya kend mind azt amit 

kivannak Emberek.” 

Az irtások nagyságát mutatja a Mária Terézia-kori töredékes úrbéri összeírás is 1786-ban, 

még akkor is, ha Baranya, Fejér, Győr, Komárom, Moson, Pest, Pozsony, Sopron, Tolna 

megyék adata hiányzik is.  Esztergom megyében 28.456 kapa, Somogyban 25.153 kapa, Vas 

megyében 38.758 kapa, Veszprém megyében 210 kapa, Zala megyében 18.797 kapa ekkor az 

irtvány terület nagysága. Az adóköteles irtásszőlők elvétele, mint az egyéni szorgalom 

eredménye felett esett törvénytelenség, nagy sérelmet jelentett, igyekeztek is mindenáron 

visszaszerezni a két kezük fáradtságával és verejtékével létesített szőlőt. Az alföldi és a Tokaj-

hegyaljai szőlőkben az irtás munkája nem volt olyan nagy jelentőségű, mint a töröktől 

visszahódított dunántúli területeken, ahol a bozótot, az egykori elvadult szőlőhegyeket és az 

újabb területeket az erdők déli oldalán kellett irtással szőlők alá előkészíteni. Az irtás munkájá-

hoz ásót, csákánykapát vagy bujtókapát, irtókapát, fejszét, feszítőket alkalmaztak, de kis 

egykarú emelő elvén működő eszközökről, - amilyeneket Alsó-Ausztriában használtak - nincs 

tudomásunk. A nyugat-európai szakirodalom a telepítés előtt pillangós zöldtakarmánynövények 

vetését javasolta a 18. század második felétől, Magyarországon azonban csak a 19. század 

végén jelentkezett ennek igénye a nagyuradalmak szőleiben. 

5.2 TALAJELŐKÉSZÍTÉS TELEPÍTÉSHEZ (KAPÁVAL, ÁSÓVAL, EKÉVEL, 

RIGOLÍROZÁSSAL ÉS TALAJVIZSGÁLATTAL) 

A 14-16. században a föld feltörését szőlő alá a szántóföldi „égetés-ekés” eljárással szemben 

általában a „baltás-kapás” talajelőkészítési módszerrel végezték. Északnyugat-Dunántúl 

szőleiben Bél Mátyás is csak kapával mélyen művelt, forgatott talajelőkészítést látott, amely a 

mélyforgatás, a rigolírozás elterjedéséig a 19. század közepéig alkalmazott módszer volt. 



 

 

Nagyváthy irtókapával látott talajelőkészítést, és az ásás, felásás munkáját helytelenítette, mert 

utána szerinte a fafúróval ledugott, elültetett szőlő csak 15-20%-os eredést biztosított. Olasz 

szakirodalmi példákra utalva, azonban ő a telepítés előtti felásást mégis elfogadta. Pethe is 

említette, hogy Somogy megyében ásóval is előfordult a szőlők talajelőkészítése. Ásót már a 14. 

században is használtak olyan szőlőmunkára, amit később már kapával végeztek el. Takács 

Lajos néprajzkutató történeti-néprajzi vizsgálataival bizonyította, hogy ásni nemcsak a mai 

ásónak megfelelő szerszámmal lehetett, hanem kapával is. Vizsgált időszakunkra az ország 

nagyobbik területén azonban az ásás értelmében végzett kapálás mint előkészítő talajmunka 

háttérbe szorult és a kapa került előtérbe. Csak kisebb reliktum területeken, ahol  a középkori 

módszerek tovább éltek, mint pl. Észak-Kelet-Magyarország, Felvidék egyes területein élt ez az 

eljárás tovább. 

Az ekés szőlőterületi előkészítés a 18. századi nagymértékű szőlőtelepítésekkel, a sík és 

enyhe lankájú területek szőlővel történő beültetésével terjedt el. Wiegand 1766-ban a hivatalos 

kormánypolitika véleményét tolmácsolva hirdette, hogy ahol ekével lehet dolgozni, - vagyis a 

sík, lankás területeken - ott nem szabad szőlőt telepíteni. Ennek ellenére, elsősorban Kelet-

Délkelet-Dunántúlon a szőlőtelepítés előtti szántás terjedt el, sőt Pethe Ferenc a 19. század 

elején általános módszerként írta le. A szőlőterület forgatását, rigolírozását általában a filoxéra 

vész idejéhez köti a szőlészeti szakirodalom. Pedig  már a 17. század második felében a 

kedvező megítéléséről és szorgalmazására van adat Északkelet-Magyarország minőségi 

borttermő területéről. A 18. századi német szakirodalom is leírta, ajánlotta, de a magyar 

szakírók ajánlásai ellenére is nagyon lassan terjedt csak el a forgatás, mivel előnyét nem 

ismerték fel. Eközben Nyugat-Európa szőlő-borvidékein általánosan, sikerrel alkalmazott 

módszer lett. Magyarországon az uradalmi szőlőkben forgattak először. A Fertő-tó környéki 

gróf Harrach, és a heiligenkreutzi apátsági szőlőkben az 1840-es évek közepétől, 1850-től a 

Balaton-felvidéki, főleg a badacsonyi uradalmi szőlőkben rigolíroztak. Baranyában a villányi 

főhercegi uradalmi szőlőkben is a 19. század közepén forgatás után telepítették már a fajtatiszta 

traminit. Győr környékén a „Kóka”-betegségnek nevezett talaj kimerülésére is a rigolírozást 

ajánlotta a minisztérium kiküldötte. Kőszeg környékén is forgattak már ekkor. Viszont pl. 

Korizmics László a kistétény-promontori szőlejében szigetszentmiklósi emberekkel 

forgattatott, akik „... még annyit sem tudtak, hogy miképen kelljen azt kezdeni és 

folytatni.”Tehát a paraszti szaktudásban ismeretlen volt ezen a tájon. Somlón is csak az 

uradalmi szőlőkben kezdték a forgatás munkáját. Az uradalmi jó példák és a filoxéra utáni 

rekonstrukciós munkák a paraszti szőlőkben is ösztönözték a forgatás elterjedését. A 19. század 

utolsó 2 évtizedében az osztrák szaklapok, majd a Borászati Lapok is rigolírozó gőzekét 

ismertettek és munkáját értékelték. Csak nagybirtokon használták azonban ezeket az 

eketípusokat, így pl. gr. Esterházy Károly cseklészi birtokán. A meredek, nagy lejtőszögű 

szőlőhegyeken már a 19. század első felében megjelenő szakkönyvek részletes teraszosítási 

leírást adtak, azonban ennek költségigénye még az uradalmi szőlők erejét is meghaladta, így 

csak kis mikroteraszokat alakíthattak ki. A talajművelés során kitermelt kövek pedig a támfalak 

kőanyagát adták.A 19. század végén az uradalmi szőlőkben a telepítés előtti forgatás általános 

lett, már gőzgépekkel, gőzekékkel dolgoztak a szőlőnek szánt betelepítendő területeken. A 

forgatást az 1896. évi V. törvénycikk is szorgalmazta, amely a filoxéra utáni szőlőrekonstrukció 

elveit, alapjait fektette le. 

5.3 TELEPÍTÉS 

5.3.1 Sor nélküli telepítések 

Schams Ferenc szerint, míg a felső-magyarországi szőlők általában sor nélküliek, addig a 

dunántúliak sorba, rendbe telepítettek voltak. Valószínű azonban, hogy Schamsnak ez a 

sommás megállapítása a dunántúli uradalmi, vincellérekkel műveltetett szőlőkre vonatkozhatott. 



 

 

Ugyanakkor ő utal a területek eltérő történelmi múltjára, ami a szőlő-borkultúra kialakulására és 

formájára eltérő mértékben hathatott. Így pl. a nagymérvű török pusztítás után, a felszabadult 

területeken az óriási mértékű szőlőtelepítéseknél már az ókori szerzők sor- és tenyészterület 

elvárásait, kívánságait sem tartották be a jobbágyok. A földesúri előírások a 18. században 

ugyan a szőlő gondos művelését követelték meg, ami a korabeli technológia színvonalán a sor 

nélkül telepített, tőkepótlásos szőlőkben is elképzelhető volt. 1717-ben pl. az északi Erdődy 

birtokon, a Nyitra megyei Vitence város urbáriuma is csak ezt rögzítette: „... szöllök 

miveltetésére hogy szorgalmatos gondozott visselienek, meg kis epéczék az puztta Szöllöket, 

hollot penigs valaky Szölöjét ugy megh nem építi Sz. György napigs, az mint illik, my avagy az 

my Tiztartonk affélén Tizenkét forint birsagott nekissünk, és azt Puszta szőlők is el 

foglalhassunk es masnak adhassunk az ky megh építi, azt Ky vévén hogy ha Kivé az Ur Isten 

betegséghez bocsátaná es az miat megkésne építkezni.” 

A „szőlőépítés”-telepítés sor vagy sornélküli módját Magyarországon sem írta elő a földesúr, 

ez a helyi hagyomány, gyakorlat szerint alakult ki. Bár Nagyváthy is a dunántúli szőlők sorba 

telepítését általánosnak látta, megjegyezte, hogy Sopron, Badacsony, Muraköz szőleiben „a' 

rendre semmit se vigyáz a' Gazda.” De sor nélküliek voltak a szőlők nagyobb részt Kőszeg, 

Ruszt, Mecsek vidékén is, míg pl. Villány-Siklós környékén sorban álló tőkéket figyelt meg 

Schams. Nyugat-Magyarország szőleiben a termésfokozó, szaporítóanyagot biztosító és 

tőkepótló porbujtás okozhatta a sor nélküli ültetvények látványát, míg kelet és délkelet 

Dunántúlon a balkáni vörösborkultúra. Már Schams Ferenc is a Pécsen letelepedő, a törökök 

elől menekülő bosnyákok - „Bosniaken”-nak nyilvánította a dél-magyarországi, mecseki sor 

nélküli szőlőművelést. A sor- és így állandó szabályos sor és tőtáv, valamint tenyészterület 

nélküli szőlőket Dunántúlon is „vetett szőlőknek” nevezték. Az az elképzelés alakult ki a 

jobbágy-paraszti szőlőbirtokosok között, és ezt a 19. század második felének szakirodalma is 

alátámasztani próbálta, hogy ezeket a szőlőket nem ültetéssel, hanem magvetéssel telepítették. 

Tokaj-Hegyalján is sor nélküliek voltak a szőlők. Valószínű a folyamatos bujtás és döntés révén 

alakult ki az idős ültetvényekben a sornélküliség. A kh-kénti magas tőkeszám (20-25.000 db) 

úgy alakulhatott ki, hogy az igen kicsi tenyészterületen sok tőkét lehetett találni. A sok tőke 

gyenge, kis egyéni termése, nagy felületet alkotott, sok termést jelentett a birtokok 

összességében. Tokaj-Hegyalján négyszögölenként pl. 14 tőke volt legalább, ami a filoxéra 

utáni 120x120 cm-es tenyészterületet figyelembe véve már csak 12.800 kh-kénti tőkeszámot 

jelentett. Az óriási tőkeszám a kis tenyészterületet igénylő és azt elfoglaló kopaszmetszésű 

fejművelés mellett képzelhető csak el. Szabó Dávid híres hegyaljai borászati szakember a sor 

nélküli szőlők melletti érvelésénél a napfény és az erózió kérdését veti fel, de ezeket visszájára 

is fordítja, mert egy tőkét a szomszédai sokszor még jobban beárnyékoltak, és az esőt 

fenntartották ugyan egy darabig, de amikor azok már tócsákká gyűltek, akkor még nagyobb 

rombolást végezhettek, mint a sorokon lefolyó víz. Az Alföldön a szőlő csinálás, vagy az 

országosan ismert szőlőt építeni kifejezéssel jelölték az ültetést, telepítést. Az alföldi szőlők 

girbegurbák voltak, meg-meg szakadtak, egymásba folytak, sor nélküliek vagy alig kivehető 

sorúak. Az alföldi szőlőkben gyakran találkozhattak a kutatók olyan tréfás paraszti 

eredetmagyarázó hagyománnyal, megjegyzéssel, hogy kerék, kocsikerék után ültettek a régi 

gazdák. 

5.3.2 Sorba telepítés, tenyészterület 

Nagyváthy János, Festetics György jószágkormányzója tolmácsolta azt a termesztői 

nézetet, miszerint a sorba telepítés azért vétek, mert így sok terület kihasználatlanul kiesik és a 

déli lejtésű oldalakon a mögöttes sort árnyékolja az előtte levő. A racionális nyugat-európai 

szőlészet 19. századi térhódítása a sorba telepített, állandó és adott tenyészterület fontosságát 

hírdette a minőségi bortermelés érdekében. A tudományos érvek megfogalmazása előtt is 

elsősorban a bérmunkásokkal dolgoztató szőlőterületeken, már sorba telepítették a szőlőket. Így 



 

 

Budán, Szentendrén, Villány-Siklós környékén, de Somogyban is, Somlón majd a Balaton-

felvidéken az uradalmi-nemesi birtoklású szőlőkben és azok hatására. 1847-ben már Sopron 

környékén is 3 láb távolságra egymástól húzott árok falának támasztva ültették 2-2 láb 

tőtávolságra a szaporítóanyagot. A Fertő-tó melletti főhercegi szőlőben 1840 körül a Rajna 

mentéről hozatott fajtákat is sorba telepítették el, ami ugyancsak példaképül szolgált. Győr 

környékén szintén csak az „úri” szőlők voltak sorba telepítettek 1869-ben. A 18. század 

második felében a nyugat-európai szakirodalom a 4-es, 5-ös kötést ajánlotta már a 

szőlőtelepítésnél és a tenyészterület optimális kialakítására. A francia szakmunkákat fordító 

Mitterpacher ezzel szemben azt tanácsolta: „Legokosabban tselekszik a' szőlőmíves, ha az ő 

hazájában megszokott s' hosszas tapasztalás által helybenhagyott szokáshoz szabja magát.”A 

különböző nyugat-európai szőlőkben, ahol a tenyészterület nagysága a telepítéstől, a fajtától, a 

támaszrendszertől, a művelésmódtól függött, 3600-19.200 tőke/kh egyedszámot tartottak 

nyilván. 3600 tőke/kh számot a 3-4 combon kialakított szálvesszős művelésnél Esslingen, 

Unter-Türkheim, Heilbron, Biethigheim, Lesigheim, Württemberg és a Neckar völgye 

szőleiben, ahol a tőtáv 4 láb volt, négyzeteskötésben. A legnagyobb, 19.200 tőkeszám/kh az 

igen intenzív keretművelésű és kerettámrendszer melletti, félszálvesszős metszéssel, egy tő 

helyett három közeli ültetésével, a 3 lábnyi hosszúságú négyzetbe ültetés mellett Rheingau 

szőleiben fordult elő. Magyarországon Nagyváthy János fogalmazta meg először, hogy 

négyszögölenként 9-10 tőkét kell ültetni, ami holdanként 9-12.000 tőkét jelentene, ha a 

szőlőkben semmiféle út, mesgye nem lenne. (1200 négyszögöles magyar holdat vett alapul). 

Promontoron (Budafok) a hagyományos telepítésű szőlő tenyészterületének a 2 1/4 - 2 1/2 láb 

sortávot és az 1 1/4 - 1 1/2 láb tőtávolságot adta meg Korizmics, ami azt jelentette, hogy 1 

fertály (800 négyszögöl) szőlőterületre 7200-9000 db vesszőt ültettek el. A nagyobb 

tenyészterületű telepítést pazarlásnak vélték még 1870-ben is a kistétényiek – promontoriak 

(Budafok). A paraszti sornélküli szőlők tőszáma az állandó döntés és bujtás miatti sűrű tőkeállás 

révén még nagyobb volt. (Lásd a fentebbi Tokaj-hegyaljai példát). Az óriási tőkeszám csökken-

tését és ezzel a tenyészterület növelését a magyar szakirodalom már csak a napszám 

megtakarítása érdekében is ajánlotta. A tenyészterület azonban csak a filoxéravész utáni 

felújítással nőtt meg, lehetővé téve az enyhébb domboldalakon és síkon az uradalmi szőlők 

fogatos megmunkálását. A soros szőlők térhódítása a múlt század első felében Sátoraljaújhelyen 

és általában a Felső-Hegyalján indult meg. 1853-ban megállapították, hogy az egész Hegyalján 

„…az újhelyi szőllőket kivéve a tőkék nem sorokba, hanem rendetlenül ültetve vannak, én nem 

csak csinosság elleni hibának, hanem a jó és gyors munka akadályának is tekintem...”- írta 

Havas József szőlészeti-borászati szakember. Azonban még 1860-ban is Tolcsván a szőlők 

nagy része sor nélküli volt. 

5.4 A SZŐLŐ ÜLTETÉSE 

A szőlő telepítése előtti gondos terület- és talajmegválasztás fontosságát már a 18. század 

első harmadában Bél Mátyás is hangsúlyozta a nyugat-magyarországi szőlők leírásakor, 

Nagyváthy pedig az egykori tűzhányó Badacsony és Sopron kőmorzsalékos bazalt talaját 

dicsérte. De az egyéb természeti adottságok figyelembe vételét is ajánlotta már a korabeli 

népszerű gazdasági kalendárium a telepítés előtt. A szőlőtelepítés nem könnyű munkáját a 

történeti forrásanyag szerinti elnevezések is megőrizték, úgy mint az épít, örökít, örökséget rak, 

ellet kifejezések. 1618 április 3-án Ság hegyen a jánosházi uradalom úriszékén hangzott el: „... 

hogy megh ültettven,plantalnajak uyonnand ... rája nem épültenek, sött az kik az szomszed 

beliek epultenek volnais, oltovaniokatt le vagdalvan, ...” Az értékes, meggyökeresedett 

szőlővessző átültetése, még a nagy veszéllyel járó török időkben is megérte a fáradozást. 1746-

ban, pl. a 76 éves gerdei (Baranya m.) Pulló Dániel egy tanúkihallgatáson azt vallotta, hogy: 

„... Mivel a Tanú 14 esztendős korában ezen Pellérd nevű helységbe lakását vévén és ott 

állandó képpen 16 esztendőkig lakván jól tudgya, hogy Új Hegy nevű darab föld valóságos 



 

 

Pellérdi határba légyen, a hogy Pellérdi régi lakosoknak a régi Török üdőben Szölleik voltanak, 

de mivel azon Új hegyen lévő szölleiket Pellérdi lakosok a Török üdőben az ellenségnek félelme 

miát, illendő képpen megh nem dolgozhatták, kintelenítették a Szöllő vesszőket Tövestül kiásnyi, 

és a kitül lehetett Szekéren a mostanyi helyre hordanyi, úgy Új Szőllő hegyet plantálnyi; Ezen 

Tanú magais Pellérdi Lukács András gazdájának segétette a szőlleit kiásnyi, és a mostanyi 

helyre hordanyi.” 

A török utáni szőlők újratelepítésének nagy hulláma, a területi növekedés ellenére a 

regressziós folyamat kialakulásához vezetett. A 19. század elején a földesurak ennek ellenére 

további kedvezményeket adtak a szőlőtelepítő jobbágyoknak. Somogyban a piarista 

kusztodiátus 1810-ben Mernyén, Várongon, Homokon adott ingyen földet szőlőtelepítésre, míg 

a Széchenyi uradalom a pusztaszemesi jobbágyoknak adott ugyanezért 6 évi kedvezményt. 

5.4.1 Az ültetés módja 

A szőlőültetés ideje a felhasznált szaporítóanyagtól függött. A simavesszőket a búza és a 

rozs virágzásáig, úrnapig kellett elültetni, míg a gyökereseket ősszel. Így ősszel ültették el az 

előző évszakban meggyökeresedett bujtványokat, az Ableger, Absenker, Bögen-nek nevezett 

szaporítóanyagot Nyugat-Magyarországon. A telepítés utáni 1-2 rügyre vissza-metszést és 

felkupacolást már a nyugat-európai korabeli szakirodalom után a magyar is ajánlotta. Nagyobb 

uradalmi szőlőtelepítéseknél -valószínűleg a gyökeres szaporítóanyag hiánya miatt - 

simavesszőt használtak fel, mint pl. 1755-ben a fraknói szőlőben 42.000 db-ot, a kismartoniéban 

80.000 db-ot, a boldogasszonyiban 20.000 db-ot, amikor is az idős, öreg tőkéket kiszedték és 

újra telepítették a szőlőket. A hegyvidéki és a kelet-délkelet dunántúli szőlők találkozási, 

határterületén keveredett a hegyvidéki gödörbe telepítés módszere gyökeres szaporítóanyaggal 

történő síkvidéki, fúrós, simavesszős eljárással. A fajtatiszta telepítést, a conv. pontica 

fajtacsoport nővirágú, nagyszámú fajtája miatt nem lehetett megkövetelni a paraszti 

gazdaságokban, még ha a 20. század eleji szakirodalom ezt jónak is látta, és elítélte a paraszti 

vegyes telepítés módszerét. Azonban a nagyon kevert állományú szőlők fajtaszámának 

csökkentéséért már Nagyváthy János is síkra szállt. Saját szőlejét hozta fel példának, ahol 

sorokként álltak a fajták, kadarka, karaj, rózsa, bajor, góhér, spanyol muskotály, furmint és a 

„Hosszúszemű”. Így a beporzást, termékenyülést semmi nem akadályozta meg, de a fajtaszámot 

csökkentve, akár soronként fajtatisztán szüretelhetett is. A fajtatiszta telepítéssel és a fajtatiszta 

ültetvényekben a 19. század végére a kevert ültetést igénylő sárfehér, kéknyelű, juhfarku, bajor, 

vörösdinka, kadarka fajták termesztésével lassan felhagytak és az olaszrizling, kövidinka, 

mézes, ezerjó, szerémi zöld, szlankamenka, a csemegeszőlők közül a csabagyöngye, passatutti, 

chasselasok, muscat othonel fajták kerültek előtérbe. 

A nyugat-európai szőlőültető eszközök taposóval ellátva a könnyebb talajba nyomást 

segítették elő. Ezek általában vasból készültek a 18. század végén, a fából készült fúrókat pedig 

vas védőheggyel látták el. Pethe Ferenc a Nemzeti Gazda c. általa szerkesztett szaklapban is 

egy állítható hosszúságú ültetőt mutatott be 1817-ben. A paraszti használatban K-DK 

Dunántúlon és az Alföldön a villás, ágas elágazású fa vagy fémhegyű szőlőültető fúró terjedt el, 

amire rátérdelve, rálépve nagyobb erővel nyomták le az eszközt. A köves hegyvidéki szőlőkben 

a gömbben végződő, másik végén kihegyezett, falusi kovács készítette un. szálvasat használták. 

Jobbágyi inventáriumok már a 18. század végétől említik a Dunától nyugatra, így pl. a Balaton-

felvidékről. Az észak-dunántúli szőlőkben a kapás talajelőkészítés után gödörbe, árokba 

taposták az előgyökereztetett szaporítóanyagot vagy a simavesszőt. A gödörbe telepítés 

gondosabb munkát feltételez, ami a trágyázással, a gyökeres szaporítóanyag felhasználásával a 

biztosabb megeredést segítette elő. Pethe is  említette a fúró utáni gondatlan telepítést, amit a 

19. század eleji jobbágy-paraszti szőlők nagymértékű ültetéseinél tapasztalt. 



 

 

Az Alföldön március-április hónapokban ültették el a szőlőt, gödrökbe, vagy kompokra. 

Előzetesen szántással vagy ásással fellazított területre fúró utáni telepítés lehetőségével éltek, 

vagy a laza gyepföldeknél, a feltört legelők esetében az eke utáni elrakás sem volt ritka. 



 

 

6. TÁMRENDSZER 

6.1 TÁMRENDSZER NÉLKÜLI SZŐLŐTERMESZTÉS 

A szőlő kúszó, lián természetű növény, amelynek csak abban az esetben nem szükséges 

támrendszer, ha azt évente rendkívül rövidre visszametszik. Dunántúlon, a balkáni 

vörösborkultúra területén karózatlanok voltak a szőlők. De nem karóztak Horvátországban, 

Szerémségben sem. Baranyában Haas Mihály  helytörténeti megfigyelései szerint, a horvátok 

nem karózták az alacsonyan nevelt szőleiket, míg a németek karó mellett magasabb 

művelésmódot alkalmaztak. Somogyban, Tolnában, Zalában, Veszprém és részben Fejér 

megyében is karózatlanok voltak a szőlők. A gyalogművelést ezen a területen az uradalmak is 

alkalmazták, mint olcsó, kis ráfordítást igénylő szőlőművelési eljárást. A karózatlan szőlők 

számának növekedését az extenzív jelleg uralkodóvá válása is elősegítette, még 1869-ben is 

csak az úri, nemesi társadalmi jogú birtokosok szőleiben látott karót Entz Ferenc Győr környé-

kén. 

A Borászati Lapok már 1895-ben felhívta a figyelmet arra, hogy gyalogművelésre, vagyis 

támaszrendszer nélküli termesztésre nem mindegyik fajta megfelelő, mert pl. a 19. század végén 

felkapott és nagymértékben termesztésbe vont olaszrizling fajta gyalogművelésben elvadult és 

semmit sem termett. Rendkívül bőtermőnek a szlankamenka, bogdányi dinka, hosszúnyelű, 

mirkovácsa fajta mutatkozott, nem hiába, hiszen ezek a pontuszi fajták a balkáni szőlő-

borkultúra északabbra húzódásával éppen a gyalogművelés évszázadok alatt kiszelektálódott, 

bevált fajtái voltak. Mind a természeti, mind a műveléstechnikai igénybevételt jól tűrték és 

viszonylag bő termést hoztak. A gyalogművelést jól bíró, bő termő és minőségi bort adó fajták 

közé sorolta a Borászati Lapok még a kadarkát, sárfeketét, fehérdinkát, rakkszőlőt, juhfarkot és 

a kövidinkát. A gyalogművelés a 19. században fő és elterjedt művelési móddá, karó-

támrendszer nélküli eljárássá vált a Kárpát-medence közepén. Csak szűk és kis visszhangú vita 

folyt a Falusi Gazdában 1864-ban arról, hogy a karózatlan, gyalogművelésű szőlőtermesztést az 

igénytelensége és alacsony borminősége miatt egy-két szőlősgazda helytelenítette.Pedig az 

ország nagy részén, éppen a 18. századtól elhatalmasodó síkvidéki, majd az alföldi, homoki 

szőlőtermesztés révén, a kétszintes művelésben – ahol a szőlők felett gyümölcsfa koronája is 

pompázott – ezek a gyalogművelésű, sokszor karó nélküli szőlők domináns szerepet játszottak.  

6.2 A SZŐLŐKARÓ 

Nagyhatású szakkönyvében Germershausen 1785-ben a német szőlősvidékeken a karók 

használata ellen foglalt állást és inkább a palir-lécezett támrendszerre futó, támaszkodó szőlők 

mellett fejtett ki nagy propagandát, miközben a német borvidékeken általános volt a szőlők 

karózása ekkor. Magyarországon viszont még ebben az időszakban, éppen a 18. századi nagy, 

hatalmas telepítések miatt, valamint az általánosodó fahiány miatt, a karó nélküli 

gyalogművelés az egyeduralkodó. Karó nélküli területek Dél-Dunántúltól az Alföld és a 

Kőrősök vidéke, Hajdúság területe. Karózó terület ezzel szemben elsősorban a nyugat-dunántúli 

borvidékeken, a balkáni vörösborkultúrától érintetlen, a német, alsó-ausztriai szőlő-borkultúra 

kisugárzási része, valamint Tokaj-hegyalja és Erdély területén használták a szőlőkarót. 

Sopronban már a 15. század végétől van adatunk a szőlő karózására. A Nádasdy számadások is 

jeleznek szőlőkarót 1540-1550 közötti időből Nyugat-Dunántúlról. 1631-ből a szalónaki 

uradalom karózott szőleiről történik említés, de Bél Mátyás is említi a kőszegi, soproni karózott 

szőlőket, sőt megállapítja, hogy a nagy karóigény a minőségi termesztés jele, mert ezen a 

területen a fiatal telepítés mellé kis rögzítő karót szúrtak, az idős bujtott tőkék mellé pedig 3 

karót szúrtak le, egyet az anyatőkéhez, egyet a szálvessző íve mellé, egyet pedig a bujtvány 

növekedő hajtása mellé. Itt a szőlőket a későbbiekben is karózták még, a nem sorba telepített 



 

 

ruszti szőlők tőkéi is karónak támaszkodtak, lebujtás esetén pedig 3 karót kaptak. Mindez 

hasonlított a német szőlőterületek gyakorlatához, ahol szintén a szálvesszők hagyása miatt 

három karót használtak fel. A minőségi bortermő Balaton-felvidéki, somlói, sághegyi uradalmi 

szőlőkben is rendszeresen karóztak, sőt Schams Ferenc 1833-ban már külföldi módszer 

alkalmazását figyelte meg Badacsonyban, amikor 1 szőlőkaróhoz 4 közeli tőke hajtását 

kötötték. Így 1/4-re csökkentették a drága karóköltséget, és a sor közé levert karó szellős, a 

naptól körbeölelt tőkéket biztosított a korábbi módszerrel szemben. Általános gyakorlatként a 

szőlőkben köztesként álló gyümölcsfákat is felhasználták szőlőkarónak. A periratok tanúsága 

szerint egy-egy fa kivágásánál - ha a földesúr tudta nélkül vágták ki azt - a karóanyag hiányára, 

illetve a földesúrnak be nem szolgáltatására hivatkozva ítélték el a gyümölcsfa kivágóját. 

Karózták a szőlőket Balaton-felvidéken, Ság, Somló, Nyugat-Magyarország szőleiben, de 

Neszmély, Pécs, Buda, Tokaj-hegyalja környékén is. A karózás jelentős költséget és állandó 

munkát jelentett, kibecsültetéskor a karóverés nehéz munkájára, a karók költségeire mindig 

hivatkoztak is és kérték a kifizetését a jobbágy-parasztoknak, mint pl. a Festetics családtól is, az 

1828. március 28-án a Vonyarcvashegyen kibecsültetett Szabó György, aki szőlejébe, mint írta 

folyamodványában, „...Karót 1377 szálat vertem bele.” 

6.2.1 Karóverés és húzás 

A német, osztrák, stájer szőlőkben általában ősszel, szüret után kihúzták a karókat, és 

tavasszal, metszés után ismét visszaverték őket. A karókat így védték a korhadástól, az idő 

pusztításától. Száraz, szellős helyen egy kupacban, vagy András-keresztre rakva tárolták 

tavaszig őket. Dunántúlon, a Stájerországgal és Alsó-Ausztriával határos területeken. Tokaj-

hegyalján általános volt az évenkénti karóhúzás és a tavaszi karóverés. Magyarország más 

szőleiben is a német nemzetiség termesztési hagyományaival kapcsolható össze a karóhúzás és 

karóverés szokása, így Ruszt, Fertő-tó, Sopron, Győr, Neszmély, Balaton-felvidék szőleiben. 

Általános elvként, követendő gyakorlatként, példaként már a 18. század végi magyar szakiroda-

lom is javasolta. A Fertő környéki szőlőkben a karóhúzással egyidőben szedték fel a 

szaporítóanyagként felhasználható meggyökeresedett szálvesszőt is.A munkavégzésben az a 

praktikus német gondolkodás nyilvánult meg, amely szerint az értéket jelentő szőlőkarót nem 

hagyta télen a hóban, jégben, fagyban, olvadásban korhadásnak kitenni, hanem szellős helyen 

tárolva védte a szőlőkarókat, hogy hosszú ideig felhasználhassa. Az általános magyar módszer 

ezzel szemben az volt, hogy a szőlőtőke mellett télre kinthagyott, a földben korhadó végű 

szőlőkarót tavasszal karóverés formájában minden évben egyre beljebb és beljebb verték, míg 

olyan alacsony nem lett, hogy már a szőlőtőke lombját, hajtásait sem lehetett hozzákötni. Ez a 

módszer a szőlők életében nagyobb karóigényt jelentett, miközben a fa egyre értékesebb lett, a 

szőlőkaró pedig drágább és távoli vidékek tudták csak biztosítani a 18. század végétől 

monokultúra szintjére jutó nagy borvidékek karóigényét. 

6.2.2 Karóigény és karózó eszközök 

A szőlőkarónak való faanyagot, vagy a kész szőlőkarókat Dunántúl monokultúra szintet 

elérő borvidékeire Stájerországból, Nyugat-Magyarországról, Szlavóniából és a Bakonyból 

szállították, a Kárpátok és Tátra közeli nagy borvidékek faanyagát pedig ezekről a hegyekről 

biztosították. Az eltérő természeti adottságú nagy tájak javainak cseréje, kereskedelme élénken 

élt az országhatáron belül. A nagy karóigényt már a 19. században, majd a filoxéra utáni 

rekonstrukciós munkálatoknál távolsági parasztfuvarosok és fakereskedők népes serege 

elégítette ki. A helyi szőlőkarónak való faanyag felhasználása és hiánya éltette ezt a fajta fa-

karófuvarozást. Különösen az ország belsőbb, erdőben és fában szegényebb szőlős vidékei 

utalódtak a vállalkozó kedvű fuvarosok munkájára. Például Balaton-felvidék, Badacsony-Káli-

medence környéke már a 18. században szőlőkaró ínségben szenvedett, amit felsőőrségi (mai 

Dél-Burgenland) lécesek, vállalkozó parasztfuvarosok enyhítettek. Szlavónia felől hasított 



 

 

tölgy, Nyugat-Magyarország, Stájerország irányából hasított fenyő szőlőkarókötegekkel 

megrakodva érkeztek a szekerek. Nagyváthy János épp az erdők nagyfokú pusztítása miatt 

jobbnak tartotta a karó nélküli szőlőtermesztést. De a Keleti-Kárpátokból, a Gyergyói 

Havasokból is tutajosok hozták a kihegyezett karókat. Legtöbbször a tutaj faanyagát is eladták 

Szegednél, ahová a Maroson keresztül ereszkedtek le, gyümölccsel, fával megrakottan. 

A karók kihúzására Nyugat-Magyarországon az Alsó-Ausztriában is használt karóhúzó fát 

használták, míg a karóverésre a „Krampel” -nak nevezett kis, lapos hátú, rövidnyelű kis eszközt, 

amivel nemcsak be lehetett verni a karót, hanem a száraz részeket lecsapni, a földet a 

karóbeverés elősegítésére kissé fellazítani. A karó leverését a karózó vas, szálvas, ültetővas-nak 

nevezett eszközzel segítették, amivel a szőlőkarók helyét fúrták, mélyítették ki. Általánosan 

használt paraszti szerszám volt, amit a helyi kovácsok szekérkeréktengelyből alakítottak ki. A 

hegyes végével fúrták a karónak, simavesszőnek alkalmas lyukat, a gömbös másik végével 

pedig szorították, tömörítették a földet a karóhoz vagy a szaporítóanyaghoz. A jobbágy-paraszti 

gazdaságok általános eszköze volt a 18. századtól a kötött talajú, bazaltmorzsalékos szőlőkben. 

„Karózóvas” néven írták össze 1847-ben a néhai Kenesei Ferenc vonyarcvashegyi javai 

elárverezésekor. A szőlőkarók földbenyomására német szőlő-borvidékeken már a 18. század 

végétől lábra szerelhető taposó segédeszközt használtak, ami Dunántúlon csak egy-két uradalmi 

szőlőben terjedt el a 19. század második felében. A szőlőkarók mennyisége ugrásszerűen a 19. 

század második felében azokban a magyarországi mintaszőlőkben emelkedett, ahol a rajnai és 

más nevesebb német szőlőterületek termesztési eljárásait akarták meghonosítani. Itt ugyanis a 

hosszabb szálvesszők, a nagyobb termés és a különböző alak-művelésformák miatt több karót 

használtak fel, aminek a költsége is nagyobb volt. 

6.2.3 A karó anyaga, tartósítása, készítése 

A szőlőkarók legtöbbször tölgy és fenyőfából készültek, bár a német és a stájer szakirodalom 

már a 19. század elejétől az akácfát is ajánlotta. Magyarországon először Schams Ferenc 

javasolta, főleg a szegényebb szőlőbirtokosoknak, jobbágy-parasztoknak, a gyakran használt 

bodzafa, fűzfa helyett. Az akácfa használata azonban a 19. század első harmadában még nem 

általános, de a század utolsó harmadára már a tölgyfakarót háttérbe szorította, így az óriási 

mértékű balatoni, révfülöpi rév karófuvarozásában pl. 1902-1903-ban a Boglárról hajóval 

szállított 3 millió db fakaró nagyrésze akácfa volt. A szőlőkarók tartósítására már a 18. század 

végi francia szakirodalom a kihegyezett karóvégek pörkölését, elszenesítését ajánlotta, és a talaj 

levegővel érintkező, leginkább károsodásnak kitett részét olajos kenőccsel javasolta bekenni. A 

karókat a háncsrésztől megfosztották, mert a bodza és a fűz így nem „fogamzik meg'', mint azt a 

Falusi Gazda c. lapban 1856-ban írt pályamunka említette. Entz Ferenc már az olcsó 

bekátrányozást hangsúlyozta, amivel 2-3-szor tartósabbá tették a szőlőkarót. Gyürky Antal 

pedig vasgálicos oldatban való áztatást javasolt a korábbi módszerek mellett.A paraszti 

gyakorlatban az elszenesítés-pörkölés, és ezzel a földbe kerülő karó tartósítása terjedt el. 

6.2.4 Az allodiális, uradalmi szőlők karózása 

Az allodiális, uradalmi szőlőket jobbágyrobotban karóztatták. Már 1611-ben Rohoncon, 

majd 1636-ban Nyéken, a Lánzséri uradalomban így karózták a szőlőket. A robotmunka 

pontatlansága, nemtörődöm elvégzése már ekkor is egyre kevésbé volt elfogadott. Ennek 

ellenére továbbra is erőltették a jobbágyrobotot. Nemcsak a karózás, hanem a karó készítése is 

robotteherként nehezedett a jobbágyokra. Így pl. a veszprémvölgyi apácák jobbágyaira, vagy a 

veszprémi káptalan jobbágyaira az 1755. évi úrbéri szabály szerint. A karóvágást, hasogatást, 

szállítást, faragást, hegyezést és a karó beverését a bérmunka drágasága miatt általánosan robot-

munkaként végezték.  A 19. század azonban mégis bérmunkában készítette el a pápai uradalom 

somlói szőleje részére karóit. Ez azt jelentette, hogy a szőlőtermesztésben béresmunkát, 

jobbágyrobotot itt már a karók készítésére sem használtak fel. Magyarázata ennek az lehetett, 



 

 

hogy nagy értéket képviseltek ezek a fakészítmények, mert a karók mellett karfákat, fa támszer-

kezeteket is készítettek. A szőlőkarókat fokozatosan olyan területeken is készítettek és 

használtak, ahol korábban a gyalogművelés terjedt el. Pl. Kaszkovics ráczörsi uradalmában 

(Somogy m.) már 1837-ben szőlőkarókat készítettek, 1840-41-ben a balatonszentgyörgyi 

uradalom 2400 db szőlőkarót adott el, 1844-45-ben pedig 1500 db szőlő és 200 db kertikarót. A 

szőlőkarókat a környék jobbágysága vásárolta fel, fizetőeszköze a napszám volt, ami 1840-

1845-re jelentősen megnőtt. A karókészítés, faragás és karózás a jobbágyfelszabadításig 

robotmunkában történt. A magyarországi uradalmi szőlők karózottak voltak általában. 

6.2.5 Lugastartó váz és élőfa 

A 18. század végi francia szőlészeti szakirodalom a karó melletti, bokorszerű 

szőlőtermesztést helytelenítette, helyette a korábbi évszázadok fakeret melletti művelését, a 

jármos szőlőknek nevezett (vites ingatae) eljárást javasolták, aminek maradványai a 18. 

században még Burgundiában, Occitaniában felfedezhetőek voltak. Hasonló fakeret és erre 

futtatott szőlőlugas a Rajna déli partvidékének szőleiben és Bádenben is ismert volt. A 19. 

század közepén tanulmányutat tevő Entz Ferenc is látott hasonlóakat Mainz, Oppenheim 

környékén. Ilyen favázú lugastartó szerkezetek Dél-Tirolban is ismertek. Dél-és Kelet-

Dunántúlon hasonló léc-fakeretű, lugasváz elemek paraszti gyakorlata Andrásfalvy Bertalan és 

Égető Melinda kutatásaiból ismertek. A Sárközben maradtak fenn ilyenek, ahol a szőlőpászták 

végén a nem karózott kadarka ültetvényekből emelkedtek ki. A házkörüli lugasok tartóváza is 

faszerkezetű, egymáshoz kötött gerendákból, lécekből állt. Pl. 1771-ben a Győr megyei 

viceispán lugasok mellé kért 200 db karót gróf Esterházy Károly pápai uradalmától. 

Megemlítette, hogy ne nyers tölgyfát, hanem szárazat kaphasson. A dunántúli uradalmi szőlők 

dísze egy-egy nagy lugas volt, amit „karfával” támasztottak alá. Értékük miatt a lugasvázakat 

mindig külön feltüntették az összeírásokban. Az élőfára futó szőlő és művelése a török idők 

bizonytalansága következtében alakulhatott ki ismét, és mint korábbi középkori művelésmód 

fennmaradhatott. A 18-19. századi nagyarányú telepítések vizsgált időszakunkban 

visszaszorították ezt az ősi formát, még ha egyes baranyai magyar és szláv község pecsétjén 

hasonlónak tűnő ábrázolás elő is fordult a 18. század végén, a 19. század elején. A szabályos 

alakú és támrendszerű lugas már a 16-17. századi kert egyik díszítő alkotó eleme volt, amelynek 

a továbbfejlődéséből alakultak ki a 19. században a különböző, két és többszintes lugasok. 

6.2.6 A huzaltámrendszer (sodronyművelés) 

A faléc, rúd, keret támrendszer helyett kötél, majd a 19. század közepétől dróthuzalt is 

kezdtek használni. Entz Ferenc már 1864-ben beszámolt a dél-német szőlőterületek ilyen 

támrendszeréről, majd a jó tapasztalatok után 1865-ben már A. Fr. von Babo Dél-Tirolban is 

javasolta bevezetését. Az Osztrák-Magyar Monarchia mezőgazdasági szaklapjai az 1880-as 

évektől egyre részletesebb leírásban tették közzé a huzal támrendszer előnyét, készítését. Az 

ausztriai kipróbálás után már a magyar újságok is írnak róla, sőt átvették rajzát, jobban 

szemléltetve a ferde végálló oszlopot, a nehezékkel kikötését, a kordonkart tartó dróthuzalt és 

ennek feszítési, szabályozhatósági lehetőségét. A huzalrendszerrel kezdetben csak a karószámot 

akarták csökkenteni, így ez a két támrendszer együtt fordult elő. A tőke mellé karót vertek le, 

azonban a vízszintesen elhúzott szálvesszőket a huzalrendszerhez erősítették. Ez a Guyot 

művelés, a Hooibrenk művelés elterjedését segítette. A Borászati Lapok 1898-ban már arról írt, 

hogy a huzal-támrendszer bár drága, mégis relatív olcsóbb, mert a karó még drágább volt. 



 

 

7. A SZŐLŐMETSZÉS ÉS TŐKEMŰVELÉS 

7.1 IDEJE 

A szőlőmetszés idejét, több, népi megfigyelésből és népi hiedelemből fakadó tapasztalat 

befolyásolta. Így pl. Sopronban Karácsony hetében 2-3 tőkét megmetszettek, mert úgy tartották, 

hogy az ezen a héten metszett tőkék jó termést adnak. Kőszegen holdtöltekor lehetett, de a 

Balaton-melléken Hold újuláskor már tilos volt szőlőt metszeni, mert akkor a venyigét nyáron a 

szú ette meg, és a tőke sok fattyúhajtást, csicskurát hajtott. Somlón és a Káli medencei falvak 

katolikusainál szintén általános érvényű törvény volt, hogy húshagyó keddjén a szőlőterületük 

négy sarkán egy-egy tőkét megmetszettek, ezzel védelmet és bő termést  biztosítva szőlejüknek. 

Holdtöltekor fogtak hozzá és holdújuláskor már nem végezték ezt a munkát. Hasonlóan kezdték 

a metszést a Fejérvári Őrkanonokság (Custodiatus) allodiális szőleiben is, Sukorón pedig Bálint 

napján (II. 14) kertelték a szőlőt körbe a négy sarki tőke megmetszésével. A Hold állásának 

figyelembevételét az első magyarnyelvű mezőgazdasági szakkönyvírók is  mindig javasolták. A 

telihold kedvezett a munkák sikerének. 

A szőlőmetszés ideje a tavaszi időszak volt, már az első magyar 15-16. századi 

kalendáriumok is februári, márciusi munkaként emlegették. Azonban azokon a területeken, ahol 

télre nem fedték a szőlőt, ott már szüret után, fagymentes téli napokon elkezdhették a metszést. 

A tavaszi vagy az őszi metszés javaslata feletti vita a 19. század közepén erősödött meg. 

Valószínű a napszámos munka, a metszés munkacsúcsának széjjelhúzása és így a konjunktúra 

magas napszámbérei elleni harc jegyében dúlt a szaklapok hasábjain a vita, néha-néha élettani 

(könnyezés) szempontok hangsúlyozásával is. 

7.2 ESZKÖZE 

7.2.1 Baltás metszőkés 

Az ország nyugati felének nagyobb területén általánosan a baltás metszőkés típusokat 

használták. Vincze István tipologizálása után ismertek ezek formai és földrajzi elterjedései. Így 

Dél-Dunántúl, Baranya, Pécs, Villány szőleiben a Tokaj-hegyaljai típust használták, míg a 

kisebb formátumú Balaton-vidékit a Balaton-melléki szőlőkben, a keskenyebb, karcsúbb Zala-

vidéki típust a Balaton északi partjától nyugatra elterülő szőlőkben. A fő típusok mellett számos 

átmeneti is található, amivel a hagyományos, a borvidékekre jellemző tőkeformát   kialakították. 

A baltás metszőkésekkel a kopaszmetszéses fejművelést kielégítően tudták kialakítani, de a 

vágóél kialakítása szerint a csapos metszésformákat is alkalmazni tudták. Schams Ferenc is 

figyelmeztetett arra, hogy a metszőkés alakjától függetlenül az emberi tudás és ügyesség 

határozza meg a hagyomány mellett a metszésformát, művelésmódot. Így a szerémségiek nagy, 

sarlóforma baltátlan késével ugyanolyan jól metszettek - véleménye szerint - mint a budaiak kis 

tenyérbe simuló, balta nélküli kacorkésükkel. A táji típusok közti különbségeket a 

vaskereskedők, eszközgyártók is figyelembe vették, árukínálatukkal a 19. század elején már 

konzerválták a több évszázados hagyományokat, mint pl. J. Wathner gráci vaskereskedő vasáru 

katalógusában 1825-ben. A baltás metszőkések alakját nagyszámú községpecsét is megőrizte, 

még ha a mintaképek vándorlása miatt nem is hitelesíthetőek mindig az adott községben 

használt metszőkésekre. 

7.2.2 Balta nélküli metszőkések 

A balta nélküli metszőkéseket a kutatás részben római eredetűnek tartja, ugyanakkor a 

Transz-Kaukázus felé mutató szőlő-borkultúra jellegzetes eszközének is. A néprajzi vizsgálatok 

alapján Dunántúlon az un. budai típust határolta el Vincze István, mint Buda-Mór vidékén 



 

 

használt és a szomszédos osztrák területek ismert metszőkéstípusát. Az újkori elterjedése a 

betelepített németekkel hozható kapcsolatba. Pesten már 1711-ben Hassan János német 

vaskereskedő inventáriumában összeírtak 129 db „Weinmesser”-t, amelyek balta nélküli 

metszőkések lehettek. A német metszőkéseket Wathner is mind balta nélküli típusként ajánlotta 

eladásra 1825-ben. A közvéleményben a rajnai kés néven ismert metszőkés is balta nélküli volt. 

A jó metszőkéseket egymásnak ajánlva a termesztők is terjesztették. Gaál Alajos 1856-ban a 

budai „Arany ásóhoz” címzett vaskereskedést ajánlotta, ahol kitűnő szőlőmetszőkéseket lehetett 

vásárolni. A budai típusú metszőkés képét több korabeli szakmunka és dokumentum őrzi a 

múzeumi gyűjtemények mellett. A baranyai szórványos előfordulása a Pécs-Buda közötti 19. 

század közepi vincellér-kapcsolatokra vezethető vissza. A budai, balta nélküli metszőkés kis 

kisegítő, kiegészítő szerszáma a tőkefűrész volt, amely a baltás metszőkések „babuka”-ját 

helyettesítette a száraz, elhalt részek eltávolításában. Jobboldali csizmaszárban tartották, vagy 

lábra kötötték a kacort és a fűrésztartót a Buda környéki, Fejér megyei németek, de az erdélyi 

szászok is. A Mátraalja szőlőiben, Gyöngyös környékén, az erdélyi szőlőkben balta nélküli 

metszőkéseket használtak. A kis tőkefűrészek lassan a szőlészeti szakirodalom metszéshez 

megkívánt segédeszközévé léptek elő, mint a metszőollók mellett a kíméletes metszés 

példaképei. Egyben a metszőkések és a metszőollók eszközváltását segítették elő. 

7.2.3 Metszőollók 

Magyarországon az első metszőollót nyugat-európai előképek után 1820 körül Schams 

Ferenc próbálta ki, és Közép-Európában elsők közt javasolta használatát. A metszőollók 

eszközváltása a 19. század végéig elhúzódott, több átmeneti típus megjelenésével. A metszés 

eszközváltása a metszés és a művelésmód változásához vezetett. A metszőollók használata és 

lassú általánossá válása a különböző táji típusú metszőkések eltűnéséhez, kiszorulásához 

vezetett a metszés egységesülésével. Az ollók széles-körű alkalmazását is a 18-19. századi, 

újkori mezőgazdasági forradalom segítette elő. A mezőgazdaságban ekkor az eszközök és 

különösen az ipari áruk, termékek elterjedése jelentette a forradalmi változást. Magyarországon 

az újkori mezőgazdasági forradalom - Kelet- és Közép-Európához hasonlóan - a  19. sz. elejére 

is áthúzódott fáziseltolódással a nyugat-európai országok fejlődéséhez képest. A kétpengéjű, 

szabóollókhoz hasonló ollókat csak lágy növényi rész vágására használták. Már a rómaiak is 

ismerték, de csak szőlőfürtöt vágtak vele. Először a 19. század elején Angliában, Casselban 

készítettek különösnek említett virágollókat a virágszálak vágására. A szőlőtermesztésben 

Franciaországban dolgoztak vele, de csak a nyári zöldmunkák és a lelevelezés eszközét látták 

benne, míg a metszéshez és a hajtásválogatáshoz a szokásos metszőkést használták továbbra is. 

Ezek az ollók nem sokban különböztek a háztartások ollóitól, gyengék és kis erőátvitelűek 

voltak. A szőlővesszők és a gyümölcsfagallyak vágására a nagyobb erőt kifejtő, tenyérbe simuló 

nyelű, hosszabb szárú, vastagabb acélból készült ollószerkezetek feleltek meg. Az első ilyen 

jellegű metszőollókat 1830 körül a württembergi szőlőkben kezdték használni, majd 1844 táján 

Stuttgart környékén, ahol az első példányokat Mann és Neff nevezetű lakatosok készítették. 

Württembergből indult ki tehát a metszőollók használata és készítése a 19. század első 

harmadában, majd továbbterjedt Pfalz és Ausztria szőlőhegyei felé. Már ebben az időben nagy 

hírnévre tettek szert a kedvező adottságú helyeken működő ügyes kezű kisiparosok, közülük is 

az alsó-ausztriai olló- és késkészítő kovácsok. Traun körzetében pl. 1825-ben 309 késes és 20 

ollókészítő kovácsot tartottak nyilván. Stájerország is híres volt a pengekészítő kovácsairól, itt 

53 késes, 7 ollós és 11 borotvapenge-készítő kovácsot számoltak össze. Mindez azt jelenti, hogy 

különösebb nehézség nélkül készíthettek ezek a kovácsok metszőollót, ha a vásárlói kívánságok 

így alakultak. Így pl. Feuerbrunnban /Wagramnál, Alsó-Ausztria/ - a nagy hírű és múltú osztrák 

történeti borvidéken - Franz Zelenka készítette 1820 körül az első metszőollót. 

Magyarországon is az első metszőolló kipróbálása, leírása és képen való bemutatása, 

valamint propagálása ebben az időben történt. Schams Ferenc, a hangyaszorgalmú, reformkori 



 

 

nagy szőlészeti és borászati szakember 1838-ban mutatta be - két rajzot is mellékelve a 

leírásához - az új eszközt, amelyet „vinyegeolló”-nak nevezett el. A három évfolyam formában 

és terjedelemben napvilágot látott folyóirata magyarul és németül is megjelent, így Európa más 

országainak szakembereivel is közölte észrevételeit, tapasztalatait. A metszőollót 1820 körül 

kapta Strasser Ferenc topolyai (Bács vm.) orvostanártól. Sajnos nem utal arra, hogy ki 

készítette, honnan származik a metszőolló. Valószínű, hogy az orvos külföldi útjáról hozta, vagy 

- mivel az orvosok természettudományos végzettségük révén a kertészet különböző ágai iránt 

érdeklődtek, és azokban járatosak voltak - egy stájerországi vagy más nyugat-európai 

vándorutat tett késestől vagy orvosi műszerkészítőtől vásárolhatta Magyarországon. Schams 

Ferenc rögtön kipróbálta és hosszú évek jó tapasztalatairól számolt be az újságjában : ,,'s az óta 

a' legnagyobb megelégedéssel használom. Vincelléreim olly örömest dolgoznak vele, hogy 

metszőkéshez teljességgel nem akarnak nyúlni”. Alaposan megvizsgálta a metszőollót és az 

ollóval végzett munka minőségét. A metszőolló hasznának és előnyének azt tartotta, hogy a 

vastagabb fásodott vesszőket is könnyen le tudta vágni vele. A metszőkésekkel szemben 

pontosabb, finomabb munka végezhető az ollóval. Nem kellett rántani, húzni-tolni, ami az egész 

szőlőtőkét megmozgatta. Schams Ferenc azonban, mint igazi reformkori szakember, a kapitali-

zálódás híve, propagálója és előmozdítója, az ollóval végzett munka teljesítményét is mérte. 

Megállapította, hogy több mint kétszerte kevesebb időbe telt ugyanakkora szőlőterület 

megmetszése, mint a hagyományos, különböző típusú metszőkésekkel. A metszőolló előnyeit 

látva Urbanszky József pesti acélműves és késes-mesterrel megegyezett, hogy ha igény 

mutatkozik 2 pengőforintért el is kezdi a gyártását. Célja az volt, hogy a magyarországi kisipar 

által készített metszőollók terjedjenek el. Ki is hangsúlyozta: ,,S' valóban kívánatos, hogy 

szőllőmívelésünkben saját önállást alkossunk magunknak, 's ne mindig ragadtassuk el a' 

kényelemszeretetéből, hogy csak külföldiek után dolgozzunk”. A metszőollók mindezek ellenére 

csak nehezen terjedtek el Magyarországon. Köhler Vilmos1858-ban, mint a magyaróvári 

gazdasági akadémia tanára is azt írhatta, hogy a szőlőmetszéshez jó metszőkés kell, vagy az 

újabb időben elterjedt metszőolló, amelyek formáját egy kremsi (Alsó-Ausztria) kovács 

(Johann Keusch) jelentősen megjavította. Ez segített aztán az elterjedéshez. E változtatás 

nélkül a hagyományőrző és konzervatív, minden újítástól elzárkózó magyar parasztság nem 

használta volna az ollót, ragaszkodva a megszokott metszőkéséhez. Az első metszőollók 

térnyerésében és eszközváltásában a fejlesztési központoknak tartott borvidékek lakossága sem 

vett volna részt, ha megfelelően átalakított és tökéletesített eszközt nem kaptak volna a kezükbe.  

A metszőollók azonban Nyugat-Európa szőlő- és borvidékein is csak lassan terjedtek el és 

hódítottak tért. Így a korabeli szakkönyvek sem említik az ollót, csak a metszőkéseket 

ajánlották. Így pl. a nagy osztrák mezőgazdasági, szőlészeti enciklopédikus szakkönyv sem, de 

az 1824 és 1844-ben kiadott stájerországi szőlőtermesztést leíró munkák sem, pedig az itteni 

kisipar lehetővé tette volna már ekkor az ollók nagyobb szériában való gyártását. Az ollót nem 

említik még sem a rajnai, sem a dél-német szőlészet leírói, így általános használatát itt sem 

tételezhetjük még ekkor fel. 1864-ben Entz Ferenc azonban már általánosan ismert és használt 

eszközként látta a nyugat-európai tanulmányútja során. Dél-Tirolban és Észak-Olaszországban 

1870-1880 között vált ismertté. Cseh- és Morvaországban a 19. sz. végén, az Osztrák- Magyar 

Monarchia szomszédos tagállamai után kezdték általánosan használni. 

Az első metszőollók elterjedését több tényező akadályozta, amelyek közül a legfontosabb az 

volt, hogy az általánosnak mondható kopaszmetszést nem tudták az ollók pengéi miatt 

tökéletesen elvégezni. Így mindaddig használaton kívül maradtak a szőlőmetszésben, míg a 

fejlesztések révén más kiképzésű, az ún. késes vagy kremsi, vagy gráci (grézer) ollók az 

eszközváltást és a metszőollók elterjedését nem segítették. Az eszközváltás azonban a metszési 

és a tőkeművelésmód váltásához vezetett a 19.század második felében.  A különböző 

konstrukciójú és elnevezésű metszőollók (francia, olasz, svájzi, stájer, kremsi stb.)  már az 

ollóval történő metszés egyértelmű térhódítását jelentették Nyugat-Európában, a kecskeméti és 

más típusúak pedig Magyarországon. A kecskeméti típusú olló, pedig különösen az Alföldön, a 



 

 

homoki szőlőkben terjedt el. Annak ellenére, hogy a magyar gazdasági élet a nyugat-európai 

országokéhoz képest lemaradásban, fejlődési fáziskésésben volt, mégis egy időben jelent meg a 

metszőolló Magyarországon is szakmai nyilvánosságot kapva. Ennek ellenére a metszőollók 

elterjedése és használata lassúbb ütemben ment végbe, mint Nyugat-Európa államaiban. Ez a 

feudális terhekkel és maradványokkal küszködő magyar kapitalizmus egyik következménye volt 

a kertészet, szőlészet területén.                       

7.2.4 A szőlősgazdák által képzett metszfelület és a könnyezés 

A metszés bizonyosfokú élettani-biológiai ismeretet, tapasztalatot követelt meg a metsző 

embertől. Ezeket az ismereteket a parasztember saját és apja-nagyapja tapasztalatából 

meríthette, mert az első magyar nyelvű mezőgazdasági szakkönyvek is még sok kérdésben 

tanácstalanok voltak. Pethe Ferenc hiába ismertette a rügyek termékenységét befolyásoló 

tényezőket, amikor a szőlőrügyeket a gyümölcsfáéhoz hasonlóan hajtórügyre és virágrügyre 

osztotta még fel. A metszéskor levágott rügyes venyigét, a vincevesszőt a paraszti tapasztalat a 

termésbecsléshez, termésjósláshoz használta fel. Kőszegen a 18. század közepétől a városházán 

vezetett „Szőlőjövések könyve”-ben is a Szt. György napi hajtáskezdemény és fürtkezdemény 

alapján jósolták meg a polgárok az azévi termést minden év Szent György napján.. 

7.2.5 A magyar gazdák vízszintes és a németek ferde metszfelület képzése 

Schams szerint a magyar vincellérek metszéskor vízszintes metszfelületet alakítottak ki, ami 

a csapokon a körkörös, a rügyeket kivakító, káros könnyezést eredményezte. A vízszintes 

metszlapot a kopaszmetszésű területeken, a csapok nélküli tőkefej kialakításánál a metszőkés 

gyors előre nyomásával érték el, tehát nem a metszőkés húzásával, ami ferde, rézsútos 

metszlapot eredményezett volna. 1844-ben még Stájerországban is vízszintes metszlapot vágtak 

a metszők. A húzó mozdulattal végzett, német módszernek tartott metszés, majd a metszőollók 

elterjedése a ferde, „sípszáj” alakú metszlapvágás technikáját jelentette és eredményezte. Ezt 

alkalmazták Alsó-Ausztriában már a 18. században a rüggyel szemközti oldal felé lejtő 

metszlapvágással, de Budán, Szekszárdon, Somogyban és valószínűen a német betelepítések 

révén a Balaton-felvidéken, Pusztavámon is. A korabeli szakirodalom is ennek előnyeit hirdette. 

7.2.6 A könnyezés és ellenszere  

A tavaszi metszés ellenzői a könnyezés és a rügykivakítás miatt javasolták az őszi-, téli 

metszést. A német nyelvű korabeli szakirodalom elvérzésnek „der abgeschnittene Stock 

verblutet...” (1845) nevezte a jelenséget, amit tükörfordításként és a vágás analógiájára a 

magyar parasztok is használtak. Pethe Ferenc a könnyezés időtartamát már fajtatulajdonságnak 

is elismerte, hangsúlyozva, hogy ennek ismeretében kell megkezdeni a metszést. A könnyezést 

a korabeli közvélemény károsnak tartotta, ezért megakadályozására törekedtek. 

Germershausen a metszési sebre oltóanyag kenését javasolta 1785-ben ókori példák alapján. A 

francia szakirodalom is agyagot, porrá tört szenet, vagy lágy szappannal összekevert kormot 

ajánlott a metszfelületre kenni, de erősebb könnyezés esetén szurkos hólyaggal kötötték le a 

sebfelületet. Somlón még a 20. század elején is a metszési sebeket forró szurokkal kenték le. A 

19. század közepétől ajánlott oltóviasz a paraszti gyakorlatban nem terjedt el a század végéig. A 

metszés utáni könnyezés levét összegyűjtve a népi gyógyászatban szemcseppként használták fel 

Dunántúlon, a felhasználás módjával még korabeli szaklap is foglalkozott. 



 

 

7.3 A METSZÉSI ELEMEK HOSSZA ÉS A TŐKETERHELÉS 

7.3.1 Termőegyensúly 

A termőegyensúly fenntartásának fontosságát a szakirodalom már korán felismerte és 

hangsúlyozta. A nagyhatású Germershausen 1785-ben azt írta, hogy a tőke állapotát, 

kondícióját, korát kell figyelembe venni, de mindig úgy metszeni, hogy alacsony maradjon, ne 

kopaszodjon fel. Más metszést javasolt már a 18. századi nyugat-európai szakirodalom a tőke 

kialakítására, és mást a termőkor idejére. A vegetatív és a generatív rész egyensúlyát hirdette 

Napóleon egykori minisztere, a francia Chaptal, amikor azt írta, hogy minél több vesszőt 

hagyunk a tőkén, annál többet teremnek, de a bor minősége is annál csekélyebb lesz. A tőkék 

termőegyensúlyát könnyen felborította a metszők hozzá nem értése, a metszés elhanyagolása. A 

18. század végén, 1786-ban írta a devecseri tiszttartó a metszőkről a prefektusának: „... az jó 

vastag venigét nézik csak, az vastag vinegejü Szőllő Szokot pedig rosz fajta lenni, mert hogy 

nem igen terem csak az veszszőben veszi erejét kövér, és szép reája nézni.” Az allodiális 

szőlőket robotban metsző jobbágyok nemcsak hanyag munkát végeztek, hanem nem is értettek a 

metszéshez. Ezért utasította külön pl. 1814 márciusában az uradalmi kormányzóság az ispánt, - 

mikor az előszállási uradalmi szőlőhöz (Fejér m.) herczegfalvi robotosokat rendeltek ki - hogy 

megfelelő embereket válogasson ki a metszés munkájához. „A metszők olyan okos és értelmes 

emberek legyenek, akiknek keze után a szőlőtöke sirni ne kéntelenitessen.” A termőegyensúly 

általában Magyarországon azért borult fel, mert túl sok rügyet hagytak egy-egy tőkén, nem 

pedig a hosszú metszés miatt. Általában ugyanis rövidre metszették a szőlőt, de sem a 

zöldmunkákat, sem a letermett vesszők tőből eltávolítását nem végezték el. A tőkefejet nem 

tartották tisztán, így a termőegyensúly hamar felbomlott. A Balaton-melléken az adósságot 

csökkenteni akaró gazdák metszettek csak hosszabbra, „kányavellás”-ra. Az asszimetrikus 

tőketerhelésnél éppen ott hagytak rügyet, ahol a vesszők amúgyis erősebbek voltak. 

7.3.2 A fajták igényei 

A fajtaösszetételben a metszéshez igazodva a pontuszi fajtacsoporthoz tartozó fajták túlsúlya 

alakult ki, mert ezek a fajták bírták a kopaszra metszést, ők hoztak a rejtett rügyeikből termést. 

A viszonylag igénytelen és mellékrügyeikből is termést hozó, a kopasz és rövidmetszést bíró 

szőlőfajták a technológia adottsága révén elszaporodtak. Simon Vincze a gazdálkodáshoz jól 

értő csornai szerzetes bár hangsúlyozta (1865-ben) a metszők fajtaismeretének fontosságát, ez 

azonban csak utópia maradt. A kevert fajtaállományú szőlőkben a különböző fajták különböző 

hosszúságú metszést igényeltek. A szőlőfajták metszésének tisztázására már 1864-ben az 

OMGE gellérthegyi kísérleti szőlejében 41 fajtával kísérleteztek. Több olyan fajta volt 

termesztésben, amelyeket az alacsonyművelésük ellenére hosszúra kellett metszeni. Így a 

kéknyelű, a sárfehér, a porcsin, az erdei, a hárslevelű, a kövérszőlő, a lisztes, a vékonyhéjú, a 

furmint, a járdovány és részben a tüskéspupú zamatos, bajor, góhér, királyszőlő nevű fajtákat. A 

19. század második felében elterjedő Izabella, Augusztána, genuai, valamint a rajnai rizling, 

tramini, burgundi, muscat lunel, sauvignon, cabernet, merlot is hosszú metszést igényelt a 

csemegefajtákkal együtt. A régi magyar fajták művelés és metszési módja illetve igénye tehát 

két tényre ad választ. 

1. A középkori lugasművelésben ezeket az alacsony művelési igényű egykorú magyar 

fajtákat nem vagy alig használták fel. 

2. Az 1970-es, 80-as évek nagyüzemi magasművelés formájába kényszerített régi magyar 

szőlőfajták lassan kiszelektálódtak, számuk a termesztésben lecsökkent. 



 

 

7.3.3 Hooibrenkolás 

Magyarország, különösen Dunántúl és Erdély szőlészetében a 19. század közepén megjelenő 

Hooibrenkolás eljárás (szálvessző hagyása és vízszintes lekötés) körüli vitában azzal érveltek, 

hogy ez az eljárás egyes vidékeken már régóta ismert volt, sőt a hagyományos 

termesztéstechnikának általános régi eleme. Balaton-melléken is paraszti gyakorlatnak számított 

már ekkor. A Hooibrenk-féle metszés lázas sietségű magyarországi vizsgálatát az indokolta, 

hogy szabadalomra terjesztették fel. A szálvessző hagyásának és a másik, szomszéd tőke felé 

húzásának vízszintes lekötése Franciaország északi borvidékein és a Rajna mentéről terjedt 

kelet felé. Valószínű a metszés belső fejlődése eredményeként alakult ki és terjedt el a 18. 

századi fajtaátvétellel, bár, mint láttuk hasonló metszés Magyarországon sem volt ismeretlen. 

7.3.4 A kopaszfejművelés 

J. Metzger szerint az alacsonyművelés Nyugat- és Közép-Európában a 16-17. századi 

természeti, gazdasági, társadalmi változások hatására terjedt el a korábbi lugasművelés 

visszaszorulásakor. Égető Melinda ezzel szemben a 13-14. századtól véli az alacsony művelés 

egyeduralomra jutását a Kárpát-medencében. Schams Ferenc a 19. század elején mindenesetre 

az alacsony művelést már általánosnak látta Magyarországon, különösen az ország középső 

területein. 

Az állandóan sárszemre (az első és legalsó világos rügy, amiből hajtás és fürt képződhet) 

metszett fejművelést a tőkefej alakja, és simasága, az elágazó több éves megfásodott csapok 

hiánya miatt és alapján, kopaszmetszésnek nevezték. Különösen Dunántúl és a Duna-Tisza 

köze, valamint a Tiszántúl szőlőterületeinek döntő többségét a 19. század második felében 

kopaszra metszették. A kopaszmetszéses tőkék bár külső jegyeiben első pillanatra hasonlítanak, 

mégis két, eltérő szőlőkultúrát képviseltek. Dunántúlon Veszprém megyétől délre a Dráva és a 

Duna vonaláig, valamint a Dunakanyarban Budától északra gyalogművelésű (karó nélküli, 

erősen csonkázott) kopaszra metsző területet találunk, míg Fejér megyétől északnyugatra karók 

melletti, nem csonkázó, kopaszmetszéses szőlőterületek nyúltak el. A két terület határa közel 

azonos a török hódoltságéval, vagyis  a balkáni eredetű vörösborkultúráéval, a gyalogművelésű 

kopaszmetszéses, kadarkás területtel. Az egymástól eltérő szőlőkultúrák kopaszmetszésű 

fejművelésű tőkéinek képe csak a karózottságban tért el egymástól markánsan. A 

gyalogművelés a karó nélküliségre utalt, mint a népterminológia más gyalog összetételű szava 

is, ahol az a tulajdonságot, az alacsony magasságot jelentette. Az erősvesszejű, rövid izközű, 

merev pontuszi, balkáni fajták feleltek meg a karó nélküli termesztésnek. A török hódoltság 

után elterjedő kadarka vörösborszőlő fajta termesztése mindenhol összekapcsolódott az 

igénytelen kopaszra metszett, esetleg gyalogműveléssel. De kopaszra metszették a szőlőket 

Erdélyben a Ménes-Arad-Hegyalja-i borvidéken, szintén a kadarka miatt és Dél-

Magyarországon is.  

Ezzel szemben Dél-Németországban, Alsó-Ausztriában és Észak-, Nyugat-Dunántúlon egy 

olyan kopaszmetszésű szőlőkultúra alakult ki, ahol igényes, minőségi bortermelés folyt. 

Valószínűsíthetően a betelepített németek egy csoportja Dél-Németországból magával hozhatta 

ezt a termesztéstechnikai ismeretet, és vagy új elemként, vagy a balkáni vörösborkultúra 

termesztéstechnikájával keverten alkalmazták Magyarország középső területein. Dunántúl 

szívében, Mór, Bársonyos, Ászár környékén, a Móri borvidéken az ezerjó nevű fajta igényének 

megfelelően metszettek kopaszra az itteni németek, kiegészítve a metszést erőteljes 

zöldmunkával, hajtásválogatással a „gyomlálás”-nak nevezett hajtás kitördeléssel, 

lelevelezéssel, fürtválogatással, csonkázással, hajtásbekurtítással. Az eltérő, északnyugati és 

délkeleti eredetű kopaszmetszés közti különbséget abban látom, hogy az északnyugati irányú 

kopaszmetszés: nem a kadarka fajtához, nem gyenge kondíciójú talajhoz kötött, a zöldmunkák 

itt metszést kiegészítőek és vele egyenrangú fontosságúak, a tőkék karózottak és karóhoz 

kötöttek, valamint mindig a minőségi szőlő-bortermelés volt a cél. A két művelés, eljárás között 



 

 

külső megjelenésben nagy hasonlóság mutatkozott: így a kis termőfelületben és tenyész-

területben, a kopaszra, gömbölyűre kialakított tőkefejben, a nagy területi sűrűségben, és a 

legkisebb termékenységi együtthatóban. 

7.3.5 A rövid és hosszúcsapos fejművelés 

A nem teljesen, tökéletesen sárszemre metszett tőkefejeken csapok alakultak ki, amiket 

hosszuktól, 2 rügyig rövidcsapnak, 5 rügyig hosszúcsapnak nevezett a szakirodalom. A 

bakműveléshez átmenetét mutatja a német neve is, „Der bockartige Kopfschnitt”, kiegészítve a 

rövid vagy hosszú csap kifejezéssel. A metszőolló elterjedésével a csapra metszés gyakoribbá 

vált. Nyugat-Dunántúlon csapra metszették a szőlőket, vagy rudasnak nevezett szálvesszőt 

hagytak a tőkén. Schams szerint Budán egyrügyes csapot hagytak, a felsőőrsi szőlőket is 

„budai módon” művelték az 1830-as évektől. Badacsonyban, Gyulakeszi, Csobánc, 

Nagykeresztes, Szombathely szőleiben is kétrügyes csapokat hagytak, a pusztavámi németek 

szintén kétrügyes csapra metszettek. J.G. Kohl, az Osztrák Birodalom országaiban utazva 

Székesfehérvárról a környék szőlőtőkéinek formájáról számolt be 1842-ben. Azt írta, hogy nem 

neveltek itt magas törzset, a vesszőket mélyen visszavágták, és így évente mindig egy-egy 

görcsös, fásodott rész keletkezett a tőkefejen. Egy idő után ezek kisebb-nagyobb elágazásokat 

okoztak, amit az utazó szarvasagancshoz hasonlított. A fehérvári vincellérek pedig az elszáradt, 

elöregedett kivágott tőkéket házaikra, mint egy cégért, vagy vadásztrófeát kiakasztották. Ezek 

egyben a vincellérünnepek jelképei is lettek itt a 19. század első felében. A hosszúcsapos 

metszés csak a 19. század második felében terjedt el, különösen a filoxéra pusztítása után. 

7.4 A SZÁLVESSZŐVEL KOMBINÁLT FEJMŰVELÉS 

7.4.1 A németországi és a stájerországi szálvesszőzés 

Franciaországban, Németországban a conv. occidentalis fajtacsoport szőlőfajtáinak 

tulajdonságai miatt tőkénként hosszabbra metszettek a fajtaigény figyelembevételével, mint a 

conv. Pontica magyarországi pontuszi fajtacsoport szőlőterületein. A hosszúra metszésnek 

számos helyi változata alakult ki, amelyek közül a szálvessző vízszintes kikötése, szög alatti 

leívelése és a Stájerországban, Fertő-tó környékén ismert és gyakori elterjedt szálvesszővég 

földbeszúrása a legismertebb eljárás, hasonlóan a Bódeni-tó környéki művelésmóddal, - az 

alacsony fejművelés szálvesszővel -–ami viszont Babo és Mach szerint a nyugat-magyar-

országival mutatott rokonságot. Mindez a középkor óta fennálló népi kapcsolatra vezethető 

vissza. A szálvessző hagyását és leívelését a Dunántúlon, Mátraalján és Erdélyben az erdélyi 

karikás művelésnél mindig a rajnai eljáráshoz hasonlították, még ha az nem is jelentett egységes 

módszert. A szálvesszőzésre különös gondot fordítottak, amit egy 1839-ben kötött részes 

szőlőművelési szerződés is mutat az Ahr mentéről. E szerint a szálvessző felkopaszodását meg 

kellett akadályozni, egy tőkén 4 szálvesszőnél többet nem hagyhattak, a gyengébb tőkéket pedig 

csak 2 szálvesszőre metszhette meg a részes bérlő.
 

7.4.2 A soproni, Fertő-környéki magyar szálvesszőzés, az un. „ungarische Erziehunsart” 

A fejművelés különös, az európai változatoktól elütő módja az Északnyugat-

Magyarországon belső fejlődés, vagy középkori átvétel útján kialakult soproni szálvesszővel 

kombinált fejművelés volt. Nem lehet kizárt a középkori német lakosság szőlőtermesztési 

gyakorlatának átvétele sem. Különlegességét az adja, hogy a tőkefejen kialakított rövidcsap 

mellett csercsapon hosszú szálvesszőt hagytak meg, amit nem a szomszéd tőkéhez kötöztek, 

hanem meghajlítva a földbe bujtottak el, a szálvessző csúcsát föld fölé hozva. Így 3 karóhoz 

kötést igényelt ez a módszer. A szokatlanságot, a szálvesszők látványához szokott német 

szakembereknek az adta, hogy a lebujtott szálvessző nagyobb, jobb termést hozott, valamivel 



 

 

korábban érő fürtöket, és a földbe dugott meggyökeresedett bujtványt szaporítóanyagként 

használták fel. Mindezek miatt, és mivel csak Észak-Nyugat-Magyarországon látták ezt a 

metszést és művelést, ezért magyar módszernek nevezték el. Először J. Metzger 1827-ben, 

majd V. Schnarzl,Fr. X. Trummer, A. Regner és Babo-Mach írta le a szálvesszős metszés 

tárgyalásánál külön részletezve „Ungarische Erziehungart”-nak, M. Arthold pedig 1929-ben, a 

trianoni határok meghúzása után „burgenländische Schnittmethode”- névvel. Csak W. Köhler 

vélte egyedül indok nélkül, hogy szerinte tévesen nevezték magyar módszernek. A 

mosonmagyaróvári akadémia kertészetet tanító tanárának különösebb oka nem lehetett, hogy 

elvitassa ennek a módszernek a nevét, hacsak az nem, hogy pár évvel a bukott negyvennyolcas 

forradalom és szabadságharc után írta ezt a német oktatási nyelvű intézményben. A Fertő-tó 

melletti főhercegi szőlőben is ezt a metszési formát használták. 

A szálvesszős fejművelés már a 15. század végén Sopronban ismert eljárás volt, a három 

karótámasztékkal. Bél Mátyás is hírt adott róla Sopron, Ruszt, Keszthely, majd Pethe Ferenc, 

Nagyváthy János is Balf, Medgyes, Oggau, Hidegség, Schams Ferenc pedig még Pozsony 

szőleiből is. Az íves bujtványt „bőgen”-nak, magyarul „szagostónak” /szaggatónak, 

szakasztónak/ hívták, a kétrügyes rövid simacsapot, ami az esetleges elfagyás utáni új tőke 

kialakítását biztosította, a biztosítócsapot „őrnek, vigyázónak” (Wachter, Aufpasser) nevezték. 

A bujtvány földből kiálló kis részét „Stift”-nek nevezték. Ha szálvesszőnek való megfelelő 

hajtás nem nőtt, akkor a lebujtott részt nem vágták le, hanem un.”Szukits-Bogen”-nek 

meghagyták. A soproni szálvesszős fejművelés a fentiek alapján középkori reliktumnak tűnik a 

szőlészetben. Ezt megerősíteni látszik egyedülisége, következetesen elhatárolt magyar neve, és 

szerves rokonsági kapcsolata a nyugateurópai szálvesszőre metszéssel. 

7.4.3 Magyarország szálvesszőre metsző szőlős területei 

Magyarország egyéb területein is metszették szálvesszőre alacsony művelésen a szőlőket, 

bár itt ezt újabb szokásnak kell tartanunk. Így Keszthely, Balaton-felvidék, Somló, Győr, 

Kőszeg, Rohonc szőleiben szálvesszőztek. Keszthelyen és a Balaton-felvidéken „bikás”-nak, 

Győr környékén „csonkás”-nak, „hagyomány”-nak nevezték a szálvesszőket. Szálvesszőzték 

azonban a dél-dunántúli lugasokat is Sárközben, Ormánságban, ami viszont szintén középkori 

eredetű lehet. Szálvesszőt hagytak Észak-kelet Magyarországon, a Mátra vidékén, és Kelet-

Magyarországon, Erdélyben a szászok lakta Nagy-Küküllő vidékén és a magyarlakta Kis-

Küküllő vidékén is, ahol combművelésű tőkéken alakították ki a szálvesszőből a karikákat, 

illetve Arad-Ménes-Hegyalján, ahol fejművelésen alakították ki a szálvesszős karikákat. Itt a 

falvak körüli dombok napos oldalain terjedelmes és híres, jó bort adó szőlők voltak. Orbán 

Balázs százegynéhány évvel ezelőtt a nagy székelyföldi-erdélyi leírásában a küküllői itteni 

karikás művelésen (szálvessző hagyás és leívelés a tőke alá) termett bort tartotta a legjobbnak. 

Az itteni fajták, mint  a járdovány, a leányka, a király szőlő a filoxéra pusztítása után jórészt 

kipusztultak. Az itteni jellegzetes metszés és tőkeművelés képe, mint díszítőelem a falusi házak 

ormán, a tetősík által határolt felső háromszögben gyakran megjelentek stukkós, festett díszítő 

elemként, Ez az ornamentika, ami az erdélyi karikás művelést jelenti, ezen a vidéken általános 

volt. 

7.5 BAKMŰVELÉS, COMB ÉS LUGASMŰVELÉS  

7.5.1 Bakművelés 

A bakművelés a nyugat-európai előképek után lassan terjedt. A 19. században Badacsony 

környékén a klasszikus 2 rügyes csapok révén alakították a szabályos, 4 sarkú bakművelésű 

tőkéket. Ezek, az öregek visszaemlékezései szerint, olyan nagyságot is elértek, hogy egy-egy 

ember kényelmesen helyet foglalhatott benne, mint egy karosszékben. Kővágóőrs, Révfülöp 

szőlőhegyén az öreg szőlőkben még ma is láthatók ilyen nagyságú bakművelésű tőkék. 



 

 

Badacsonytomaj környékén a háromágú, un. tomaji metszéssel alakították ki a tőkéket. 

Nagyváthy János már a 19. század elején a hanyag metszés miatt a bakművelésnek megfelelő 

felmagasodásokat figyelt meg a Balaton környékén és a somogyi szőlőkben. „... a' Metszés által 

... 10-12 esztendő alatt 2-3 lábnyi magas, és mint az ember keze, olly vastag nyakát nevelnek 

annak;...”. A bakművelés a minőségi bortermelés művelésmódja volt. 

7.5.2 A nyugat-európai comb és törzsnevelési módok 

A combművelés és törzskialakítás szokása Franciaországból kelet felé terjedt Elzászon át 

német szőlővidékek közvetítésével. Félszálvesszővel Heidelberg környékén, a Rajna Bajor 

területén, Dél-Pfalz, Lahm környékén, egy vagy több szálvesszővel kombinálva Württemberg, 

Badisches Oberland, a Maina völgyében metszettek, Svájcban is több hasonló regionális 

művelésmód alakult ki. Ezek legtöbbje már a 18. század végén általános volt, Sprenger 1778-

ban többet be is mutatott. J. Metzger részletesen le is írta 1827-ben őket, valamint 

kialakításukat, közölte rajzukkal együtt. Így rendkívül alapos, jól szemléltetett munkáját olvasva 

a comb és törzsművelésű szőlőket, szálvesszőzésüket a magyar olvasók is megismerték. 

7.5.3 Lugasművelés 

A szőlő liánnövény, amelynek kúszótermészetét használták ki a lugasművelésnél. A római, 

ókori szőlőtermesztés kedvelt formája volt a lugas, amely az újkorban azonban területileg 

visszahúzódott. A paraszti gyakorlatban és a földesúri díszkertekben azonban megőrizték őket. 

Így a dél-magyarországi, kelet-dunántúli szőlőkben, különösen Sárközben és Ormánságban, 

elvétve Somogyban a Vinea camerata típusú lugas maradt fenn, amikor négy ágasoszlopon levő 

lécen vezetik a szőlőhajtásokat. A Vinea ingata (canteriata) és a Vitis pergulata a 16-17. századi 

lugaskertek földesúri büszkeségei voltak, amelyeket a 18-19. századi szakirodalom, különösen a 

19. század második felében, fal, bejáratot takaró lugasként átformálva ajánlott. J. Metzger 

részletesen ismertette a különböző lugasformát és típusaikat, így nem lehet véletlen, hogy a 

keszthelyi Georgikonban is foglalkozott velük Lehrmann professzor, aki magyarul adta elő a 

szőlészet-borászat tudományát. A dél-dunántúli paraszti lugasszőlőművelésre a múlt századi 

szakirodalom hívta fel a figyelmet, részletes leírást adva a tolnai, szekszárdi-bátai szőlőhegyek 

vörösbort adó kadarkásaiból kiemelkedő fehér csemegeszőlő lugasokra, melyek ideiglenes 

tartóvázát a letermés, kimerülés után áttelepítették a szomszédos, közeli csemegetőkékhez. 

Haas Mihály 1845-ben már azt írta Baranyából: „... a német ellenben a rómaiakat követve 

magasra, vagyis lugasnak ereszti föl.”A betelepített németek valószínű az őshazájuk gyakorla-

tával és szakmai ismeretével elevenítette fel, folytatta Dél-Dunántúlon a lugasművelést. A 

sárközi lugasszüretet bajor szüretnek is nevezték, de a lugas szót Hadrovics László a német 

Laube szóra vezeti vissza a magyar szókincsben. A dél-dunántúli lugasművelés néprajzi 

vizsgálatát Égető Melinda végezte el, felvetve, hogy a középkori szőlőkultúránk 

maradványának tekinthető ez a fajta lugasművelés. 



 

 

8. VII. TALAJMŰVELÉS 

8.1 ÁSÓS-KAPÁS TALAJMŰVELÉS 

8.1.1 Ásós szőlőművelés Nyugat-Európa szőlővidékein 

A középkori nyugat-európai szőlőtermesztésben az ásó szerepe meghatározó volt. Jost 

Amman 1568-ban megjelent könyvében is vaspapucsos faásót ábrázol egyik képén, a kétágút 

használó vincellér mellett. Az Ahr vidékén Szt. János nap táján ásták fel a szőlőket már 1586-

ban, a részes vállalkozói szerződés értelmében. Sprenger szintén a délnémet szőlőterületek 

talajművelési eszközei között említi az ásót. Germershausen 1785-ben már 3 körülásásról írt. 

A mélyásást a fakadáskor, a 2. felásást pedig tavasszal metszés után, március végén, április 

elején, míg a 3. ásást virágzás után János nap táján javasolta a szőlőkben. A francia 

szakirodalom elítélte a szőlő felásásának gyakorlatát, a harmatgyökerek megsértése miatt, ennek 

ellenére a szőlő háromszori felásása a 19. században is általános gyakorlat volt a német 

borvidékeken. 

8.1.2 Ásós szőlőművelés, ásó  a talajmunkák során Magyarországon         

A 14. századból való Vencel-Biblia ábrázolása szerint a szőlő földjét ásóval lazították. Az 

északnyugat-magyarországi szőlőkben tavaszi nyitás már a 15. században azért nem volt, mert a 

fedés mélylazító talajmunkája helyett szüret után az utolsó talajmunka a felásás volt. A fedés 

helyetti őszi mélyásás után húzták ki a szőlőkarókat. A Soproni magyar-latin szójegyzék, amit 

Házi Jenő a Besztercei és a Schlägi nyelvtörténet emlékek elé helyezett, időben tehát az 1375-

1385-ös évek közé, már a kapa, ásó, karó szavakat is tartalmazta. Sopronban még a 19. század-

ban is villával vagy ásóval ásták fel a szőlőt. A pusztavámi betelepült németek legöregebbjei a 

szőlő későőszi, vagy koratavaszi felásására még emlékeztek. Az ásást váltotta fel a mélykapálás. 

Schams Ferenc a budai szőlőművelés leírásakor  megemlíti, hogy az első kapálást vagy 

körülásást a budai kapával végezték. A szőlőkapa egykori ásásra használatát több analóg 

párhuzam mutatja. Kecskés Péter kutatásai pl. Gyöngyös környékéről a Kis Kárpátokból. A 

bazini és a modori kapákkal, de a szentendrei kapával a Dunakanyarban is így dolgoztak még a 

szerb telepesek. A kapával ásás egy korábbi technológiai réteget, eljárást tükröz. A kapa 

szavunk ugyanis a 14. századnál nem régebbi, és  a „kapás” eredetileg a szerb-horvát kópac = 

ásóval dolgozó földmunkás, kapás, a szlovén kopác = ásóval dolgozó munkás, kapás, a cseh 

kopác = ásóval dolgozó munkás, a szlovák kopác = ásóval dolgozó munkás, kapás, a lengyel 

kopacz = ásóval dolgozó munkás, vájár jelentésében használt, vagyis mindegyik az ásós 

munkával kapcsolatban álló szó volt. Ezért feltételezem, hogy a szőlőmunkás és a szőlőföld 

mértékegysége jelentésű szavunk - a kapás átvétele a korábbi ásós, ásóval végzett 

szőlőmunkákra utalhat. Nem lehet véletlen, hogy Pankl Máté Pozsonyban a 18. század végén 

megjelent tankönyve szószedetében azt írta: „Pastinatio - Ásás - kapálás -Das Weinhauen – 

Kopáni”. A fentiek alapján úgy vélem, hogy a parragkapálás és a mélyen kapálás paraszti 

gyakorlata és kívánsága az egykori ásós, mély talajmunka középkori emléke lehet a 

parragkapáló magyarországi szőlőterületeken. A Tokaj-hegyaljai kétágúzás is ebbe a 

mélyművelő kapcsolatba értendő. Balassa Iván, Tokaj-hegyalja kiváló kutatója is feltételezi, 

hogy itta középkor végén, de legkésőbb a 16.század közepétől kezdve már használták. 

8.1.3 A szőlőkapa formák 

A magyar kapákat általánosítva széles kapáknak könyvelte el H. Grünn az alsó-ausztriai 

szőlőművelés vizsgálatánál. Pedig Magyarországon számtalan formájú, alakú hegyes kapát, 

tájtípust is használtak, elég ha csak az eszközkészítő-kereskedők katalógusait vizsgáljuk. 



 

 

Ezekben ugyanis a helyi igényeknek megfelelő tájtípust ajánlották, tudván, hogy a tapolcai kapa 

helyett nem fogják a Tapolca környékiek a szokatlan formájú villányi kapát vásárolni. Egy-egy 

háztartás több kapát is tartott, esetleg más-más növénykultúrában más-más kapát használtak. A 

15. század végén, a soproni Haberleiter Miklós jómódú polgár és céhmester hagyatéki leltára 

szerint a 4 szőlejéhez 6 kapája volt. A részletezőbb 18-19. századi leltárak már az állapotukat, 

nagyságukat, nevüket is megemlítették és azt is, hogy mire használták őket. A történeti 

borvidékek szőleiben hegyes kapákat használtak. A régészeti korok bizonysága szerint a 

középkori ásatási rétegben és a recens néprajzi gyűjteményekben a hegyes kapát használó 

területek lefedik egymást. Mindezt Müller Róbert régész állapította meg, aki a magyarországi 

mezőgazdasági vaseszközleletek történeti atlaszát készítette el. Ezzel szemben a lapos, illetve a 

széleskapa elnevezés csak a 16. századtól mutatható ki rendszeresen. Hegyalján a 17. század 

első felétől különböztették meg rendszeresen a laposkapát.   

Dunántúlon legelterjedtebb a hegyes, az ún. sümegi kapa volt, amelyet a köves, 

bazaltmorzsalékos minőségi borvidékek szőleiben használtak, így Balaton-felvidék, Somló, 

Ság-hegy vonzáskörzetében és Nyugat-Dunántúlon. A szekszárdi bátai dombokon és a villányi 

szőlőkben négyszögletes, egyenes vágóélű, az ún. villányi kapát használták, Pécs és Mecsek 

szőleiben a kerek, ovális lemezű pécsi kapát, Buda és Mór környékén az ovális, de hegyben 

végződő budai kapát, amit német kapának is neveztek. A fő lemezes kapatípusok mellett a 

kisebb helyi központok és a nagytáj szélén a szomszédos területek kapáit használták. Hegyes 

kapákat használtak a 19. század elején a vaskereskedő katalógusok rajzai, kapa-tájtípusai 

alapján Miskolc környékén, az un. miskolci-t, Tokaj-hegyalján a tállyai-t, a hegyaljai vagy 

tokaji-t és még északkeletebbre az újhelyit, vagy ungvárit használták a szőlő kapálására. Ezek a 

kapatípusok erős felépítésűek, anyagúak voltak, bár a köves, bazaltmorzsalékos szőlőkben így is 

elkoptak egy-két éven belül. A kapalemezen a vékonyabb anyagvastagságú részek koptak 

erősebben, ezzel szemben a kapalemez közepén a gerinc, ami vastagabb anyagú volt, jobban 

ellenállt az óriási igénybevételnek. 

8.2 A FEDÉS ÉS NYITÁS 

8.2.1 A nem fedő és a fedő-nyitó tájak  

Bél Mátyás a kedvező időjárásra hivatkozva írta, hogy az őszi fedést és a koratavaszi nyitást 

több borvidéken nélkülözik. Elsősorban Északnyugat-Dunántúlon, Sopron, Ruszt, Pozsony, 

Fertő-tó környékén, valamint a betelepült németeknél, mint pl. Pusztavám szőleit sem fedték a 

20. század elejéig. Nem fedtek Dél-Dunántúl, Pécs-Mecsek, de Göcsej és Hetés szőleiben sem. 

Ezzel szemben a kontinentális éghajlatú borvidékeken, az alacsonyművelés fagyvédelme 

érdekében tanácsos volt télre fedni. 1692-ben fedték a szőlőket Budán, de fedték a tőkéket a 

fagyveszélytől védve Szerémségben, sőt érdekes, hogy június végén már Zalában, Somogyban, 

de Fejér megyében és a Balaton-mentén is. Területileg a fedő-nyitó és a nem fedő - nem nyitó 

területek keverten egymás mellett helyezkedtek el, valószínűsíthetően az alacsonyművelés 

középkori elterjedésével a fedés-nyitás munkája is kialakult ott, ahol nem ásták a szőlőket fel, 

így bizonyos mélyművelést, tápanyagutánpótlást és csapadékhasznosítást is elértek, illetve 

egybekapcsolhatták a fedés-nyitás munkájával. A nem nyitó és fedő területeken a középkori 

német szőlőtermesztés hatása tűnik döntőnek, míg a fedés-nyitás a déli szláv új telepesek hatása 

révén a szélsőségesebb  éghajlatú balkáni vörösborkultúra területén jelentkezett döntően 

Magyarországon. De fedték és nyitották a szőlőket a legészakibb borvidékünkön Tokaj-

hegyalján is. A 15. századtól kezdve a szőlővel a „fedés” szó kapcsolatba hozható. Március 12-

én, Gergely napján kezdődött  a nyitás Tokaj-hegyalja szőleiben, amikor a hegyaljai szólás-

mondás szerint megcsendült  a kapa. 



 

 

8.2.2 A fedés és a nyitás módja 

Szüret után kapával mélyen felvágva a szőlősort, a tőkéket, a tőkesort befedték. Hátrafelé 

haladva a fél sort fedték, majd visszafelé a sor másik oldalát. A gondosabb fedők ügyeltek, hogy 

levél, fürtmaradvány ne kerüljön a tőke közelébe. A fagy beállta előtt végezni kellett a 

munkával. A 19. századi szakirodalom az eróziós károk csökkentése érdekében nem bakhátra 

fedést, hanem a tőkénkénti kupacra fedést javasolta. Az évkezdő első munka a szőlőben a 

nyitás, nyitogatás, pirkálás, kikapálás volt. A népi megfigyelés az első virágzó gyümölcsfákhoz, 

a mandula, őszibarack szirombontásához kapcsolta, amit már Nagyváthy János is megfigyelt. 

Előfordult, hogy a rossz idő miatt elhúzódott ez a munkakezdet. Általában azonban József nap, 

Sándor nap környékén befejezték a nyitást. A hegyvidéki szőlőkben először kis bujtókapával 

nyitottak, mert ezzel jól ki lehetett bontani a tőkét. Ekkor még a sorköz talaját nem húzták le a 

bakhátról, csak a tőkéket szabadították meg a földtől. A bujtókapa használata azért volt előnyös, 

mert kicsisége miatt kevésbé sértette fel a tőkét, és a lejtős sorokra merőleges nyitási 

mozdulatnál az erózió is kisebb mértékű volt, továbbá esetleges harmatgyökerezési munkákat is 

elvégezhettek. Ha nem volt ilyen kapa, akkor az elhasználódott, elkopott nagy kapa sarkait 

vágták le és így lett belőle nyitogató kapa.  A nyitás menete pl. Somlón úgy történt, hogy 

két ember egymás mellett, háttal a lejtő irányának, völgy felé haladva nyitott. Nagyon nehéz és 

fáradságos munka volt ez.  Nem mindenhol nyitottak egyszerre, Badacsony környékén, a 

Balaton-felvidéken előbb kitányérozták a tőkék környékét, és csak ezután metszettek. 

8.3 AZ ELSŐ KAPÁLÁS 

8.3.1 Mély parragkapálás bakhátképzéssel 

Tavasszal, azokon a területeken, ahol nem ásták fel a szőlőt, mélyen bevágva kapálták fel a 

szőlő sorát a nyitás után. Az egykor ásós területek nem fedett szőleinél a kétágút használták 

erre, míg a fedő-nyitó területen mélyvágásra a lemezkapát. A parrag elnevezés is jelzi, hogy 

mintegy még műveletlen, mély talajmunkában nem részesített, a téli csapadéktól összetömörített 

talajt kellett ezzel a nehéz munkával felvágni, mélyen fellazítani. A parragkapálás Ság hegy, 

Somló, Balaton-felvidék, Délnyugat-Dunántúl szőleiben használt kifejezés volt az északnyugati, 

ásós szőlőkben használatos böjti kapálás elnevezéssel szemben. Ez is azt jelzi, hogy mélyen 

kapálni a nem ásós területeken kellett, illetve ez a kapálás azt helyettesítette. A fárasztó 

munkáról Kanizsa, Gelse, Pagonvár környékéről így számoltak be 1861-ben: „Négy iv nagyságú 

és négy szegletű kapájokkal úgy vágtak, a hosszu kapanyelök segítségével a földbe, hogy minden 

tizedik csapásnál pihennie kell, mert az oldala okvetlen megfájdul.” 

Az Alföldön és a hozzá kapcsolódó Duna jobbparti gyalogművelésű szőlőkben a kapáló a 

lába közé vette a sort és  kézváltással jobbra, balra hányta a földet. Ezt a módszert Égető 

Melinda a kadarka és a balkáni vörösborkultúrához kapcsolódó talajművelési technikának 

tartja. Az igen nehéz munka és a napszámok kiadása helyett német szőlős vidékeken a 19. 

század elején már a talajművelés nélküli, zöld mulcsréteget adó növénytakarással is 

kísérleteztek. A bavariai választófejedelem által támogatott lóherevetési közteskísérleteket 

Nagyváthy János is kipróbálta, de tapasztalatai szerint nála a szőlőt elnyomta. Az ősszel 

végzett első mélykapálást pedig az erózióveszély miatt nem ajánlotta. 

8.3.2 A második, harmadik, negyedik kapálás  és a kézi fűszedés 

A parragkapálás vagy villakapálás után még kétszer, háromszor kapálták meg a szőlőket. A 

második kapálás ideje virágzás után, április végén, május elején volt, Somogyban kertzelésnek 

hívták, Somlón bevágásnak vagy terítésnek, amikor is a sorközi bakhátat lebontva enyhén 

bogárhátúra képezték ki a sorközt. Balaton-melléken csak a harmadik kapálásnál, júliusban 

bontották le a bakhátat. Korábban valószínűleg a bakhátat nem is bontották még le, az a szüretig 



 

 

emelkedett a sorköz közepén. A laposra kapálás Északnyugat-Dunántúlon, a kétágúval kapált 

szőlőkben volt általános. A harmadik kapálás, a harmolás még jobban elegyengette a sorközt a 

bakhátra kapáló, parragkapáló szőlőkben. A somogyi, zalai szőlőket ekkor takarták kis földdel, 

ha pedig a fű felverte, kézzel kinyűtték a füvet. Az aratással egy időbe esése miatt itt ugyanis az 

utolsó kapálás helyett szeptemberben füvet kellett szedni. Fontosságát mutatja, hogy több 

helyen már negyedszer nem is kapáltak, csak kézzel gyomláltak helyette. Sopronban már a 15. 

század végén a harmadik kapálást, - ha nem volt rá szükség - gyomlálással helyettesítették, 

később fűsarlóval szedve, sarabolásnak nevezték ezt a munkát. A 17. század közepén a rohonc-

szalonaki uradalom majorsági szőleiben is jobbágyrobotban gyomláltatták a szőlőket a negyedik 

kapálás után. Somlón az uradalmi kimutatások a 18. század végéről is kézi gyomlálást 

említenek. Győr környékén is a harmadik kapálást „gazolással” pótolták a 19. század közepén 

és Ruszt, Pozsony szőlőiben ollóval vágták a gyomot, Göcsej északi szőleiben csak egyszer, 

kétszer kapáltak és a szőlőben nőtt füvet lesarlózták. A kézi gyomlálás, fűszedés nemcsak egy 

drága napszámú, kényes munkától mentette meg a zsendülő, a korai fajtáival már érő szőlőskert 

tulajdonosát, hanem ezek a szőlők nagyobbrészt az ásós, mélyművelésű szőlők területén voltak, 

így valószínűsíthető, hogy az évi alaposabb talajmunka révén a kézi gyomirtás, fűszedés 

archaikus szokása maradt fenn, ugyanúgy mint a stájerországi szőlőkben. Négyszer kapáltak 

viszont ezzel szemben Fejér megyében, Villány-Siklós szőlőhegyein, Pécs-Mecsek szőleiben, 

Buda, Nagykanizsa, Révfülöp környékén. 

8.3.3 A kétágú villakapák 

A magyarországi kétágú villakapa-használat két irányból jövő eredetre vezethető vissza. Az 

egyik, az antik hagyományok alapján a Dél-Délkelet-Európa területére mutat, ahol a különböző 

lugas formációknál a kétágú a talajadottságok miatt a talajművelés szerszáma volt. A másik 

irány pedig Nyugat-Európa felé mutat, Franciaország, Svájc, Dél-Tirol, Németország felől. 

Valószínű, hogy az erre a területre jellemző ásós, mély talajmunka eszközét, az ásót válthatta fel 

a középkorban, majd az ásót több helyről kiszorítva a mélyművelés egyedüli eszköze maradt. A 

villakapa használatában a Dél-Délkelet-Európai irány és hatás a lugasművelés középkori 

visszaszorulásával jelentősen  csökkent, és a lösz-homoki alacsonyművelésű szőlők területi 

növekedésével még inkább visszaszorult. Magyarországon a középkori nyugat-európai szőlő-

borkultúra terjedésével viszont egyre nőtt a jelentősége. A kétágú már a középkorban a német 

szőlő-borvidékeken a szőlőműves, vincellér jelképe lett, mint az ásónál gyorsabb, 

termékenyebb, mélyművelésű munkaeszköz. A ruszti halásztemplom 15. századi zárókövén is 

megtalálható az ábrázolása. A kétágúk Nyugat-Európából való elterjedését támasztja alá az, 

hogy a római kor után eltűntek a Kárpát-medencéből. Az Oklevélszótár 1545-ből „Czakanos 

kapa” formában közli az első adatot Nyugat-Dunántúlról. A 16-18. századi kalendáriumok 

általában januári-februári hónapábrázolásaikon mutatják, míg Jablonski Miklós kalendáriumán 

már márciusban szerepelt kétáguzó ember képe hónapábrázolásként. Mindez általános ismeretét 

jelzi Nyugat-Magyarországon. Pankl Máté pozsonyi tankönyve szószedetében „Pastinum - 

Vaskapa - Kétágú kapa - Weinhaue - Motika - Krampla” szómagyarázatot, fordítást adott. A 

kétágút „ágocskapa”, „csákánykapa”, „szarvaskapa”,„kétágú kapa”, „Karste”, „vellakapa” 

néven hívták Dunántúlon. Schams Ferenc megállapította, hogy: „Tokajban, Pozsonyban, Sz. 

Györgyön, Ruszton, Sopronban s az ország északi területein az első kapálás csákánykapával 

történt, míg a budaiak, szerémiek, Horváthok és bánátiak ezen hasznos kézi eszközt nevéről is 

alig esmerik.”Ha Ruszton nem ásták fel a szőlőt, akkor az első, böjti kapálást kétágúval 

végezték. Kétágúztak még Rohoncon, Kőszegen is és az agyagtalajú pécsi-mecseki szőlőkben, 

de a köves szentendrei szőlőkben is. A kétágú használatának területi elterjedése 

Magyarországon az ásós, nem fedő-nyitó területekkel azonos. A kétágú villakapa eszköz 

történetének ismeretében feltételezem, hogy a középkori nyugat-európai szőlészet-borászat 

fejlődését követő északnyugat-dunántúli szőlők, a nem fedő és nyitó területek ásást helyettesítő, 



 

 

azt kiegészítő mély talajmunkája a kétágúzás lett, amely munka 18-19. századi megjelenése más 

dunántúli szőlőben másodrendű volt, a talajadottságok függvényében. 

8.3.4 Kapagyártók és szállítók 

Magyarország nyugati szőlőterületét, az itteni kapaigényt elsősorban a stájer huták és 

hámorok látták el, bár Vas megyében is több kisebb hámor és kovács-kapakészítő céh dolgozott. 

Dunántúl nyugati stájer vas-fémkereskedelme a törökök kiűzése után tovább erősöíött és a 18-

19. században meghatározó lett. A pécsi vashámor termékeinek javulásával a 19. században 

Pécs is bekapcsolódott az áruellátásba. A helyi ellátást a vásárokon kívül kisebb vas-

munkaeszköz-kereskedő boltok biztosították a szatócsboltok mellett. 1711-ben már Hassan 

János pesti polgár boltjában 42 db  győri kapát, 12 német kapát és 2 csőkapát írtak össze, 

amiket árusított. Zalaegerszegen 1777-ben pl. már megalapították „Az arany ásóhoz” címzett 

vasboltot. A kapagyártó központok a táji-típuskülönbségeket figyelembe vették. Így pl. a stájer-

országi Grácban 1825-ben kiadott képes nagy árjegyzék a mecenzéfi kapákból 90 tájjelegűt 

sorolt fel, az 1885-i 5. kiadása ugyanennek a katalógusnak már 212 kapatipust ajánlott. A 

mecenzéfi kapák, amik elsősorban Tokaj-hegyalján terjedtek el, ugyancsak elkerültek az ország 

számos vidékére. Erdélyben a torockói, oravicai és más vashámorok termékeit használták a 

szőlőkben. 

8.3.5 A fogatos talajművelés 

A fogatos talajművelés a magyarországi kapásnövényeknél a 19. század első harmadában 

megjelent, bár ekkor a szőlőkben még nem használták. Franciaországi biztató példákra 

hivatkozva ajánlotta használatát a magyar szőlészeti szakirodalom. Az 1860-as években a 

villányi főhercegi szőlőkben próbálták ki a sorművelő kultivátort, de még emberi erővel 

vontatva. Havas József kőbányai szőlejében szintén kipróbálta az eszközt, jó véleményt adva 

róla. Gróf Eszterházy Miklós-Móric 1893-ban telepített híres ászári, 100 kh-nál nagyobb 

szőlejében is a talajmunkát már fogattal végeztették. A 10 kh nagyságú hecsei bencés uradalmi 

szőlőben is a szélessorközűen telepített szőlőt fogattal munkáltatták meg. A szőlőmunkáltatás 

könnyítése érdekében javasolta a szőlőgazdálkodást vizsgáló bizottság a bencés 

szőlőültetvények fokozatos fogatos művelésre állítását. Ezzel együtt a 120-140 cm-es 

sortávolságra ültetést is meghatározták. A fogatos művelést szőlőben elsősorban a fedés, nyitás 

és az évi talajmunkák könnyítésére, gyorsítására használták volna fel. A korabeli szakirodalom 

egyértelműen állást foglalt a fogatos művelés mellett, annak ellenére, hogy nagy volt az 

ellenszenv irányában. A fogat használatát ott látták célszerűnek, ahol a kézi napszám túl drága 

és a szőlőgazdaság nagy volt. A Borászati Lapok fogatos szőlőművelő eszközök versenyét 

rendezte meg, ezzel is propagandát keltve használatukért. Ruszt, Sopron, Pozsony szőleiben a 

filoxéra pusztítása után már 100-120 cm-es sortávolságra telepítették a szőlőt, hogy a lókapa 

használható legyen. Lassan a fogatos művelés elfogadottá vált. Terjedését mutatja, hogy 

Lesence-Tomajon Hertelendy Ferenc csaliti szőlejében is bevezették, a pusztavámi és 

lajoskomáromi evangélikus németek pedig rokoni kapcsolatuk révén szerezték be a 

talajmegmunkáló fogatos eszközöket.A fogatos szőlőeke, a fogatos kultivátor elsősorban a 

síkvidéki szőlőkben terjedt el, és gyorsította meg a fedés-nyitás, illetve a sekélyen kapálás 

munkáját. 

8.4 TRÁGYÁZÁS 

8.4.1 A nyugat-európai példa, gyakorlat 

A szőlő kötelező trágyázását írta elő 5 évenként az 1586-os ahrvidéki német területek részes 

szőlőmunkáltatási szerződése. A trágyázás fontosságát mutatja, hogy trágyázás után már nem 



 

 

lehetett a bérlőt kiűzni a szőlőből. Rendszeresen, két-három évenként   trágyázták a rajnai és 

más dél-német, stájerországi szőlőket is. Az ország több területe szőlőtrágyázását Bél Mátyás is 

leírta a 18. század első harmadában. Később, a 19. század közepén is 4 évenként trágyáztak. A 

szőlőket előnyben részesítő gazdák Baranyában és Szerémségben is lelkiismeretesen 

megtrágyázták. A pusztavámi németek 3-4 évente dúsították szőleik talaját, felismerve, hogy: 

„Auf schwachem Boden gibt es nur eine schwache Fechsung.”Promontoron, Szekszárdon, 

Sopron szőleiben rendszeresen trágyáztak. Sőt 1889-ben Sopron környékén a túltrágyázás 

kórképe lépett fel. Hasonló túltrágyázás miatti minőségromlásra az erdélyi szászok szőleiben, a 

Falusi Gazda szaklap hívta fel a figyelmet.  

8.4.2 Az allodiális, uradalmi szőlőkben és a jobbágy-paraszti szőlőkben 

Az allodiális szőlőket rendszeresen trágyáztatták, jobbágyrobottal biztosították a 

trágyafuvarozást és a kiszórást. 1642-ben, a „sok szokatlan szekerezés” elleni zsellérpanaszra 

Nádasdy Tamás elrendelte, hogy a cenki (Nagycenk) zsellérek marhával semmi egyebet sem, 

de a „szőlőkben való ganéjzásban segítsenek”, hasonlóan a cáki szőlőt 1649-ben a rohonc-

szalonaki uradalomban is robotban trágyázták. Az alsólendvai uradalom muraközi szőleit is 

rendszeresen trágyázták, 1724-ben pl. 106 szekérrel. A kismartoni hercegi bizottság az uradalmi 

szőlők trágyázására szintén nagy gondot fordított. Mária Terézia urbáriuma szerint a jobbágy 

nem kötelezhető arra, hogy saját trágyáját hordja az uraság szőlejébe, a földesúrét is csak 

robotban. Somlón is trágyáztak a nagyobb allodiális, uradalmi szőlőkben. A somlóvásárhelyi 

Szent Klára apácakolostor szőlejébe, a vásárhelyi jobbágyok marhás robotban szállították a 

trágyát. 1770-ben 15 szekérnyit fuvaroztak fel a hegyre, ami 30 marhás robotnak felelt meg. A 

garamszentbenedeki uradalom 1780 körül pénzen vásárolt külön trágyát szőlei részére, mert a 

saját juhakolból származó készlete kevésnek bizonyult. 6000 szekérrel és robotoló jobbágyokkal 

szállíttatta a trágyát a szőlőbe és a szőlők közti parlagokra. A Fejérvári Őrkanonokság 

(Custodiatus) szőleiben is nagy figyelmet fordítottak a szőlő trágyázására. Somogyban is 

trágyáztak az uradalmi szőlőkben. Villányban, a főhercegi uradalom szőlejében 1858-59-ben 

már a komposzttrágyát próbálták ki telepítéskor. A termő szőlő talaját 7 éves forgóban, 350 q/kh 

hízómarha trágyájával dúsították, ami évente 50 q-nak felelt meg, és ezt 64 ökör adta. A 

filoxéravész után uradalmi szőlőkben továbbra is rendszeresen trágyáztak, azt lehet mondani, 

hogy általános lett az uradalmi szőlők trágyázása. 

Az allodiális szőlők trágyázásához képest rendszertelenül, kisebb mennyiségben trágyázták a 

jobbágy-paraszti szőlőket. A trágyázás inkább a tőkepótlásnál, a bujtásnál és a döntésnél történt, 

nem egyszerre és nem nagy adagban. 1828-ban pl. a vonyarcvashegyi  Szabó György a 

keszthelyi uradalomhoz fordult panaszával, megemlítve, hogy szőlejében 657 bujtáshoz 25 

szekér trágyát használt fel. Ez azt jelentette, hogy 26 bujtáshoz egy szekérnyit használt fel. Bár 

nem tudjuk mekkora szekérrel és mennyire megrakva szállította ki a trágyát szőlejébe de 2-3 

villa trágyát biztos jelentett bujtásonként ez a mennyiség. 1858-ban Szedlatsek János 

esztergomi csizmadiamester azt kérte a váci püspöktől: ,,Nagy alázattal esedezek a 'M. Urasá-

gomhoz miután rettenetes nagy trágyázást kiván a föld, mert igen sovány, s vad, tehát borzasztó 

dolgokat köll elkövetnem, azért tehát, legalább egy pár évet a M.' Uraságom a dézmábul 

elmellőzne, a mellett nem abbul a tekintetbül folamodok hogy a M.' Uraságomtul az illetéket 

elvonnák, hanem hogy mind magamnak, mind Uraságomnak évek után, többül, többet termesz-

hessek...” 

A 19. század első harmadában (1828-ban), Somlón a dobai oldalon volt legnagyobb a 

trágyázás napszáma. A jobbágy-paraszti szőlőket nem rendszeresen trágyázták. A trágyát ökrös 

és bivalyos szekerekkel vitték a hegyre, majd kézi cserény, trog, srágla segítségével hordták be 

a sorok közé. A parasztok a teliholdat tartották legmegfelelőbb trágyázási időpontnak. A Hold 

várható állását kalendáriumból nézték ki. A fiatal telepítéseknél a cserebogárpajortól tartva, 



 

 

féltek a trágyázástól. A szőlők trágyázása Somló-hegyen csak jóval a filoxéravész utáni 

újratelepítések révén lett általános. 

8.4.3 A szőlő istállótrágyázásának magyarországi elítélése, és a különböző trágyafajták 

Érdekes módon, a robotban földesúri szőlőt trágyázó jobbágyok-parasztok saját szőlejüket 

nem trágyázták ugyanolyan rendszerességben és mértékben, mint az uradalmakban. Ennek 

magyarázata nemcsak a trágyaszűke, a költségessége és a nehéz munkája volt, hanem az a nézet 

is, hogy a trágyázás a bor minőségére negatív hatást gyakorolt. Az előzetes trágyakezelés nélkül 

kijuttatott, éretlen, szalmás trágya, a tökéletlen földbe juttatás a földre lógó, érett fürtökön 

keresztül valóban kellemetlen íz-illatanyagot adhattak a jobbágyi-paraszti szőlők borainak. 

Azonban az allodiális szőlőkben rendszeresen, nagy adagban kijuttatott érett istállótrágya ilyen 

panaszt nem okozott. A trágyaszag borra átvételének első említői a 18. század végi francia, 

osztrák szakmunkák, amikből a magyar szakirodalom is ezt kezdte hirdetni. A termesztői 

közvéleménybe mélyen ívódott be ennek példája, a 19. századi szakirodalom állandó elrettentő 

példának hozta fel a rendszeresen szőleit trágyázó németeket. Ezt a hihetetlen nagy visszhangú 

szakmai megfigyelést már a Borászati Lapok 1874-es első száma bírálta, mert hatására a 

borminőség romlásától való félelmükben a korábban példásan szőlőt művelő tájakon, mint 

Pozsony, Buda, Eger, Hegyalja, Versec szinte egyáltalán nem is trágyázták a paraszti szőlőket. 

Már pedig ennek elmaradása a termés mennyiségét és minőségét is rontotta. Trágyafajták közül 

az istállótrágyát használták legelterjedtebben ebben az időben, bár a 19. század végén, a 

filoxéravész utáni rekonstrukcióban istállótrágya hiány mutatkozott.  

 Komposzttrágyát már a 18. század végi francia szakirodalom is ajánlott. Az erodálódott, 

lemosódott, összegyűjtött földet, iszapot szintén trágyaként használták fel. Nagyváthy János 

mindenféle por, iszap keverékét javasolta trágyának. 1853-ban már Sopronban 

venyigezúzalékot használt fel egy birtokos trágyázásra, 1865-ban a Falusi Gazda című szaklap 

is hírt adott róla. Az 1860-as években már a Vidacs gépgyár venyigezúzógépet szerkesztett 

Gyürky Antal megrendelésére. A Borászati Lapok 1898-ban az összeaprított venyigét nem 

tartotta jónak trágyaként, helyette inkább a homokmegkötő szerepét emelték ki. Ma már tudjuk, 

hogy nagyadagú nitrogén műtrágya kell a nagymennyiségű összeszecskázott venyige 

mikroorganizmusok révén történő elbontásához. A trágyát az ásós, nem fedő-nyitó területén 

beásták a földbe, a fedő-nyitó területen pedig fedés után a sorközi árkokba hordták, és a 

döntésnél, bujtásnál egyedi tőkéket is trágyáztak a fészektrágyázáshoz hasonlóan. 



 

 

9. NÖVÉNYÁPOLÁSI MUNKÁK A MAGYARORSZÁGI SZŐLŐKBEN 

9.1 ZÖLDMUNKÁK 

A növényápolási munkák agrártörténeti kutatása mindezideig arányában elmaradt a többi 

munkák említése mellett.    Ezeknek a munkáknak a jelentőségük csak a 19. század második 

felétől nőtt meg, elsősorban a növényvédelmi munkák általánossá válása révén. Azonban a 18. 

század végi, 19. század eleji, mennyiségi szemlélet eluralkodása idején a hanyagabb munkákat 

éppen ezeknek a munkafolyamatoknak az elhagyása jellemezte. Míg a 18. század végén 

aprólékos zöldmunkákat írtak le, néhány évtized múlva a jobbágy-paraszti termesztés nélkülözte 

ezeket a termesztéstechnikai elemeket. 1803-ban és 1805-ban pl. Somlón még robotmunkában 

végezték kötözés mellett a „szöllö munkára” fordított nyári napokat. A 18. század végére 

kialakult és a magyar szőlő-bortermelésben eluralkodott extenzív jelleg, a nemtörődöm jobbágyi 

munka, a csökkenő szakértelem mind-mind ezeknek az aprólékos és gondos odafigyelést 

igénylő szakmunkáknak az elmaradásában mutatkozott meg. 

9.1.1 Hajtásválogatás 

A nem termő, sűrítő hajtások eltávolítása Nyugat-Európa borvidékein általános és nagy 

figyelemmel végzett munka volt. Az alacsonyművelésen (bakművelés) általában háromszor 

annyi meddőhajtás képződött, mint a magasművelésen. Mindezért szükséges és felértékelődik a 

hagyományos szőlőtermesztésben, a tradicionális tőkeművelési módoknál a hajtásválogatás. 

Már a 19. századi szakirodalom hangsúlyozta fontosságát. Az első hajtásválogatásról és 

lelevelezésről, épp a töröktől felszabadult budai szőlőkből van értesülésünk, amikor is 1695-ben 

rác asszonyok bérmunkában ezt a munkát végezték. A Pest-budai szőlőművelést kitűnően 

ismerő Schams Ferenc budai szőlőművelési munkának nevezte „Jäten” néven a virágzás előtti, 

fürtkezdemények nélküli meddő hajtások eltávolítását. Hasonlóan végezték Mór, Pusztavám 

környékén is, gyomlálás néven. A pusztavámi németek jellemzően a metszés mellett a 

hajtásválogatást tartották a legfontosabb munkának. A gyomlálás kifejezés fordítása a németek 

által használt „Jäten” szónak. Pesten „választás” néven nevezték a hajtásválogatást. Bél 

Mátyás a soproni-kőszegi szőlőkből „Abhacken” néven írta le a hajtásválogatást. A ruszti, 

pécsi, szekszárdi, balaton-melléki, somlói szőlőkben is zöldmunkaként hajtást válogattak. 

Somlón, tavasszal, pünkösd előtt végezték el a fattyazást, válogatást, amikor a fürtkezdemények 

már láthatóak voltak. A sok növést és fattyúhajtást, csepétét, amin nem volt fürt, kézzel 

tépdesték le. Metszeni tudó, napszámos férfiakat válogattak az uradalmak erre a munkára. A 

paraszti szőlők mennyiségi szemléletű gazdái hajtásválogatást nem végeztek szőlőtőkéiken, 

abból a megfontolásból, ha kihozod, bírd el. A 19. század végén egy uradalmi vincellért 

bolondnak néztek napszámosai, amikor a termőegyensúly érdekében leszedtette a sok fürtöt 

hozó új hajtások nagy részét. Villány- Siklós környékén, Somogy, Fejér megye és Győr megye 

szőleiben a hajtásválogatás jelentősége kisebb volt, valószínűen az erőteljesebb extenzív 

jellegnek megfelelő mennyiségi bortermelés szemlélete miatt. 

9.1.2 Csonkázás 

A csonkázás, vagyis a hajtásbekurtítás a francia-német borvidékek általános és ismert 

módszere volt, sőt Sprenger a karikára hajlított szálvesszőn nőtt hajtásokon is javasolta 

elvégzését. Dunántúlon mind a minőségi bortermelés, mind a balkáni vörös-borkultúra területén 

alkalmazott módszer volt a korabeli szakirodalom támogatásával. A minőségi bortermelés 

területén a karó felett, a túlnőtt hajtások csonkázása a termés beérését segítette, a 

gyalogművelésű balkáni vörösborkultúra területén pedig bizonyos fokú stabilitást biztosított a 

vesszők tömegének a vegetatív rész összekötött, rövidre csonkázott tömege. A paraszti 



 

 

szőlőkben Péter-Pál hetétől (VI. 29) Lőrinc napjáig (VIII. 10) csonkázták a szőlőket. Somlón az 

urasági szőlőkben valamivel előbb, Margit nap hetében (VI.10) csonkáztak. A paraszti szőlők 

későbbi hajtásbekurtításának időpontját az urasági nagyobb szőlők határozták meg, ugyanis itt 

napszámban lehetett dolgozni. Ez kevéske pénzkereseti lehetőséget jelentett Somlón pl. a 

vásárhelyi oldalon levő Margit kápolna búcsújára. Az augusztusi, szeptemberi Mária ünnepekre, 

búcsúkra így tudtak a szőlő nyári munkáiból valami kis költőpénzt keresni. Természetesen a 

későbbi hajtásbekurtítással takaríthattak egy, vagy két kötözést is. A hajtásokat a nóduszuk 

felett vágták vissza, közvetlenül a karó felett. A metszőollók térhódítása után a másodlagos 

funkciójuvá redukálódott metszőkésekkel végezték el ezt a munkát. Korábban is a 

metszőkéseket felhasználhatták a hajtás végeinek levágására. Előfordult, hogy hanyagabb 

munkájú, kisparaszti szőlőkben kézzel facsarták le a hajtásvégeket. 

9.1.3 Hónaljazás és lelevelezés 

Augusztusban végzett, aprólékos munka volt a hónaljhajtások, nyárihajtások kicsípése. A 

„hónallani” elnevezés elsősorban a szőlővel és a dohánnyal kapcsolatban ismert, és a szőlőből 

került át más növénykultúrák szakterminológiájába. A hónaljazás körültekintő munkáját 

azonban alaposan csak az északnyugat-dunántúli és a Tokaj-hegyaljai szőlőkben végezték el. 

Ezzel szemben a lelevelezés, az érés előtti állapotban a levelek letépdesése általános szokás 

volt, mind az uradalmi, mind a paraszti szőlőkben. Valószínűleg a 18-19. századi szakirodalom 

egyöntetű véleménye is ezt az ókorban is ismert termesztői gyakorlatot tükrözte. A túlzott 

lelevelezést ellenezte, annak kárát hangsúlyozva Pethe Ferenc, hiszen a szőlőlomb a tápanyag 

és a bogyók cukortartalmát biztosította. Korizmics L. 1871-ben a Kistétény - Promontor menti 

szőlőktől elrettenve írta: „... a szőlőbokornak gyomláláskor  szokásos írtóztató megkoppasztása. 

Azt hiszik a jámborok, hogy minél kevesebb levelet hagynak a tőkén a fürt körül, annál 

tökéletesebben érik meg a szőlő ''. Somlón szintén nem alkalmazták, mert úgy tartották, hogy a 

fürt a levél alatt édesebbre fejlődik, mint a tűző napon. 

9.1.4 A gyűrűzés 

A gyűrűzés először a 18. század végén Franciaországból terjedt el. 1776-ban Lambry 

francia kertész, a dijoni botanikuskert, majd a párizsi királyi kert kertésze a virágzás és a 

termésérés gyorsítására készítette el az első gyűrűző eszközt. Tapasztalatai alapján már a 

Burgund és Champagne környéki szőlőkben, a karikára hajtott szálvesszőket, az éves hajtásokat 

és a földbe elbujtott vessző föld feletti részének gyűrűzését alkalmazták. Magyarországon 

először a Tudományos Gyűjtemény számolt be a gyűrűzésről 1826-ban. A nagyobb, a szebb és a 

korábban érő termés alapján javasolta. A gyűrűzőkést Bécsben Sonnenthal kereskedőnél 

lehetett akkor venni, de addig is: „... görbe kertész-késsel ezen munkát  tanulgatni”, ami két 

körívvágást és a háncsrész levételét jelentette. Előnyéül sorolták, hogy a gyűrűzés hatására szőlő 

10-12 nappal előbb ért, a szőlőbogyó „elpergetését” - elrúgását megakadályozta, és a szüretelt 

must bora jobb, édesebb lett. A szőlőgyűrűzés később a szakirodalomban még többször 

felbukkant. 

9.2 A SZŐLŐKÖTÖZÉS MUNKÁJA 

9.2.1 Uradalmi és a városi szőlőkben 

Sopronból már a 15. század végétől adatokkal rendelkezünk a szőlők kötözéséről. 1537-ben 

Bánffy Kata, Batthyányi Ferenc felesége is beszámolt férjének a muraközi szőlők kötözéséről. 

Az első magyar nyelvű kalendáriumok is említették a kötözést. A 17. század közepén a nyugat-

magyarországi uradalmakban jobbágyrobotban rendszeresen kötözték az allodiális szőlőket. Bél 

Mátyás a kőszegi szőlők kötözésénél a fiatal telepítések kötözését, a bujtott szálvesszőkből nőtt 



 

 

hajtások és a földből kiálló, szálvesszőből nőtt hajtások kötözését, valamint az idős tőkék 

kötözését különböztette meg, ami az északnyugat-dunántúli minőségi bortermő területek 

szőlőire is jellemző kötözési módszer volt. A harmadik alkalommal végzett kötést 

„Nachbinden”-nek nevezték, amikor a kilógó, elhajló hajtásokat kötötték meg. Az allodiális 

szőlőkben a jobbágytól szerezték be a kötözőanyagot, így az a jobbágy-paraszti szőlők 

kötözőanyagával azonos volt. A garamszentbenedeki uradalomban pl. szalmát szedtek a 18. 

század végén, míg a hársat  vásárolta az uradalom. A zsuppszalma beszolgáltatást csak az 1790-

es évektől engedték el itt a jobbágyoknak. Somlón a Zichy-féle allodiális szőlőben a szőlő 

kötözését is robotosokkal végeztették el. A szőlőkötözés és a többi nyári munka sok 

napszámosnak jelentette Magyarország különböző szőleiben ez időtájt már a keresetet, kenyeret. 

Somlón a vásárhelyi oldalon volt a legmagasabb a kötözés napszámdíja. Az uradalmi 

elszámolások szerint már a 19. század elején évente 3-4-szer kötözték a tőkéket, ami a 20. 

század elején 4-5 alkalomra nőtt. Nyári, júniusi munka a szőlő első kötözése volt, amit 

megelőzött a zöldválogatás, fattyúzás, majd követte június közepéig a harmadik kapálás. A 

második kötözést augusztus közepe táján kezdték el, majd a hajtások csonkázása következett 

akkor, ha a nyári kánikula vége hűvös, borús volt. A szőlő virágzásából következtettek a várható 

borminőségre. Ha két hét alatt levirágzott a szőlő, tökéletes és igen kiváló bort jósoltak év 

végére. Ha 3-4 hétig tartott a virágzás, akkor középszerű bort vártak, ha 5-6-7 hétig is 

elhúzódott a virágzás ideje, biztosra vették a gyenge minőségű bort. Magyarázata ennek az 

időjárás mellett, az elhúzódó éréskülönbségű fajták miatt, a nem egyszerre érő szőlő lehetett. A 

kötözésre általában női munkaerőt hívtak, egyes vidékekről csapatostul mentek szőlőkötözésre 

uradalmi szőlőkbe a lányok. Így pl. a Káli-medencéből Balatonfüredre, Tabajdról pedig a 

budaőrsi németek szőleibe, az Alföldről a Tokaj-hegyaljai szőlőkbe. De a mecenzéfiek is ide 

jöttek dolgozni. A szálvessző, szálvesszőt hagyó területeken a szálvessző kikötése külön munka 

volt. Már a 18. század végi német szakirodalom, megkülönböztetve a zöld hajtások kötözésétől, 

ezt kötözésnek, a zöld hajtásokat pedig fűzésnek nevezte. Dél-Németországban és 

Stájerországban a combon kialakított szálvesszőt mindig karika formára kötötték le. Móron pl. a 

fentebbiek miatt különböztették meg a kopasz metszésű tőkék általánossága mellett a szálvessző 

és a zöldhajtások kötözését, mert itt a szálvesszőnek 3-5 szál szalmával vendégkaróhoz kötését 

„száraz kötésnek” hívták. 

9.2.2 Jobbágy-paraszti szőlőkben 

A jobbágy-paraszti szőlők kötözésére Délkelet és Délnyugat-Magyarországon nem 

fordítottak nagy gondot. Részben a gyalogművelés, az erőteljes csonkázás, a balkáni 

vörösborkultúra a karó nélküli gyengébb vegetációjú szőlők és a lugas támaszrendszerre futó 

szőlőindák a kötés jelentőségét háttérbe szorították. Nyugat-Dunántúlon viszont a kellemetlenül 

nyirkos szalma kötözéséről egy „Y”-formájú, villaelágazású segédeszközt használtak, amit a 

kötöző ember maga elé szúrt a földbe. A villaágon levő szalmakötegből húzta ki azt a 3-5 szál 

szalmát, amivel körülölelte a tőkét. Ilyen segédeszközt használtak pl. Zalaváron, Somlón, 

Szentkereszten (Heiligenbrunn, ma Burgenland). 

9.3 A KÖTÖZŐANYAGOK FAJTÁI ÉS TERÜLETI TAGOLÓDÁSUK 

9.3.1 Hársfaháncs 

Régi kötözőanyagnak számított a hársfa kérgéből, áztatás után kihúzott hosszú szálú rost. 

Már 1625-ben az Urbáriumban, mint jobbágyteher szerepelt a földesúrnak biztosított 

hársfaháncskötöző. A 18. század végén a garamszentbenedeki uradalom szőlejében is részben 

hársfahánccsal kötöttek, amit vásárlás útján biztosítottak. Kitaibel Pál 1808-i szlavóniai útjakor 

június 18-án Mázánál azt írta: „A magyar hársfa kérgét, mely édes és ezért édes hársfának is 

nevezik, a szőlő kötözésére használják.”Pécs-Villány-Siklós környékén is általánosan használt 



 

 

kötözőanyag a hársfaháncs volt, amennyiben kötötték a szőlőt. A hársfa kedveltségét növelte, 

hogy a németek szent fája volt. A nagypeterdi és a botikapeterdi református egyház számadó 

könyve 1813-tól 1854-ig többször rögzítette a hárs-keresőknek, hársfosztóknak és a 

hárskötözőért fizetett költségeket. Göcsejben, Somogyban is kötötték a szőlőket fahánccsal. Az 

adatok tükrében úgy tűnik, hogy Dél-Magyarországon a hárskötő használata általános volt. 

Tokaj-hegyalján is említi Nagyváthy János a hársfa használatát, de Balassa Iván tokaji 

monográfiájában cáfolja és tévesnek tartja, hogy Tokaj-hegyalján használták volna egyáltalán, 

hiszen a közeli Bordogköz mélyfekvésű területei ontották a kötözésre alkalmas un. kötöző 

füveket. 

9.3.2 Kötöző fűzvessző 

J. Metzger 1827-ben a Salix vitellina és a Salix purpurea vesszőit ajánlotta szőlőkötöző 

anyagul, ami a német és a dél-tiroli szőlő-borvidékeken általánosan használt szőlőkötöző anyag 

volt. A fűzvesszőket 3 vagy 4 részre hasították a fából faragott kis vesszőhasító szerszámmal, a 

„Ritzer”-el, Közép-Mosel vidékén a „Kneip”-nek nevezett eszközzel. Magyarországon 

valószínűleg a középkori német kontinuus lakosságú területein használták leginkább. Sopronban 

már a 15. század végén fűzvesszővel kötötték a szőlőt, de a rohonc-szalonaki uradalom 

szőleiben is ezt a kötözőanyagot használták a 17. század közepén. A hasított fűzvesszőt 

kötegben, kötésben készítették elő. A rohonc-szalonaki uradalomban az egymásra torlódó, el-

elmaradó robotok, valamint a robotmegtagadás miatt ekkor már 12 község mintegy 497 kötés 

kötővesszővel tartozott az uradalomnak. A fűz kötővesszőt márciusban szedték meg 

holdfogyatkozáskor, hogy az ne tőrjön meg. Erdélyben a karikás művelésnél, a szálvesszők 

kikötésére is fűzvesszőt használtak, mert erősen kellett tartani a vesszőt. A fűzvessző 

kötőanyagkénti felhasználása lassan kiszorult a könnyebben felhasználható, előkészíthető sás, 

majd a 18. századtól a növekedő  gabona-rozstermelés és a kukoricatermelés miatt, amelyekből 

még jobb kötözőanyagot (rozsszalma, kukoricacsuhé) nyerhettek. 

9.3.3 Szalma 

M. B. Sprenger 1778-ban a fűzvessző mellett a szalmát is felsorolta a német szőlők 

kötözőanyagaként. Stájerországban, Alsó-Ausztriában szintén általánosan használták. Mária 

Terézia már az Urbáriumban biztosította, hogy a jobbágyok nem kötelezhetőek arra, hogy saját 

szalmájukat adják az allodiális szőlők kötözésére. Már Nagyváthy János szerint is Balaton és 

Sopron szőleiben zsúppal kötöttek, „... á melly igen tartatlan...”- mint írta. Zsúpszalmával 

kötöttek Balaton-felvidéken, Nyugat-Dunántúl, Somló, Ság-hegy, Északnyugat-Dunántúl, 

Buda-Mór szőleiben. A kézi aratású rozskévéből egy maroknyit kiválasztottak, a rövidebb 

szálúak kirázása után, - amit Sopron környékén gereblyével fésültek ki, - földhöz veregetéssel a 

szálak végét összeigazították. Az így kapott gica ( Balaton-felvidék, Nyugat-Dunántúl), panget, 

pangedli (Sopron, Északnyugat-Dunántúl) alsó részét átkötötték és a kicsépelt kalászos részt 

levágták. Az első kötözést, az aggatást csakis zsúppal készítették. A fiatal, vízzel telt hajtások 

könnyen lepattanhattak, ezért laza, tág kötést alkalmaztak. A sarlóval learatott rozsot kézzel 

kicsépelték, majd beáztatták és nagyobb kötegekben a földre fektették. Szaporán aprókat 

lépkedve rajta, megtiporták a szárát. Ezáltal megpuhult, nem törött, erős lett, egyes vélemények 

szerint a kötése jobb, tartósabb volt, mint később a raffiának. Az idősebb férfiak és nők a 

kötényük két sarkát oldalasan a kötőhöz felkötötték, ebben vitték a kötöző zsúpot. A felkötött 

nagyobb maroknyi zsúpadagot puslinak nevezték Somlón. A pusliból húztak ki 4-5 szálat, s a 

tőke előtt állva megsodorták, átkötötték vele a tőkét. A szőlő zsúpkötözésének meghatározott 

módja, technikája volt. A zsúpkötés gyorsaságban és tartósságban a később használt raffiát 

felülmúlta. Móron pl. ezért nem akartak áttérni a raffia használatára. A kötözés erősségének 

alapja az egymásnak feszülő megcsavart rozsszálak erejében rejlett. Első munka a tekerés, 

amikor a pusliból kihúzott 4-5 rozsszálat két-három sodró mozdulattal összesodorták. Eközben 



 

 

átölelték vele a tőkét - átfogás. A két végét egymáshoz csavarták - megcseterés, majd 

lehajlították - levágás, és visszafelé sodortak rajta - alákulcsolás. Az elkészült kötés annyira 

erős volt, hogy sokszor a következő év tavaszáig sértetlenül a szőlőtőkén maradva, a lemetszett 

venyigedarabokat is összetartotta. Ha nem volt múlt évi kézzel csépelt rozs, akkor az az évi zöld 

rozsból készítettek puslikat. Ilyenkor nem kellett beáztatni, csak fonnyasztani. Kétszer-

háromszor kötötték a szőlőt: először virágzás után, majd az azt követően 20-25 cm-es 

hajtásnövekedés után. Közép-Magyarországon, az alföldi szőlőkben Erdély szőlőiben és a 

Balaton mentén használták, Dél-Dunántúlon azonban egyszer vagy egyszer sem kötöztek 

szalmával. 

9.3.4 Sás és káka 

Sást kötözésre a combművelésű franciaországi és németországi szőlőkben is használtak. A 

hosszú és széleslevelű sásfajokat (Carex sp.) Tolna, Zala, Somogy megye szőleiben is 

használták. A vizenyős réteken, partoldalakon lekaszált, télen megpödrött 2-4 sáslevélből 100-

as kötegeket készítettek, amiket a felhasználás előtt benyirkosítottak, és a zsupphoz hasonlóan 

pödréssel és vissza- aláhajtással kötöttek meg. A Zala megyei Galambokon és a szomszédos 

községekben (Zalakaros, Garabonc, ma a Zalai Borút részei) téli, táncos, víg munkaalkalmak 

voltak a sáspörgető esték, ahol előre elkészítették kalákába, társas segítő munkában a tavaszi-

nyári kötözőanyagot. A Kis-Balaton lápi gazdálkodású Berkében a metélő sás fehértövű 

változatából (Carex alba) kitűnő kötözőanyagot nyertek. A Káli-medencei Kornyi-tó partjáról is 

a kövágóőrsi, köveskáli szőlők kötözésére sok sást vágtak. Buda környékén, a szalma mellett a 

közönséges nevén sásnak nevezett gyékényt  (Tipha angustifolia) is kötözésre használták fel. A 

mélyebb fekvésű, vizes réteken növő növény leveleit a szegényebb budaiak összegyűjtötték, 

megszárították, és a városban eladták, hasonlóan a kákához (Spircus lacustris). Itt háromszor - 

négyszer kötözték a szőlőket. Kötözősást használtak Kistétény - Promontorban még 1871-ben 

is. A pusztavámi németek használták a „Tschadri”- nak hívott kákát, amit zsupnál valamivel 

jobbnak tartottak. Csuhi néven Sukorón hívták, Somlón csuhu-nak nevezték a kákát. Tokaj-

hegyalja a Taktaközből, Bodrogközből, a Tisza mentéről szerezte be a kötöző füveit 

szekérszámra. Az eltérő természeti adottságú nagytájak egymásrautaltságának és kiegészítő 

szerepére jó példa a fentebbi kötözőfű. Tokaj-hegyalján főleg különböző vízi, vízparti 

növényeket, sás, csáté használtak. 

9.3.5 Kukoricacsuhé 

A csuhét szőlőkötöző anyagnak csakis a kukorica nagyarányú szántóföldi elterjedése után 

használták fel, így a 19. század elejétől számíthatjuk a használatát. Elsősorban Dél-Dunántúlon, 

a Mezőföldön és a Bakonytól északra, illetve a Dél-Alföldön, ahol  a nagymértékű 

sertéskereskedelem és a sertéshajtóutak miatt nagymértékű kukoricatermesztés alakult ki. De 

Erdélybe is használták a kukoricacsuhét kötözésre. A kukoricacsövet borító széles felleveleket 

szeletekre hasították, majd két hasítékot arasznyi takarással egymásra helyeztek, összesodortak 

és rögzítésüket csomóra kötéssel a sodrott csuhé közepén biztosították. 100-as kötegekbe 

készítették a 35-40 cm hosszú csuhé kötöző anyagot, amit a téli készítés után nyáron 

felhasználás előtt bevizeztek. 

9.3.6 Raffia 

Szőlőkötözésre Franciaországban a 19. század második felében a raffia háncsot használták. 

Magyarországon először 1883 májusától kötöttek raffiával, amikor is Franciaországból Szepsy 

Lajos hozatta be és forgalmazta. A raffiával az eddigi kötések helyett egy speciális, könnyen 

kibontható kötés is elterjedt, de elsősorban az uradalmi szőlőkben használták, míg a paraszti 

szőlőkben továbbra is a hagyományos, megszokott kötözőanyaggal kötözték a szőlőtőkéket. 



 

 

9.4 NÖVÉNYVÉDELEM 

A növényvédelem fejlődése a filoxéra pusztítása után indult meg rohamosan, így a 

filoxéravész határkőnek mondható a magyar növényvédelem történetében. A paraszti szakmai 

ismeretekre jellemző volt még a 20. század elején is, hogy a tünetek felismerése után sem tudták 

mivel, hogyan védekezzenek. A növényvédelem kényszerűségből ékelődött be az évszázadok 

során lassan alakuló, zárt termesztéstechnológia keretébe. A komolytalanul vett és nem 

megfelelően hatásos védekezés hamar rádöbbentette a szőlőtermesztőket a növényvédelmi 

technológia fontosságára. Ezt nemcsak a szénkénegezés, hanem pl. az is mutatja, hogy a 

parasztgazdák egy része  a század elején éjszaka gyertyát gyújtva a szőlőben, maguk mellé 

vízzel telt vödröt rakva irtották a molyokat és egyéb kártevőket, az ekkor árusított molyfogó 

lámpák analógiájára. 

9.4.1 Kártevők 

Szőlőmoly és szőlőilonca 

A különböző hernyók inváziója ellen nehezen tudtak védekezni. Különösen a szőlőhegyek 

voltak kitéve sok veszélynek a gyümölcsfa köztesek miatt. A Magyar Hírmondó 1780-ban a 

Balaton-menti, Keszthely környéki, majd a vas megyei hernyókártételekről írt. A hernyófészkek 

írtása már januárban elkezdődött, és februárban folytatódott, a 18. század végén. Egy közkézen 

forgó kalendárium kén égetését javasolta, aminek hatására a lehulló hernyókat el lehetett 

taposni. A szőlőmoly és a szőlőilonca virág-fürt kártételt Leibitzer János írta le, aki ugyancsak 

a hernyófészkek irtását és a szőlőkacsozást javasolta védekezésül 1832-ben. A szőlőmoly és 

ilonca elleni védekezés azonban a 19. század végére sem oldódott meg véglegesen, csak a bábok 

és a lepkék összeszedését tudták ajánlani. 

A cserebogár 

A 18. századi - 19. század eleji szakirodalom csak az imágó, a kifejlett bogár kártételét 

említi, a cserebogárpajorét nem. 1780-ban a Magyar Hírmondó Somogyból nagyobb fertőzésről 

és kártételről számolt be, amit a hideg, szeles éjszakák sem csökkentettek. A cserebogár elleni 

védekezésül 1796-ban a május-júniusi hajnali farázást és az összeszedett bogarakat sertésekkel, 

pulykákkal, tyúkokkal történő feletetését ajánlották. A cserebogarakat a közhírré tétel, 

kihirdetés után a falvakban köteles volt pusztítani mindenki. Kimentek a szőlőkbe és lerázták a 

fákról, szőlőkről, majd szalmán  elégették a kártevőt. Somlón pl. a szőllősi oldal allodiális 

szőlejében 1807 májusában „Szöllöben Cserebók szedésére” 21 robotnapnyi időt használtak 

fel a jobbágyok robotjából. 

Eszelény 

A 18. század közepén tünt fel először Nyugat-Európa szőleiben, majd lassan kelet felé 

terjedve az osztrák borvidékek után Dunántúlon is megtalálták. Pozsony, Kőszeg, Szombathely, 

Rohonc szőleiben azonosította Michael Dambacher rovarszakértő. Vizsgálataival sok érdekes, 

hasznosítható adatot nyert a periodikusan fellépő bogárinvázióról. A Vizsgálódó Magyar Gazda 

c. szaklap 1797-ben már foglalkozott kártételével. A kárképet, az összesodort levelet Leibitzer 

János részletesen leírta 1832-ben. 1849-ben Sopronban vízzel telt edényekbe szedték, majd 

leforrázás után tyúkokkal etették fel. 3 évvel később azonban mégis nagy invázió volt, a soproni 

szőlők tele voltak a szivarsodró eszelény kárképével. A kőszegi „Szőlő jövések könyve”-ben, 

amiben Szent György napján (április 24) már harmadik évszázada megörökítették a 

szőlőhajtásokat, szintén lehetett jellegzetes szivarsodró eszelény kártételt látni, találni, amit a 

rajzok-festmények is megörökítettek. 



 

 

Sáska, hangya, darázs és egyebek 

A sáskajárás a középkor óta a legnagyobb katasztrófák közé tartozott, utána éhínség ütötte 

fel leggyakrabban a fejét. A sáskajárást isteni büntetésnek vélték, ezért hálaadó, engesztelő 

miséket és istentiszteleteket tartottak. A sáskainváziókor félrevert harangok azonban már nem 

sokat segíthettek. A sáskakergetésen résztvevő szőlőhegyi birtokosok nemcsak azévi 

termésükről, hanem a tarrá lerágott szőlők miatt a következő évek termését is sirathatták. A 

védekezés egyedüli módja a sáskapete gyűjtése, elégetése, majd földbe elásása és lovakkal 

letipratása volt. A hangyák ellen, melyek az érő - esetleg kirepedt édes levű bogyókat járták, 

gipszeléssel, mésszel, hamuval védekeztek. A különböző férgek ellen a népi hiedelem szerint a 

nagypénteki tűzgyújtás segített. Nagypénteket így rovarűző napnak tartották. A hiedelem szerint 

ugyanis az első tűzgyújtás helyére tömegesen tódulnak a férgek, amiket ott könnyen 

elpusztíthattak. Somlón éppenséggel a nagypénteki tűzgyújtást tiltották, a tűzre jövő bogarakat 

vadrózsa tüskés ágával hessegették el. A darazsak ellen fürtvédő légyhálót ajánlott a közkézen 

forgó 18. század végi kalendárium.Tokaj és a tokaji bor folklórjában különös helyet foglal el a 

tokaji aranyat termő szőlők legendája és történeti mondája, ami szintén egy kártevőre vezethető 

vissza. A Hegyalján ez a monda szinte napjainkig a bortermelő szőlősgazdák között fent maradt. 

Ez az aranyszőlő legendája. Egy ilyet közöl Erdész Sándor néprajkutató: „A tokajhegyaljai 

ember szereti szőlőjét, mint az alföldi magyar a búzaföldjét. Ilyen legenda az aranyvenyige 

legendája. Ez meg ma is fennmaradt a nép száján. Egy jobbágy a nemes ember szőlőjében egy 

sárga színű hajtást pillantott meg, melyet sem kihúzni sem kivágni nem bírt. Végre nagy nehezen 

letört belőle egy aranyat. Persze, hogy az aranymíveshez ment, aki tüstént megállapította, hogy 

a darab venyige színaranyból van. Egy hét múlva a jobbágy megint elment az aranytermő 

szőlőhöz és íme újra kihajtott. Addig járt az aranytermő szőlőjéhez míg nagyon 

meggazdagodott” 

A mondának ha valóságos magja nem is volt, - hacsak az nem, hogy a szőlőbe gyakran és 

nagy szorgalommal kellett kimenni, dolgozni - de hosszú-hosszú évszázadokon át élt a monda 

alapját jelentő hit, hogy a Tokaj-hegyaljai szőlők aranyban gazdagok, aranyat teremnek. Meg 

kell ismernünk a legendát, hogy érthető legyen, a kiváló borok mellett a bormisztikum milyen 

fontos lehet ma is, egy-egy borvidék számára, a szőlőkért, a pincékért, a borokért versengő 

vásárlók miatt és a helyi bortermelők érdekében.  

Az aranyszőlő mondája még valamikor a középkorban keletkezett és gyökereit az 

antikvitásban lehet keresni. Két változata alakult ki az elmúlt évszázadokban: az arany 

szőlővessző, illetve az arany szőlőszem formájában írnak róla. Erről a jelenségről először a XV. 

században történt feljegyzés. Mátyás király udvarába vendégül hívott két nagy tudású olasz 

reneszánsz tudós, irodalmár hozta először nyilvánosságra ezt a jelenséget. Petrus Ranzanus a 

következőket írta Epitome Rerum Ungaricum cimű művében: „Et quod est mirabile, in vinetis in 

aurifero loco satis, aureae virgulae, et ad digiti et ad semipedis longitudine quandoque 

leguntur, cuius generis complures nos vidisse, fatemur”. A másik olasz Galeotto Martio, Petrus 

Ranzanus után néhány évvel Libellus elegans Galeoti Martii de egregie, sapienter, iocose dictis 

et factis Matthiae Sereniss. Hungariae Regis c. művében így számolt be az arany jelenlétéről a 

szerémségi szőlőkön: „Unum referemus inauditum et mirabile, quod nusquam gentium esse 

fertur. Nascitur enim ibi aurum ad similitudinem virgulti simile asparago. Nonnunquam vero 

sicut capreoli circa truncum vitis intorti ad magnitudinem plerunque duorum cubitorum, quod 

nos vidimus saepe: Sed ille aureus asparagus sive capreolus iuxta vites natus, non est auri valde 

puri. Est enim venae auri renani, et annuli ex hoc naturali auro facti cum facile fiant, quis enim 

labor contorto auro digitum circundare. Dicuntur sanare verrucas. Nam et ego quoque ex 

huiusmodi aureis virgultis annulum possideo.”. Arany szőlőág, mely két hüvelyk vastag, nem 

tiszta arany; a rajnai arany fajtájára üt. Gyűrűt készítenek belőle, mert az meggyógyítja a 

bibircsókot” Galeotto Martio tehát nem csak látta az arany hajtásokat, hanem azt is kijelentette, 

hogy van egy arany gyűrűje, amelyet a szőlőtőn termett aranyból készíttetett. Természetes, hogy 



 

 

a két író, akinek az volt a kötelessége, hogy Mátyás király birodalmának dicsőségét zengje, 

minden alkalmat megragadott hogy a király országának hihetetlen sajátságokat tulajdonítson, 

megfelelően gazdagítva elbeszéléseivel az európai nagyhatalom címére tudatosan pályázó 

királyt. Az aranycsinálókmindig nagy érdeklődéssel tanyulmányozták a bort mint „... élő 

anyagot [...] amelynek lelke van”. Paracelsusra igen nagy vonzóerőt gyakorolt az a hír amely 

szerint a Tokaj-hegyalján a szőlőtőből önmagától termett az arany. Később azt mesélte, hogy 

egy szőlőbirtokosnál tett látogatás alkalmával a tulajdonos egy olyan szőlővesszőt mutatott neki, 

amely hosszában ketté volt szelve és a közepén vékony kis aranylemezeket lehetett látni.  1618-

ban, Fortunius Licetus De spontaneo viventium ortu, c. könyvében írt azokról a tokaji szőlőkről, 

amelyeken arany hajtások csavarodnak a tövekre; és ebből az aranyból pénzt is vertek. „Deinde 

vero ex Fulgosis addunt apud Firmium Pannoniae urbem interdum vitibus capreolos inesse 

repertos esse aureos; confectamque esse ex eo auro monetam, quod multi praestantes viri 

conspexere.[...] Potuit autem de vite aurum exire in forma capreoli ea ratione, quia cum 

alimento de terra vitis illa per radices sibi attraxerat humorem metallicum [...] in quo humore 

fuerit auri antea geniti aliqua portiuncula; quae tandem humorem illum ad vitis ramos, ac 

superficiem delatum sub formacapreoli;”. Fortunius Licetus páduai orvosprofesszor tehát hitelt 

adott és tanúskodott Fulgosiusnak arról, hogy Szerémségben olyan szőlőkacsokat látott, amik 

aranyból voltak. 

Az évek folyamán ez a hiedelem egyre jobban megszilárdult, 1660-ban Johan Becherus nem 

csak azt a hírt terjesztette, hogy a szőlőkön arany hajtások vannak, hanem azt is állította, hogy 

egyes szőlőszemeket arany por borít. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem pataki várába 

Tokajból egy arany-szemecskéktől csodálatosan tömött szőlőfürtöt hoztak. Ezt nemcsak a 

fejedelem, hanem Held(i) Mátyás, eperjesi orvos, Rákóczi Zsigmond orvosa, is megvizsgálta és 

a fejedelmi asztalon az áttetsző aranysárga szőlőfürtöt aranynak tartotta. Held(i), majd 1659-ben 

Frankensteini Márton Henrik levelet küldött SACH(sius), Ph. J. boroszlói orvosnak és 

természet-tudósnak, arról értesíti, hogy birtokában olyan Tokajból származó szőlőszemek 

vannak, melyeknek magvai aranynak bizonyultak és ez kétségtelen bizonyíték arra nézve, hogy 

a tokaji-hegy arannyal van átitatva, amit a szőlő felszívott. Ezt lényegében Sach(sius) elfogadta. 

Henninius és Köleséri Sámuel az erdélyi bányák főinspektora és guberniumi tanácsnok is 

valóságosnak említette ezt. Sőt a bécsi császári kincstárba is szállítottak egy arany 

sodronyszálat, amely állítólag magától nőtt volna Tarcal határában. Paterson Hain János porosz 

származású eperjesi orvos is felfigyelt erre az aranyszőlőre 1670-ben és arról tudósít, „...hogy 

Szentiványi László Zemplén megyei alispán olyan fürtöt talált szőlejében, melynek minden 

szeme aranyból volt. Ugyanilyet őrzött Leryfelner eperjesi főbíró is, ő pedig Alexander 

Lutomawsky krakkói palatinusnak adott egy arany szőlő bogyót, mely próbakővel megvizsgálva 

27 karátosnak bizonyult. Adott neki továbbá Vay Péter saját kezével szedett szőlőszemből kivett 

aranymagot, mely 11 árpaszem súlyú volt”. Paterson Hain János maga is azt a következtetést 

vonta le, hogy a föld ereitől az arany a termőtalajba mosódik és a szőlő az aranyat ebből a 

talajból vonta magához. Becherus János Jakab saját szemével látott Magyarországon olyan 

tőkét, amelynek vesszejére arany szalmaszálvastag aranykacsok tekeredtek és a szőlőbogyó 

magjai is aranymagvú volt. Löwenheim Jakab 1661-ben Lipcsében megjelent 

Ampelográfiájában a magyarországi aranytermő tőkékről írt, amelyeket Ő is ajándékba kapott, 

és arany fonálszálak voltak feltekeredve rá. Spemer Jakab is megemlékezett „Muzeum”-ában a 

magyar szőlőtőkék aranyszálairól. 

De említette ezt a csodás jelenséget Hannemann is, sőt Procopius Bonanus, a magyarországi 

bányák kamarális főorvosának nagy gyűjteménye volt ilyen aranyokból, több mint 200 db. rézre 

metszett táblával illusztrálta gyűjteményét. 1701-ben gróf Bánffy György gubernátornál olyan 

fürt volt, amely bogyóira az aranymorzsák csepp módjára voltak lerakódva. Bábolnán a Naláczi-

család szőlejében talált gerezden, a bogyóhéjon át a magvak valóságos aranyként csillogtak. 

Még Londonban a királyi orvosnak is volt a tulajdonában egy ilyen fürt. 1718-ban első 

alkalommal történt, hogy valaki -Raymann Ádám, szintén egy orvos- De fallacia auri 



 

 

vegetabilis vitium in Hungaria című tanulmányában ezt a megrögzött és már valósággá vált 

hiedelmet vita tárgyává tette. Ebben az értekezésben azt az elvet vallotta, hogy nem lehet 

kapcsolatot találni az egyes szőlőszemekben fellelhető sárga foltok és az arany között, ugyanis 

az ellenőrzésnek alávetett szőlőszemek nem jelezték arany jelenlétét. A későbbi időkben - 1738-

ban - Raymann egy újabb kísérletet hajtott végre, hogy kimutassa a sárgás foltok igazi eredetét. 

Beletett egy kis mennyiséget egy musttal teli pohárba és megállapította, hogy a sárga foltok 

teljesen eloszlottak. Ez az üledék nem volt más, mint a szőlőszem által „kiizzadott” nedvesség, 

amely a napsugarak hatására a szemek felületén kondenzálódott. Raymann mellett Fischer 

Dániel (1695-1746) szintén tagadta és cáfolta Hain János felfogását az arany szőlőkről, a 18. 

század első harmadában. Erről írta Szirmay Antal majd egy évszázaddal később: „...a közelebbi 

századokban némely vegyészek, elég megfontolatlanul, elhitették magukkal, hogy az arany a 

borral nagy rokonságban áll és hogy ezt a szőlőkben sarjadzó arany bizonyítja, - a köznép is, 

részint a tudományos emberek tekintélye, részint elhamarkodott előítélet folytán erősen meg volt 

a szőlőkben sarjadzó növény-arany létezéséről győződve; és meggyőződését erősítette, hogy 

némely apró bölcselkedők már régidőktől fogva Tokaj talajának kitűnő tulajdonságát az abban 

található különböző ércnek tulajdonították: de mind efféle embereket gyönyörűen 

megcáfolták...” A londoni királyi orvos tulajdonában levő összeaszott szőlőfürtöt, ami állítólag 

aranyszemcséket tartalmazott, az orvos halála után a könyvtára elárverezésekor találták meg. Az 

angol kémikus Moris Mihály megvizsgálta, és elégette az aszalványt, ami hamuvá vált. Ezen a 

vizsgálaton Weszprémi István is részt vett, aki később Debrecen nagyhírű orvosa lett. 

Weszprémi ismerte a magyarországi legendát, hitetlenkedett is és szóvá is tette kétkedését a 

vizsgálatokkal szemben, az aranyat termő tokaji szőlők érdekében és mellett. De a kémikus 

bizonyítása, példáinak bizonyító ereje meggyőzte Őt is. Így Bécsben 1773-ban meg is jelentette 

a „Wienerische Anzeigen von gelehrten Sachen”-c. folyóiratban a tokaji aranyszőlők 

nemlétezéséről szóló cikkét. Ebben az évben nagy vita is kialakult Bécsben erről a kérdésről. 

Ekkor leszögezték többen, csak a nevük kezdőbetűjével jelölt tudósok, hogy a fémek 

semmiképpen sem egyesülhetnek a növényekkel, így ilyen felvetést lehetetlennek kell 

minősíteni. Sokkal jobb lenne - javasolták - ha azt az aranyat mosnák ki a földből, melyet a 

Duna, Garam, Vág, Tisza, Bisztrica és más folyók olyan bőséggel hordoznak magukkal. Ilyen 

aranytartalom egyes patakokban is előfordul és csak elfolyik, ezért jó lenne, ha a földesurak 

annak mosását a szegény népnek megengednék vagy ahol nagyobb haszon látszik ott aranymosó 

malmokat állítanának fel.  

Ez a szép, aranyos legenda azonban tovább élt a szőlő-bortermelők tudatában, amit csak 

erősített pl., hogy Weszprémit a cikke miatt a Nógrád-megyei fizikus, Perliczi Dániel 

megtámadta, nem akarva belenyugodni abba, hogy a tokaji szőlők aranyról szóló története a 

valóság helyett csak legenda lenne. Az aranyat termő tokaji szőlők legendája így továbbra is 

fennmaradt, míg Horváth Géza rovartani szakember 1891-ben végleg meg nem állapította, hogy 

a Raymann János tapasztalaton alapuló megfigyelései, csak részben érvényesek. A vizsgálatnak 

alávetett szőlőszemeken ugyanis talált egy, az aranyhoz hasonló, csillogó anyagot, amelyet 

azonban szerves anyagnak határozott meg, egy poloska, a Gonocerus acutangulatus Goeze 

petéjének.  

9.4.2 Kórokozók 

Magyarországon a 19. század közepétől megjelenő és egyre nagyobb károkat okozó 

lisztharmat, az 1875-ben megtalált filoxéra és az 1880-ban kimutatott peronoszpóra egy eddig 

ismeretlen és új termesztéstechnológiai elem megjelenését vonta maga után, a vegyszeres 

növényvédelmet. Bár kertészeti növényvédelem az ezt megelőző időkben is volt, de mind az 

eszközök és a felhasznált növényvédőszerek használatára, mind a meginduló növényvédelmi 

kutatás ilyen mértékére és ütemére azelőtt nem volt példa.  Aszőlőnövényvédelmének ezért 



 

 

nagy, több évszázados paraszti hagyománya nincsen. Azonban a növényvédelem kényszerű 

kialakulása jól szemlélteti a kapitalista termelést. 

A permetezőgép megjelenése előtt kis nyírfa vagy cirokseprűvel, egyesek zsúppal spriccelték 

be a szőlőtőkét. A munka hatékonyságát mutatja a parasztgazdák kifejezése: „beszentölték, mint 

a pap.” A seprűt egy kis faléchez veregették. Ez a permetezési mód durvább volt, nagyobb 

permetcseppeket vert a szőlő levelére, ugyanakkor nem volt egyenletes. Ezt az a mondásuk is 

igazolja: „öregebb permetölés”. A seprűvel csapkodást, permetezést asszonyok végezték. A 

munkát nehezítette a szőlőhegyek vízszegénysége, a kutak hiánya. Ezért gyűjtötték össze 

hatalmas ciszternákban, hordókban az esővizet. Csak Zalában és az Őrségben jelentett valami 

víznyerő helyet a toká-nak nevezett ásott vizesgödör. 1898-ban június elejére pl. Somlón már a 

gazdák többsége túl volt a peronoszpóra elleni permetezésen. A Somlyóvidéki Hírlap 1899. 

május 21-én az előfizetőinek, olvasóinak, a környék szőlősgazdáinak peronoszpóra elleni 

védekezést, „népies útmutatást” reklámozott. 1898. augusztus 7-én a lisztharmat, a 

„szőlőpenész” lépett itt fel, ami ellen ugyancsak fáradságos munkával védekeztek. A következő 

évben ismételten fellépő lisztharmat olyan pusztítást okozott, hogy november 26-án rendkívüli 

adóelengedést hoztak nyilvánosságra. Rendszeresen csak az urasági, egyházi uradalmi 

szőlőkben védekeztek. A paraszti kis szőlőkben nem lehetett egyedüli az a felszakadt sóhaj: „... 

megint olyan ez az átkozott időjárás, hogy talán másodszor is permetezni kell.” Maximálisan 

háromszor permeteztek az uradalmakban is, virágzás előtt, virágzás után és Péter-Pál hetében. A 

parasztgazdák esetleg kétszer permeteztek. Permetezőanyaguk, vegyszerük hiányában a 

kemencéből kihúzott, megrostált fahamut felvitték a hegyre és ezzel szórták be a szőlőket. 

Porozáshoz hasonlóan, fahamuval - a cserfa (csertölgy) hamujától kirepedt a fürt, ezért ez rossz 

volt - kora reggel, mikor harmatos volt a levél, beszórták a szőlőt. Általában vászonrongyba 

téve, de egyesek csak csupasz marokkal behintve porozták a szőlőt a lisztharmat ellen. A 

rendszeres permetezést az urasági szőlőkben vezették be, ahol permetezőgépek is voltak már a 

19. század legvégén. Napszámosainak az urasági vincellér osztotta ki a gépeket munka idején. 

Az alacsonynyomású háti permetezőgépekről a nagynyomásúakra megjelenésük után tértek át. 

Míg az urasági szőlőknek mindig saját gépei voltak, addig a kisebb gazdáknak csak a 

kölcsönzési lehetőséggel kellett beérniük, amit ledolgozással egyenlítettek ki. 

Golyvásodás és feketerothadás 

A „Grind”-nek nevezett baktériumos golyvásodás Ruszton a 19. század első harmadában 

olyan óriási mértékű pusztítást végzett a fehér szőlők között, hogy az ezzel szemben rezisz-

tensnek hirdetett kék szőlőfajták, főleg a „blauer Burgunder” nagymértékű telepítése révén 

ekkor terjedtek el. A fertőző betegség a szaporítóanyag útján terjedt, és mind a gyökeret, mind 

pedig a föld feletti részeket támadva ökölnagyságú tuberozitásokat okozott. 

1895-ben  még egyszer felütötte a fejét Ruszton ez a betegség, amikor Wolf Lipót 

kismartoni zsidó borkereskedő - az országos tilalom ellenére és megkerülésével - Franciaország-

ból Rupestris tőkéket csempészett ruszti szőlejébe. Sopronban 1892-ben a fekete rothadás, 

1895-ben pedig szintén a golyvásodás lépett fel, de elterjedni már nem tudott. 

Lisztharmat és peronoszpóra 

1771. július 28-án a pápai uradalom perfektusa arról számolt be földesurának: „... a Szöllö is 

a' Balaton mellett nagyon elragyáztak, Somlyón pedig igen csekély a' termés.”Az elragyázás 

első és legáltalánosabb jelentése - a TESZ szerint - gombák okozta foltosodás, növényen. 

Leibitzer János 1832-ben már a ragyát a lisztharmattal azonosította! Lisztharmat fertőzés 

ugyanis a fajtagyűjteményekbe került amerikai szaporítóanyaggal is Európába kerülhetett már 

az 1845-ben megfigyelt első nagyobbmértékű fertőzése előtt. A Gazdasági Lapok 1851-ben 

számolt be nyilvánosan a lisztharmatról, majd 1853-ban a magyarországi tapasztalatokról külön 

sorozatban. A szőlőfajták lisztharmat ellenállóságáról táblázatot közöltek, amely szerint a 



 

 

„Margit”, a „Zöld szagos”, a „Sárga szagos”, az „Alexandriai tokaji”, az „Aleppoi denka” és a 

„Tömött bécsi denka” fajták bizonyultak a legkevésbé ellenállónak a „Szultanina” és a 

„Fűszeres tramini” mellett. A budai szőlőkben 1853-ban, a soproniakban 1854-ben nagy 

károkat okozott a betegség. Tiroli példák alapján asztalosenyv oldatába mártották a fürtöket, 

később fahamu lúgos oldatába. Parragh Gábor 1860-ben a kénnel (bűdüskő virággal) beszórást 

is javasolta más módszerek mellett. A fertőzött hajtást, levelet benedvesítették és erre szórták a 

jobb tapadás érdekében a kénport. 

A tudomány kezdeti tapogatózását jelzi az, hogy pl. a Párizsi Akadémia a kén használat 

mellett a finom útiport is ajánlotta, mint lisztharmat elleni védekezési szert. A Pécsi Lapok 

1867-ben a hamut ajánlotta olvasóinak porozószerül, a kénpor fujtatása itt nem vált be, 

hasonlóan az enyves vízzel belocsolás sem. A kézi kénporozó eszközök mellett foglalt állást 

1872-ben a Borászati Füzetek. Gyürky Antal szerint a lisztharmatot 1879-ben már nem volt 

nehéz pusztítani, mert a kénpor a kézi porozókkal biztos ellenszernek mutatkozott. A kedvező 

tapasztalatok ellenére a parasztság lassan, csak hosszú idő után kezdte használni szőlejében. 

A másik igen veszélyes fertőző gombabetegség a peronoszpóra volt. A peronoszpórát 

pusztító rézgálic oldat az ún. bordóilé készítésének módját Lamon francia borász dolgozta ki. 

Rézgálicot vízben feloldottak, és ezt az oltott mészbe keverték. A nehézséget az jelentette, hogy 

Ausztria és Magyarország ebben az időben rézből behozatalra szorult. A német és a francia 

rézvirág közül a franciát jobbnak tartotta a korabeli szakirodalom. A mernyei uradalom 1890-től 

39 q rézgálicot és 6 q rézkénport használt fel a 2%-os bordóilé és az Aschenbrandt-féle 

rézkénpor készítéséhez. Az 1896-ben Sopronban fellépő nagy peronoszpóra járvány idején is 

már 2%-os bordóilét használtak fel az 1-3 permetezés alkalmával. A 19. század vége 

növényvédelmi eszközök, elsősorban a permetezők és a porozók virágkorának számított.  

Számtalan típust, különböző megoldású szerkezeteket hirdettek a korabeli lapok, újságok. A 

növényvédelmi munkák megjelenése, majd fontosságuk a termés biztonsága érdekében 

fokozatosan növekedett, egyre emelkedő költségeket jelentett a tőkés üzem keretei között 

gazdálkodó kisebb-nagyobb uradalmi szőlőknek. Pontos kimutatásaink a bencés uradalmi 

szőlőkből vannak. 1891-ben pl. a kisécsi szőlőket erős peronoszpóra-fertőzés lepte meg, „... 

melynek előbb nyoma sem volt nálunk, - ellepte szőlőinket teljesen kétszer 24 óra alatt; ...Már 

pedig ennek 2 évi termésre van kihatása, mivel a jövő évi termő-szem nem érhet teljesen.”1892 

augusztusában újabb peronoszpóra fertőzés, valamint fekete- és barnarothadás lépett fel. 

Vermorel-féle permetezőkkel védekeztek. Tavasztól őszig összesen háromszor permeteztek 

(április, június, augusztus közepén), a „... legfőbb óvó- és mentőszer azonban mégis a 

peronoszpóravész ellen a Bordeaux-i keverék használata mellett a szőllőknek gazok és 

gyomoktól való pontos tisztántartása”volt. A bordóilét - itt is akárcsak másutt - 2%-os rézszulfát 

(„Kénsavas rézéleg”) és 2% oltott vagy 3% oltatlan mész keverékből állították elő. A szőlőket 

lisztharmat ellen fahamuval porozták, amelyet már a korábbi évszázadokban is használtak. 

 1890 február 11-én utasította a főapát a főmonostori házgondnokot, hogy a szőlők 

porozására minden rendelkezésre álló hamut adjon át. A ráfordítás összegét a növényvédelmi 

munkák is növelték, amelyek nemcsak a megfelelő növényvédőszer árát, fuvarköltségét 

jelentették, hanem a megfelelő munkaeszközöket (szénkénegfecskendő, tartály, szivattyú, 

permetező, porozógépek, mérőeszközök és permetlékeverők), és a növényvédelemre fordított 

napszámot is. Ez az összeg a korábbi évtized szőlőtermesztését még nem terhelte ilyen 

mértékben, mint most. 

A lisztharmat, a filoxéra és a peronoszpóra, valamint alkalmanként a feketerothadás és 

jégeső az évi termést nemcsak minőségileg, de mennyiségileg is nagymértékben csökkentette. 

Azok a területek, ahol amerikai alanyfajtákra oltott európai nemes szőlőt telepítettek, 

alacsonyabb növényvédelmi költséget jelentett az uradalmak számára, mert a szénkénegezés 

költségigénye itt megszűnt. A szaporítóanyag-vásárlás és az évi ápolási munkák a művelési és a 

felújítási költségeket terhelték. 

 



 

 

1. Növényvédelmi költségek %-a az összköltségvetéshez viszonyítva (kh-ra átszámolva)  

Benedek-rendi uradalmi szőlők               1897                                    1898  

Szentmártoni éstényői 

szőlők 

        19,6        18,1 

Hecse        12,5        12,9 

Ölbő         7,7         7,4 

Bársonyos         9,4         9,5 

Tömörd          -           - 

Somló         10,6           4,1 

Ság hegy         13,3,         21,1 

Kajár         11,8          2O,8 

Tihany          4,6          3,4  

Révfülöp         15,1         23,6 

Szántód-tóközi gazdaság         13,1         23,6  

 

A növényvédelem költségei majd kétszeresére emelkedtek Ság hegy, Kajár és a Szántód-

tóközi gazdaság szőleinél. Ság hegy esetében az új telepítés növényvédelmi munkája jelentke-

zett, ami abszolút értékben növelte a költséghányadot, ugyanakkor az összköltséget a felújítás 

már nem terhelte. Kajár esetében a növényvédelmi munkák költsége az előző évi hasonló 

költségekhez képest 36,8%-al emelkedett. A Szántód-tóközi gazdaságban pedig az abszolut 

értékben is csökkenő összköltségen belül növekedett a növényvédelemre fordított összeg, ami 

természetszerűleg nagy %-os növekedést jelzett. 

9.4.3 Állatok okozta kár 

Az állatok okozta szőlőbeli legnagyobb kárt a seregélyek okozták. A kártékony madarak 

irtása a községek feladata volt, az elpusztított madarak fejével kellett elszámolniuk. A 

seregélykárt csökkenteni vagy elkerülni ragadozómadár segítségével lehetett. Somlón pl. a 

várrom odúiban fészkelő ragadozó madarak miatt a seregélyek nem sok kárt tehettek. A Hazai 

Tudósítások 1806-ban említette is, hogy: „különösség bizonyára: Badacsony szörnyű sok 

seregéllye, s' Rigója. Tsak azért is: hogy az alig öt mérföldnyire lévő Nagy somlai hegyet egy 

illy Madár se ostromolja, itt pedig a' nem fogadott, tunya, vagy beteges szöllö Csösz miatt, a' 

gazda egész termését kockáztathatja.”Nem véletlen, hogy a somlói 1864-es hegyrendelet is 

kimondta a 17. pontjában: „Aki ragadozómadarat elemészt a hegység gyepüjén belül, vagy 

fészkét elszedi 10 osztrák forinttal büntettetik.” A ragadozómadarak tisztelete a 19. század 

végén is fennállt még Somlón, és a dunántúli borvidékeken. 

9.5 TERMÉSZETI KÁROK A MAGYARORSZÁGI SZŐLŐKBEN 

9.5.1 Fagy elleni védekezés 

A 17. század végén Olivier de Serres a tavaszi kései fagyok ellen füstölést javasolt nedves 

polyvával, szalmával, félig rohadt trágyával. A 18. századi európai szőlészeti szakirodalom 

felkarolta és elismerte a füstölés hatékonyságát a korábban használt harangozás és mozsárágyú 

sütögetéssel szemben. A hivatalos elismerését jelzi, hogy a würzburgi hatóságok 1815-ben 

füstölésre hívták fel a fagyzúgos helyek gazdáinak figyelmét.  1816-ban a Nemzeti Gazda már 

közölte is a felhívást, a szerkesztő Pethe Ferenc kiemelte, hogy Nagyváthy János 

Magyarországon már korábban - a szakirodalmi tájékozottságánál fogva - szorgalmazta a fagy 

elleni füstölést. Az Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen c. szaklap 1819-ben egy 

éjjeli fagy elleni füstölésre berendezett oberhollabrunni szőlőt mutatott be olvasóinak. A fagy 



 

 

azonban a 19-20. században is jelentős károkat okozott. Jókai Mór, a híres író és lapszerkesztő 

büszke volt fagyvédelmére. A buda-hegyvidéki kertje szőlőit úgy őrizte meg a fagykártól, hogy 

a nagy formátumú maradék újságjait lepedőszerűen kinyitva, a karóknál kilyukasztotta és a 

tőkékre védő palástként ráhúzta. Örömmel állapította meg visszaemlékezésében, hogy siker 

koronázta fagy elleni fáradozásait. 

9.5.2 Jégverés elleni védekezés 

A jónak ígérkező szőlőtermést egy-egy nyári jégeső hamar elverte. Somlón jégeső 

gyakorisága szempontjából Péter-Pál hetét tartották a legveszedelmesebbnek. A hegyen dolgozó 

parasztok vihar-jégeső idején védett helyre menekülve, családonként imádkoztak az Úr 

angyalához és Szent Donáthoz. A harangozást önmagában már a 18. század végi szakirodalom 

is elégtelennek tartotta. Schams Ferenc 1836-ban még elevenen élő babonás szokásokat írt le a 

szőlő jégverése elleni harangozással.  

A harang csak az első évezred közepén kezdett elterjedni Európában és a katolikus egyház a 

12. század közepén tette kötelezővé. A 16. században a protestáns egyházak eleinte kürtöt 

alkalmaztak a hívek összegyűjtésére, de csakhamar átvették a harangok használatát. Ezzel 

hívtak templomba, temetésre, jelezték a napszakokat, de már a vihar, jégeső elleni harangozást 

tiltották. Erdőfűlével kapcsolatban (Udvarhely m.) írja 1771-ben Benkő József, hogy „...a 

jégesső eleibe való tsengetést végzett...” az egyik református egyháztag és ezt nem vették jó 

néven. Ugyancsak a református Kalotaszegről írja Jankó János: „Különösen a jég csinál nagy 

károkat s ezért ez ellen is igyekszik babonákkal védekezni. Erősen hiszi, hogy a jég ellen a 

harangozás és könyörgés használ s ha nehéz idők járnak s a babonák ellen küzdő fiatal pap nem 

könyörög eléggé, ha jég veri a határt, a papot támadják meg, miért nem könyörgött”. A vihar 

ellen való harangozás rendkívül gyakori az egész magyar nyelvterületen, bár annak pontos 

elterjedését nem ismeri a szaktudomány. A Hegyháton (Vas m.), az csendítette meg a harangot, 

aki legközelebb volt hozzá, mindenkinek kötelessége volt „felhő ellen harangozni” A Borsod 

megyei palócoknál a zivataros felhőkben a garabonciást vélik felfedezni, aki sárkányon 

lovagolva gerjeszti a zivatart. Ellene megkondítják a harangot még a református falvakban is. 

Mindez nagyon jó példa arra, hogy a protestantizmus elterjedésével számos katolikus népszokás 

továbbra is megmaradt a nem katolikusoknál, még ha az egyházi hivatalos vezetés nem is nézte 

ezt jó szemmel. Azonban a paraszti-népi gyakorlat az egyházi elnézést is kikényszerítette, mert 

oly nagy volt a szokás hatalma. A harang viharűző erejére nagyon kellett vigyázni, mert ha 

öngyilkosnak harangoztak vele, többé nem volt az képes a jégeső távoltartására, csak akkor, ha 

újraszentelték (Siklód, Udvarhely). 

Már a középkorban úgy határozták meg a harang feladatát: az élőket hívogatom, a holtakat 

elsiratom, a felhőket eloszlatom. Ezt latinul vagy magyarul egyik-másik harangra rá is írták. 

Szegeden pl. a pusztító égiháború, jégeső eloszlatására, messzire űzésére valamikor benn a 

Városban is meghúzták a harangokat. Amint mondogatták: vihar ellen harangoztak. Híres vihar 

elleni harang lógott a Kassai Dóm tornyában a 16. század közepétől. Rajta szőlőmunkást 

ábrázoló domborművel és felirattal. A harangozó 1723-ban szövegezett hatósági esküjében 

ünnepélyesen kötelezte magát, hogy háborgó felhők alkalmatosságával mindig harangozni fog, 

mint arról Szendrey Zsigmond és Szendrey Ákos írt. A vihar és a jégeső elhárításának egyik 

módja volt az imádság. A verses formában elmondott imádságok mellett gyakran találunk 

prózában megfogalmazottakat is. Ezek akkor használnak nagypénteken reggel, ha szabad ég 

alatt a könyörgő először elmond öt Miatyánkot és öt Üdvözlégyet, keresztet vet a világ négy tája 

felé és ezután mondja: „Én tégödet körösztüllek az Atyának, Fiúnak, Szentlélöknek”. 

A jégverés okozta veszteségeket az első magyar általános biztosító társulatnál is biztosítással 

csökkenteni lehetett. A 19. század végén elterjedő viharágyuk sem jelentettek azonban teljes 

biztonságot. Egy stájer szőlész beszámolt a Borászati Lapok 1898-as évfolyamában a jégeső 

elleni viharágyújáról. Az 1896-ban elkezdett kísérletei láttán a dél-stájerországi gyakori 



 

 

jégverésű szőlők tulajdonosai hamarosan megrendelésekkel látták el a marburgi déli vasút 

műhelyét.A megrendeléseket nem is tudták azok nagy száma miatt teljesíteni, ezért a Cilli 

melletti Lorber és Társa cég gyártotta a megfelelő tarackokat. Móron pl. 1900-ban 43 

viharágyút állítottak fel, 42 vihar ellen lőttek vele. A lőpor kezdeti ingyenességének megszűnése 

után 1908-tól a gazdák nem használták tovább. Somlón a századfordulón még csak 4-5 

birtokosnak volt. Parasztszőlőkben nem állítottak fel viharágyút. A lőporral működő viharágyuk 

nem váltották be a hozzájuk fűzött nagy reményeket, a jég továbbra is ugyanúgy elverte a 

szőlőt. A nagy durrogtatások miatt az istenfélő szegénység mérgelődött, és félt is. 

Magyarországon a századfordulón sokat vártak a viharágyú jégelhárító hatásától, ezért a 

nagybirtokosok szőleiben gyakran használták azokat, de azok nem váltak be és lassan 

kiszorultak a jégvédelemből. 



 

 

10. A SZÜRET 

10.1 EGY ÉS TÖBBMENETES SZÜRETEK 

10.1.1 Jobbágy-paraszti szőlőkben 

Általános érvényű volt, hogy a jobbágy-paraszti szőlőkben egyszerre szüretelték le szín 

szerinti válogatás nélkül a különböző időben érő, különböző fajtákat. A vegyes, egymenetes 

szüret a feudális kényszer hatása volt, mert a földesurak többsége a szüretet is jobbágyrobotban 

szerveztette, de a szüreti napszám érdekében is az uradalmi szüret előtt vagy után egyszerre 

kellett saját szőleit megszednie a jobbágyoknak-parasztoknak. Kosárba, fateknőkbe, medencébe 

szedték a kézzel leszakított fürtöket. Már a 19. század végi borászati szakirodalom felhívta a 

figyelmet arra, hogy a borászat hibái a nem megfelelő időben, edénytisztasággal végzett 

szürettel kezdődött. A jobbágy-paraszti szőlőkben szeptember végétől kezdődött a szüret, a 

minőségi magyarországi bortermő  vidékeken októberben szüreteltek. 

10.1.2 Városi, allodiális, uradalmi egymenetes szüret 

A városi polgárok szürete a jobbágy-parasztitól a gondosabb elvégzésében feltétlenül 

különbözött. Az eltérő feudális kiszolgáltatottság az iparos - szőlőbirtokos városi polgárt a jobb 

minőségű szőlőtermesztésre és borászatra ösztönözte. Északnyugat-Dunántúl szőlőtermelő - 

borkereskedő városaiban, Buda, a nagyhatárú Duna-Tisza közi mezővárosok és a Hajdú 

városok, valamint az északkelet-magyarországi városok polgársága a jó bor reményében csak az 

érett, nem rohadt fürtöket használtak fel borkészítésre. Bél Mátyás is beszámolt arról, hogy a jó 

fürtöket a rossztól különválasztották. Sajátos termelői tudatot tükröz a nyugat-magyarországi 

polgárságnál az, hogy a jó minőségű bort eladták, a gyengébbet pedig saját fogyasztásra 

használták. Ha kedvező évben szüretelhettek és aszúszemeket megfigyeltek, akkor két 

menetben, előbb az aszúszemeket szedték össze. Hasonlóan folyt a szüret Budán, 

Székesfehérváron, Pécsen is. 

Az allodiális, uradalmi szőlők szürete inkább a jobbágy-parasztihoz hasonlított, éppen a 

jobbágyrobot vagy a felelőtlen napszámosok gyenge minőségű munkája révén. A 17-18. 

században még általánosan jobbágymunkát használtak a szüretelésre. A nagyobb uradalmi 

szőlőkben esetleg az uraság saját eszközöket biztosított. Ennek célja az egységes tisztántartással 

is a jobb minőségre törekvés volt. A kisebb urasági szőlőbirtokokon a 20.  század elején saját 

gyűjtőedényeikbe szüreteltek a napszámosok. Még a napszámos munkát is elítélték  a 19. 

század közepén, sőt azt egyenesen károsnak tartották. A napszámos bérmunkásokat azonban 

nem tudták nélkülözni, így jobb és más lehetőség híján el kellett tűrniük a napszámban 

szüretelők rossz munkáját. Parragh G. - Dunántúlon jól ismert szőlőbirtokos és elismert szakíró 

- 1859-ben így panaszkodott: „... nem ritkán minden vigyázat-választás nélkül szedik a fürtöket 

s hányják össze a cseberbe.”Természetesen ezek a sorok nemcsak a hanyag munkát, hanem 

egyben az egymenetes szüret hátrányait is sejtetik. Magyarországon a 19. század közepén szinte 

csak a német lakosú nyugat-magyarországi szőlőterületeken folyt két menetben a szüret. Pedig a 

nagy fajtaszám, az elhúzódó érésidők miatt egyszeri szürettel nem lehetett jó minőségű bort 

kapni. 

10.1.3 Többmenetes szüret 

A 18. században Nyugat-Európa szőleiben már általános gyakorlattá vált a többmenetes 

szüret. J. Wiegand 1774-ben is az osztrák borvidékeken ezt javasolta bevezettetni, ha az 

európai piacról nem akartak kiszorulni az alsó-ausztriai borokkal. A két vagy többmenetes 

szüret alkalmával a fajtatiszta telepítések érési optimumában tudták leszedni a fürtöket, emellett  



 

 

szín szerint is külön tudtak szüretelni. A szüret időtartama igy elhúzódott, két hónap hosszan is 

eltarthatott. Franciaországban, ahol a legjobban igyekeztek betartani a többmenetes szüretet, 

már ötször-hatszor is szüreteltek a fajták érésidejének, színanyagképződésének megfelelően a 

18-19. század fordulóján. Schams Ferenc a nyugat-európai fejlettebb szőlőművelés egyik 

legjellemzőbb jegyeként a szüreti munkákban a minőségi bortermelésre törekvést látta és ennek 

magyarországi hiányát hangsúlyozta. Szerinte az elő és utószüret hiánya, a szüretidő kihúzása és 

a töppedt-aszúsodott bogyókra törekvés hiánya, a tiszta szüretelőedény hiánya, a nem színtiszta 

szüretelés, a szállítás, feldolgozás tisztaságának hiánya, a vörösborok tökéletes kimunkálásának 

hiánya mind a gyengébb minőséghez vezetett a 19. század első harmadában. Schams azonban 

ennek okaként nem vette észre a feudális akadályokat, azokat a fékező erőket, amelyek a 

nyugat-európai szabadabb jogállású, a piac értékítéletében közvetlenül élő szőlőtermesztő 

paraszttal szemben a magyarországi jobbágyot-zsellért sújtotta. Nagyváthy János hiába 

szorgalmazta a fehér fajták érésidő alapján való válogatását, ez a szokásos jobbágy-paraszti 

egymenetes szüretben gyakorlatilag kivitelezhetetlen volt. Ezzel szemben az észak-nyugat-

dunántúli, budai szőlőterületek két ill. többmenetes szürete mellett, Magyarországon máshol is - 

elsősorban uradalmakban - megpróbálták a szüretelés ilyen módját. 1798-ban a csákvári 

tísztiszék elrendelte, hogy a vértesboglári szőlőben a fehér és a kék szőlőt külön szüreteljék. A 

mernyei (Somogy m.) uradalomban a 19. század elején a vörös és a fehérbort adó szőlőfajtákat 

külön szüretelték. A villányi főhercegi szőlőben 1856-ban, Zimmermann Károly uradalmi 

igazgató javaslatára fajtánként szüreteltek. A bellyei uradalom 19. század végi villányi és jesze-

földi szőlejében az oporto fajtával kezdték a szüretet, 2 héttel később a kadarkával folytatták, 

majd a rizling szüretelésével a nemesrothadást várták meg. Így 3-4 menetben is szüreteltek itt. A 

szín, fajta, érésidő szerinti többmenetes szüret a fajtatiszta telepítések arányában az uradalmi 

szőlőkben terjedtek el ellenben a paraszti szőlőkben nem vagy csak rendkívül nehézkesen. 

10.1.4 A fürtszedés eszközei 

A fürtöt gondosan kézzel törték le az északnyugati szőlőkben, -  vagy kis késsel, amit Bél 

Mátyás is leírt, bár fürtvágásra már a 18. század közepe óta használták a gondosabb munkát 

végző nyugat- európai szőlőkben az ollót. J. Wiegand is keskeny pengéjű ollót javasolt, amivel 

az érett bogyójú fürtöknél a bogyópergést megelőzhette a szüretelő. 1838-ban már a technikai 

újításként olyan pengekiképzésű fürtszedő ollót mutatott be az Oekonomische Neuigkeiten ... c. 

szaklap, ahol a penge tartórészén a fürtkocsány becsípődve fennmaradt, nem hullott le a földre a 

levágott fürt. 

10.2 SZÁLLÍTÓEDÉNYEK 

10.2.1 A cseber 

Dél - Délkelet, Délnyugat és Közép-Magyarországnak a mediterrán szőlőkultúra felé mutató 

középkori kapcsolatú eszköze a cseber, vagy csöbör volt. Elterjedése és eredete Dél-Európa 

felől mutatható ki, a mediterrán szőlő-borkultúrával azonosítható területről. A TESZ szerint 

1395-től régi folyadékmértékként, 1588-tól pedig eszköz névként szerepel, azonban 

csöböradóval már 1240-ben  találkozunk. A csebret használó szőlőterületekre a 18. századi 

népmozgással, betelepítésekkel érkező németek puttonyhasználatukkal megszakították az 

egységes csöbörrel szüretelő területet. Csöbröt használtak a Dunától keletre és délkeletre is, sőt 

még Erdélyben is. A szüretelők a szőlősorok között haladva szedték a termést, míg az 

összegyűjtést és a szőlőből az útra, - vagy a megközelíthető gyepes térségbe való hordást - 

acsöbrözők, csöbrösök végezték. Ők nem mehettek be, de nem is lett volna célszerű bemenniük 

a szüretelők után. Csak a sorokra merőleges, és a szőlőterületet kisebb egységekre felosztó 

brázdákon, mesgyéken közlekedtek. Ezzel nemcsak a felesleges tiprást, talajtömörítést kerülték 

el, hanem a csöbörrel, lejtős területen megnehezedett mozgást is könnyítették. A nagyobb 



 

 

urasági szőlők távolabb eső présházaiba bivalyos és ökrösszekerekkel, kádakban szállították a 

mustot, amit ugyancsak csöbörrel gyűjtöttek össze. Bár a levéltárak uradalmi szüretet leíró 

iratanyaga szinte minimális, az egykori jelentésekből is rekonstruálható a csöbör használata. 

Somló szőllősi oldalán, pl. a Zichy majorsági szőlőben 1803 októberében robotmunkát 

használtak fel „Csöbör hordásra és vámoláshoz csöbör mellett.”A csöbör egyben egy 

segédeszköz használatát is szükségessé tette. Eszközkapcsolat állt fent a csöbör és a muszoló, 

muszkoló, csömöszlő között. A fanyelű, bunkós végű faeszköz szerepe az volt, hogy a csöbörben 

levő, leszedett szőlőfürtöket összetörje. Erre azért volt szükség, mert a lazán, levegősen rakott 

fürtöket összetörve, a törkölyös must jobban kitöltötte az edényt. Így, az esetleges űrtartalom 

számításnál is valósabb képet adott. 

A másik fontos feladat, hogy a szőlődarálók megjelenése előtt a présbe kerülő szőlőt meg 

kellett előzetesen törni, a jobb préselési hatásfok, a tökéletesebb munka érdekében. 

Végeredményben ezt a munkát folytatták a taposással is, de ott már sokkal aprólékosabban. A 

csöbörbe muszkolt törkölyös must tetejére egy réteg ép fürtöt raktak, hogy a must kifreccsenést  

minimálisra csökkentsék ezzel is. A csöbör szállítás esetén - még meredekebb területrészeken is 

- mindig függőlegesen lógott, így benne a must felszíne megközelítően vízszintes helyzetben 

nyugodott. A kisebb lötykölődést a csöbör befelé, a felső része felé szűkülő szájnyílása tette 

ártalmatlanná. Erdélyben a két segédkaróval cipelés terjedt el. Mindezek a tulajdonságai és a 

gyakorlati észrevételek tették a meredek dombvidéki szőlők, a magyarországi történeti 

borvidékek biztonságos gyűjtő és rövid távra - a szekérig, vagy a feldolgozás helyéig - szállító 

eszközéül. A csöbörben a szőlőt mindig összetörték. A parasztbirtokosoknak épp azt rótták fel a 

19. század közepén a rossz minőség egyik okaként, hogy a „... kevésbé érettek, rothadtak együtt 

csümöszöltetnek.” Az egymenetes szüret hibáját nem mérsékelve, még nem is válogattak. A 

mennyiségi szemlélet uralkodóan még akkor is jelentkezett a paraszti szőlőkben, mikor a 

nemesi, urasági szőlőbirtokosok már a minőségre törekedtek.  A csöbör a felső szája felé 

keskenyedő, dongás, csonkakúp alakú, füles edény. A két fülrészhez akasztható hámfa 

segítségével lehetett megemelni. A hámfa közepén láncszemekkel vagy „S” alakú kampókkal 

illeszkedik a csöbörrúd közepéhez. Ez az egypontos felfüggesztés tette lehetővé, hogy 

bármilyen felemelt helyzetben a hámfák vízszintesen  tartsák meg a csöbör helyzetét. A kedvelt 

eszköz és a benne való összezúzás ellen már a 19. század harmadik harmadában határozottan 

állást foglalt a szakirodalom. A legfőbb indok a kevésbé tökéletes bogyóösszetörés volt, 

ellenpéldának említették a szőlőzúzógépek jó munkáját. 

A csöbör űrtartalmára vonatkozóan eltértek az adatok. Vajkai  Aurél 50 literesnek véli, a 19. 

század közepén Entz Ferenc és Gyürky Pál két-három akósnak (nem említve mekkora akóra 

gondoltak), 1560-ban egy tokaji leltár 30 pintnek, azaz kb. 42,3 liternek veszi. Lederer Emma 

történeti számításait megközelíti ezt az értéket, valamint saját méréseimet is, a somlói 

csöbrökkel kapcsolatban. A csöbörnek, mint archaikus eszköznek használata legtovább szinte a 

Somlói borvidéken maradt meg. Ezzel szemben puttony még az 1860-as évek végén is alig 

akadt Somlón. A parasztbirtokosok nem is használták. Az idegenkedés okát abban a szégyenben 

látták, a korabeli leírók, ami szerint még a háromszoros napszámért sem hajlandók háton 

puttonyt hordani itt szüretben. Jobbágy-paraszti szőlőkben az egész Balaton-felvidéken alig 

használták a puttonyt a 19. század közepéig. 

10.2.2 A puttony 

A puttony bajor-osztrák eredetű szó, 1414-ben fordul először elő a TESZ (Történeti 

Etimológiai Szótár) szerint, háton hordozható edényként, majd 1533-ban kenyérkosár vagy 

egyéb tartóedény értelemben. A puttony, mint a szőlő szállítására szolgáló dongás edény, 

valószínű a kontinentális szőlőkultúra eszköze volt, Dunántúlra Nyugat-Európa irányából 

származhatott. A ma már kantárral hordott puttonyok archaikusabb típusa lehetett a 

puttonykampóval, horoggal vállon át szállított puttony, amely Nyugat-Dunántúlon és nyugatra a 



 

 

francia, a német, a stájer, az osztrák borvidékeken ismert volt. A puttony felemelése egy 

embernek nehézkes volt, ezért három lábú puttonytartó háromlábra állították, ahonnan vállra 

venni a puttonykampóval könnyebben lehetett. Sprenger 1778-ban három puttonytípust 

különböztetett meg, a föld és trágya puttonyt, amely kisebb volt, mint a szüreti puttony. A 

harmadik típus a fonott hátikas volt magas háttámlával, ami formai rokonságot mutatott a 

hosszúkás, keskeny középkori szüreti puttonnyal. A fonott hátikosarat puttonyként Dél-

Franciaországban és Lombardiában használtak még, de Rohbock Ludwignak a soproni Szent 

Mihály templomot ábrázoló 1864-ben kiadott szüreti képén is puttony helyett hátikosár látható.  

Észak-Nyugat-Dunántúlon, az osztrák-német szoros kapcsolatot mutató területen már a 15. 

század végén általánosan használt és ismert volt a puttony. A kalendáriumi hónapábrázo-

lásokon, a szüret októberi-novemberi hónapábrájaként általánosan ábrázolt. Ezek a 

kalendáriumok nyomódúcukkal mind német hatásról árulkodtak. Budán már 1692 őszén a 

kormányzóság elrendelte a szőlőmunkáltatás maximált bérét, így a puttonyosoknak is 

megszabta a fizetését. A 18. századi német betelepítésekkel a puttonyozó területek száma 

megnőtt a korábban csak északnyugat-dunántúli szőlőterületekhez képest. Így pl. Pusztavám-

Mór környékén is késsel vödörbe szedett fürtök útja a puttonyon keresztül a „Bottich”-ba, majd 

a „Landfassl”-ba, a lajtos kocsi hordajába vezetett, ahonnan hazaszállították. Somlón először 

gróf Esterházy allodiális szőlőjében használták a puttonyt a 18. század harmadik harmadában. 

Ebben az időben kezdett terjedni a Balaton-felvidéken az uradalmi, nemesi szőlőkben is a 

puttony. Az elterjedése, valószínűleg itt is kapcsolatba hozható a Balaton környéki német 

lakosság betelepítésével. A német származású szőlő-bortermelők anyagi kultúrájának puttonyos 

eleme termelékenyebb volt a csöbörnél. Hátra véve a puttonyt ugyanis könnyebben lehetett a 

szőlőben mozogni, biztonságosabban járni, hiszen mindkét kéz felszabadult. Csak egy embert 

foglalt le. A test egyensúly-elosztása is jobb volt, mint a csöbörnél. Nem lehetett azonban 

annyira tele rakni a puttonyt, megtömni benne a szőlőt, összetörni, mint a csöbörben. Ugyanis a 

háton tartással nem függőlegesen állt a puttony, és nem is volt független az ember testtartásától. 

Egy kis előredőléssel, domboldalra kapaszkodással a megrakott puttonyból kipotyogott a szőlő, 

esetleg éppen a hidegben puttonyozó kimelegedett ember nyakába. 

Mindezek segítették uradalmakban a puttony terjedését, a kisebb és paraszti szőlőkben 

azonban nem. Ott, ahol robotba, vagy napszámba a munkaerő saját eszközét vitte, ott ugyancsak 

lassabban terjedt el a puttony használata. Bár Somlón pl. német betelepítések nem voltak, és 

más idegen betelepítés is alig számottevő mértékű, a puttony az óriási Esterházy-féle, Pápa-

Ugod-Devecser birtok-komploxum révén jelenhetett meg és terjedhetett el a somlói és a 

dunántúli, valamint más magyarországi szőlőkben. 

10.2.3 Törkölylészállítás 

Északnyugat-Dunántúlon, Mór-Pusztavám környékén, a Duna jobb partján az előzetesen 

megtört vagy kitaposott, nem helyben feldolgozott törkölyös levet szekérre állított félfenekű 

vagy fektetett hordókban szállították haza, ahol a végleges kipréselés és bortárolás 

pincemunkálataival került a must a hordókba. A fennállók, lajtok, kádak használata behordásra, 

a nem helyben szüretelő-feldolgozó területekre jellemző, amit Vincze István néprajzkutató 

etnikus jelenségnek vett, és a német telepesekkel hozott kapcsolatba. 

10.2.4 Mustnyerés és szőlőfeldolgozás 

A Kárpát-medence hagyományosan fehérszőlőt termesztő, fehérbort készítő terület volt. Az 

észak-dél, kelet-nyugat határán, metszéspontjában fekvő Kárpát-medencében a Duna, illetve a 

Duna-Tisza-köze és Tiszántúl, illetve ettől keletre Erdély eltérő természeti adottsága nagyjából 

eltérő gazdasági-társadalmi feltételei eltérő borkultúrát is eredményezett. Az antik-nyugat-

európai gyökerek, a mediterrán és a kelet-európai kapcsolatok különös keveréke alakult ki a 

Kárpát-medencében, hol az egyik, hol a másik hatás dominálásával. Mindez színessé tette és 



 

 

teszi Magyarország egységesnek nem mondható szőlő-borkultúráját. Az egyéb hatásokhoz 

hasonlóan a 19. század elején Csaplovics János által megfogalmazott „Európa kicsiben” elv 

érvényesült. 

A középkori nyugati kereszténység felvétele pedig a megerősödő és kiteljesedő 

borkultúrában különösen pedig a vörösborok esetében a keresztény liturgia szempontjának 

megtartását jelentette. Krisztus szent sebeiből kicsorgó drága vért szimbolizálta már a középkori 

szent miséken kehelyben felmutatott vörösbor, amely az eucharisztia, a szent misztikus 

átalakulás eredménye volt. Ezért a középkori miseborok az akkor még kevés kék szőlőfajtából 

készült vörösborok az ünnepi, alkalmi jelleget erősítették és ezek értékét növelték. A középkor 

óta azonban dominált az ökológiai adottságok által megszabott fehérboros szőlőfeldolgozás, 

amivel ugyan a kék szőlőfajtákat is feldolgozhatták a 17. századig, amikor a török 

előrenyomulása elől menekülő balkáni népcsoportok, elsősorban a délszláv (szerb) közösségek 

Magyarországon is elterjesztették a Kadarka szőlőfajtán alapuló, balkáni, nyílt, héjon erjesztésű 

vörösbor készítését. Ennek sajátos eszközkészlete alakult ki, majd pedig a 18. századtól Nyugat-

Európából származó kozmopolita kék borszőlőfajták (merlo, cabernet, burgundi, kékfrankos) 

megjelenésével elterjedő zárt erjesztésű vörösbor technológia terjedt el, ami alapjában véve az 

antik-középkori fehérborok készítéséhez volt hasonló. Áttekintésemben nyugatról kelet irányába 

követem kronológiai sorrendben és mutatom be a magyar borászati technológia történetét, 

tárgy-és technológia történetét. Ez a feldolgozás egyben figyelembe veszi a Kárpát-medence 

történetében a szőlő-borkultúra időbeli kronológiáját. 

A magyarországi szüret időpontjának megválasztásánál számos szempont merült fel, de 

meghatározó a feudális adófizetési kényszer volt, vagyis előbb a földesúri (egyházi és világi) 

szempontokat kellett figyelembe venni. Ez a dézsma vagy a hegyvám szedésével hozta  a 

kapcsolatba, illetve engedélyezte a szüret kezdetét, ami így tájanként, adóztató birtokosonként 

változva szokásrendszerré, hagyománnyá vált. Neves szüretkezdő napok alakultak ki, de 

általában szeptember végén, októberben kezdődtek a szüretek. Szent Mihály (szept. 29)-tól, 

Szent Ferenc (október 4), Terézia (október 15), Gál napjától (október 16)-tól  kezdve, Orsolya 

(október 21) napján keresztül Dömötör (október 26), sőt Simon-Juda napjáig (október 28-29) 

elhúzódott a szüretkezdet, a hagyományos későérésű fajták éréséig, illetve az időjárás és a 

borkészítési szokás meghatározottsága alapján. A 19. században az egyházi uradalmi szőlőkben, 

a minőség érdekében előfordult a novemberi szüret is, ugyanis ezekben az esetekben a mai 

jégbornak nevezett hatást a természetre bízva, a deres-fagyott szőlőfürtöket a relatív nagyobb 

cukortartalom érdekében ilyen későn szüretelték. Csak akkor szüreteltek korábban, a földesúri 

engedélyt és hozzájárulást megkérve és megkapva, ha esős időjárás köszöntött ősszel be. 

Ilyenkor a mihamarabbi szüret mellett döntöttek, hogy ne rohadjon el a félve őrzött értékes 

termés.  

A magyarországi szőlőhegyek és szőlőskertek fekvése, az európai szőlőtermesztés északi 

határához közelisége, vagy a déli mediterrán területeken, a tengerszínt feletti magasságtól és a 

dél-délnyugati lejtők kedvező ökológiai adottságaitól függően már nagymértékben befolyásolta 

és meghatározta a középkorban a szőlő érésének idejét, így a szüretkezdetet is. Ennek 

megfelelően eltérő szüretkezdő időpontú tájak alakultak ki, a bortermelő vidékeken, ahol több 

évszázad alatt kristályosodott ki a legoptimálisabb szüretkezdeti időpont. Ezek a dátumok a 

paraszti kultúrában egy-egy jeles naphoz kötődtek, amikor vagy vásár, vagy fogadott szent, 

vagy jelesnapi, népi kalendáriumi időponthoz kötötték a szüretkezdetet. A feudális 

gazdálkodásban azonban nagyon fontos és meghatározó volt a szőlőhegy, vagy a szőlőskert 

tulajdonosának döntése, aki a tulajdonviszonyt éreztetve adott engedélyt a földesúri szüret 

kezdetére, majd csak ezután a paraszti-polgári tulajdonosok szüretelésére. Általában a földesúri 

szőlők szürete után kezdődött a jobbágyi-zselléri szüret és a dézsmálás után, a terméstől függő 

arányban a kilenced és a tized kiadása, vagy a megállapodott és kialkudott állandó értékű 

hegyvám kifizetése után lehetett a saját termésről gondoskodni, a pincében lévő hordókba 

menteni a folyékony „kincset”. A földesúri kilenced, és az egyházi tized borokat pontos 



 

 

kimutatásokban vezették az uradalmi alkalmazottak és őrizték meg több évtizedre visszamenően 

számadáskönyvekben, listás kimutatásokban, pontos gazda- és terület- valamint termésnagyság 

sorokban. A Zala megyei Kis-Balaton térségének községeiben 1829-ben végzett összeírás, az 

alábbi összesített kimutatás a következő adófizetést (földesúri kilenced, egyházi tized) tükrözte.  

 

Helység Gazdák száma Összes termés 9-ed 10-ed 

Galamboki gazdák 129 1590 akó 

318 pozs. mérő 

176 akó 14 

pozs. 

141 akó  6 

pozs. 

Karosi gazdák 130 3209 és  8/4 akó 

18 pozs. mérő 

356 akó 12 

pozs. 

285 akó  6 

pozs. 

Komárvárosi 

gazdák 

62 1495 akó 

299  pozs. mérő 

166 akó   2 

pozs. 

132 akó 18 

pozs. 

 

A példaként hozott összeírás szerint a legtöbb gazda Zalakaroson művelte a falu határában a 

szőlőket, úgymint a kilencedet és a tizedet fizetők is legnagyobb számban innen kerültek ki.  

A szüretkezdő napot a jobbágyfelszabadítás után általában a hegybíró hirdette ki. A 

szőlőfürtöket „fej” szőlőnek nevezték, pl. 1881-ben „Tálas József 4 fej szőlőt szakasztott” 

Farkas József garabonci lakos karosi hegyen lévő szőlejében. Ezért büntetéspénzt kellett 

fizetnie. Más területen a fürt szóval, vagy a gerezd szóval hívták a szőlőbogyók kocsányon lévő 

sokaságát. Mindez területi-történeti különbséget takar. A fürt szavunkat, mint finnugor 

nyelvréteg szavát először 1416-ből említi a magyar nyelvkészletben a Magyar Nyelv Történeti-

Etimológiai Szótára (továbbiakban TESZ). Ugyanakkor a Dunántúlon általánosan használt 

gerezd délszláv szavunkat 1395-ből, a Dunától keletre általánosan használt finnugor fej 

szavunkat a szőlőfürt értelmére 1395-ből ismeri a TESZ, a bilinget apró szőlőfürt értelemben 

pedig 1799-ből. 

A kedvező ökológiai adottságoknak köszönhetően aszúsodás is előfordult, 1570-től írásos 

adattal rendelkezünk „aszúszőlőbor” kifejezéssel Tokajból, majd 1640-től és mégkésőbb a 19. 

században már sokfelé elterjedt az aszúbor készítése is. Ha nagyobb aszúsodás következett be, 

de még nem szedték külön az aszúszemeket, akkor szamorodni típusú borokat készítettek, ahol 

az aszúszemek íze-zamata javította a közönséges bornak az ízét-buké anyagát, meg is 

különböztették a közönséges (ordenáre) bortól a lengyel eredetű 19. század eleji szamorodni 

szóval.  

A szüret vödörbe (7-11 liter űrtartalmú), káciba (2 fülű, 10 literes, egyfenekű dongás edény)) 

és káforkába (5 literes, egy fülű, egyfenekű dongás kis edény) történt. A paraszti szüreteknél 

általános volt a többfunkciójú egyszerű fürtgyűjtő kosárba, rossz, elvásott famelencébe a fürtök 

összegyűjtése. A szőlőfürtöket általában a 19. század közepéig kézzel törték le, a fürt 

megfásodott, meghajlott ízénél könnyen megtörve. A zsebkések, bicskák általános 

elterjedésével már nem csak a férfiak vágták le késsel a fürtöket. A „gyöngyszőlőt”, a francia 

chasselas fajtát és a nagybogyójú csemegeszőlőfajtákat mindig külön kosárba szedték a maguk, 

a terhes asszony családtag részére, vagy a 19. század közepétől felvirágzó csemegeszőlő 

értékesítése érdekében. Ezeket a fajtákat a piacozás miatt már gyakran soronként és szín szerint 

szedték. A csomagoló-díszítőpapírt a 19. század végén általában a kereskedő cég hozta a 

szüretre. Nagymaros, Győr, a Mátra-alja környékén alakult ki a nagymértékű csemegeszőlő 

termesztés, ahol gazdák és üzemek sokasága szakosodott az étkezési szőlő, a korabeli 

szóhasználattal az asztali szőlő termesztésére és esetleg Prága, Brünn, Németország, Bécs, 

Krakkó piacain értékesítésre. A szőlőt külön kis, fiókrekeszes, könnyű, fenyőléc ládákba rakták, 

amelyeknek háromszög alakú kis sarkos fiókjai voltak. A ládába 8-10 kg csemegeszőlő fért el. 

Asszonyok az otthonról hozott varró ollóval, a 19. században már borvidékeken használt un. 

keskeny pengéjű bogyózó ollókkal csipkedték ki a hibás szemeket a fürtökből. Ha nem maguk 

piacoztak, kereskedtek vele, hanem kereskedőknek, kofáknak továbbadták, akkor a 



 

 

csemegeszőlőt a nagyobb forgalmú kocsmához vitték, amik sokszor beszálló kocsmaként is 

működtek. Az itt megszálló kereskedőknek, külföldi fuvarosoknak adták el a csemegeszőlőket. 

A csemegeszőlőt, szőlőlevélbe, díszes szalaggal még vonzóbbá tették, még akkor is, ha nem 

fiókos ládácskákba, hanem a Dunántúlon általánosan elterjedt fejenhordásnak megfelelő un. 

„fejvékában” vitték az asszonyok a csemegeszőlőt. 

A szüret a családok egymásnak segítését, a rokoni és a napszámos munkát is jelentette. A 

rokonokat három étkezés illette meg és  a munka végén tele vödörrel vihettek haza szőlőt. 

Emellett napszámos szüretelők is segítették a parasztcsalád munkáját. Általában 

Magyarországon birkapaprikás, gulyás volt a szüreti ebéd, ami a mosatlan fürtök és a must hajtó 

erejét csökkentette. A szüretek előtt, a szállító és tároló szerszámok, edények számbavétele, 

javítása, újak vétele-készíttetése és a megfelelő eszközök biztosítása, tisztítása után a birkahús 

vásárlása a leggazdaságosabb étkeztetést jelentette. A víg szüretek, a télre felkészülést, a termés 

betakarítását jelentették, amikor a vidám szüretelők vígan énekeltek az év egyik legjelentősebb 

társas munkája közben, majd utána hálát adva a bő termésnek, szüreti bál rendezésével. 

Különösen a 18-19. századi kisnemesi, városi polgári szüreteknek alakult ki ez a vidám jellege, 

az egyébként nehéz és a gazdától összpontosított áttekintést igénylő munka során. A 19. század 

végén, a számtalan embertpróbáló csapás és katasztrófa után a kormányzat, maga Darányi Ignác 

földmívelési miniszter írta elő a szüreti és az arató bálok újra megrendezését, a filoxérától 

sújtott és a bankoktól, a megélhetés nehézségétől alaposan megtépázott boros gazdák számára.  

A télire elrakni szánt fürtöket felkötötték, ablakok közt, padláson a fagyokig, majd szellős 

helyen a kamrába rakták. A fürtöket a csúcsuknál fogva rafiával kötötték meg, karácsonytól 

húsvétig is előfordult, hogy eszegették. Az eltett szép szőlőfürtök a karácsonyi ünnepi asztalok 

díszei is voltak. A felkötés mellett zsuppszalmából font lógó un. szőlőzsuppon függesztették 

szellősen a fürtöket. A szőlőzsupp funkcióját a kökény tövises ága is betöltötte, mert erre 

ugyanolyan jól fel lehetett akasztani a télire eltartani szándékozott fürtöket, mint a rozsból font 

szőlőzsuppra. Nemesi és polgári présházakban kör alakú, vasból készült, kampókkal ellátott 

sokszor díszített fürtakasztók szolgálták a csemegeszőlő fürtjeinek eltartását.   

A szüreti bált a faluban rendezték meg. Felvonulás maskarában történt, az alakoskodó 

játékok közben a lányok arcát esetleg bekenték Északkelet-Magyarországon. Lovas szekereken 

vitték a dáridózókat, amelyet parádés hintóknak díszítettek fel. A muzsikus cigányok 3-5 tagú 

bandába álltak össze. A gyalogos menet nagy szőlőkoszorút vitt általában a fő utcán. Ezzel is 

szimbolizálva a termékenységet, a bőséget, mint a Biblia Ótestamentum-i története Kánaán 

bőségét hirdetve. 

Ürmöst általában a kisnemesi-polgári szőlőbirtoklású területeken készítettek, ürömfűvel, 

esetleg különböző fűszerekkel ízesítve. Az édeskés-kesernyés, itatós italoknak különösen 

ünnepi alkalmakkor, illetve a női nemnél volt sikere, „konyty alá valóknak” tartották ezeket az 

italokat, amiket külön italos készletből kínáltak, az un. ürmös poharacskákkal és hasas üveg 

ürmös korsókból. A kisnemesi és a polgári háztartásokban üveges, finomabb kiképzésű, 

megmunkálású tálalókban, kredencekben tartották, ugyanúgy, mint a késő reneszánsz  

időszakában az un. pohárszékekben. 

Mustsűrítményt a paraszti gazdaságokban is készítettek. Gyümölccsel összefőzve, híg 

lekvárként fontos népi táplálék volt, de borászati haszna is volt, mert a besűrített mustot 

édességként a répacukor előtti évszázadokban (19. század közepe előtt) a gyengébb 

borévjáratok feljavítására használták. A magyarországi németek Luterweint készítettek 

gyömbéres ízesítéssel, épp bogyók hordóba tételével pedig egyfajta üdítő italt készítettek az 

országban több helyen (Baranya, Bükk stb) ókori, majd újkori francia példák hatására. 

A Dunától nyugatra ókori gyökerekkel, Erdélyben középkori szász gyökerekkel, majd 

Északkelet-Magyarországon a 16-17. századtól az uradalmakban a  szőlőt nagy faprésekkel 

sajtolták ki. A prés szavunk szláv eredetű, a munkavégzés neve német, ami Dunántúlon 

általánosan használt eszközt jelent számos altípusával. A főfás, végorsós, bálványprés nevek a 

formáját, nagyságát és az egykarú emelő elvén működő ókorig visszavezethető szerkezetet 



 

 

jelenti, aminek nagy famelencéjében törték meg, préselték ki a szőlőfürtöket. A szőlőbogyók 

sokaságát a préskosárba, vagy a korábbi préseknél, az iszalag (Clematis) fonadékából kialakított 

csonka kúp körbefont tartóba tették. Ezeknél a nagy fapréseknél a préselés munkája sokszor 

éjfél utánig, sőt egész éjjel tartott. A faprés bálványa, gerendája, a faorsó feszítő hatása sajtolta 

ki a szőlőbogyókból a mustot. A fagerenda megfeszült farostjai szívósan, „pipadohány” szárazra 

kipréselték a bogyókból a levet, jobban, mint a 19. század közepe után megjelenő első 

vasprések, ahol napközben többször is utána kellett húzni a présnek, hogy lehető legjobban 

kinyerjék a mustot. A korabeli szakirodalom a feketetörés egyik okaként, egyébként helyesen, a 

vassal közvetlen találkozó mustot tartotta. A vasprések az első világháború után kezdtek tért 

nyerni, amikor sok régi keményfa prést tüzelő hiányában a világháború alatt felvágtak. 

Általános érvényű volt, hogy a jobbágy-paraszti szőlőkben egyszerre szüretelték le szín 

szerinti válogatás nélkül a különböző időben érő, különböző fajtákat. A vegyes, egymenetes 

szüret a feudális kényszer hatása volt, mert a földesurak többsége a szüretet is jobbágyrobotban 

szerveztette, de a szüreti napszám érdekében is az uradalmi szüret után egyszerre kellett saját 

szőleit megszednie a jobbágyoknak-parasztoknak. Már a 19. század végi borászati szakirodalom 

felhívta a figyelmet arra, hogy a borászat hibái a nem megfelelő időben, edénytisztasággal 

végzett szürettel kezdődött.  

A szüret az ország keleti szőlőterületein, így Erdélyben is jelentős munkacsúcsot jelentett. 

Mind a Királyföld szász (Nagyküküllő) gazdáinál, mind az egyéb bortermő erdélyi vidékeken. 

Pl. Teleki Mihály az 1688. október 6-án kezdődő szüretre készpénzt (468+5 forintot) és 3 cipót 

küldött Kászoni Pál által a Karkóban dolgozók részére. A szüreti hordók, csebrek, kádak 

kitisztítva elő voltak készítve. A majorsági must fogadása az uradalmi tisztek feladatköréhez 

tartozott. A termés méréséhez a hiteles ,,rovásokat”, mérőedényeket, akolópálcákat 

megvizsgálták, majd megakolták, megmérték a mustot, hogy tudják, mennyi urasági, majorsági 

terméssel kalkuláljanak, mint ahogy pl. 1688. október 23-án a karkói majorsági szüretet irányító 

Benedeki István és Csanádi András szebeni számtartók meg is írták ezt a jelentésükben 

Telekinek. A csemegeszőlőket itt is külön szedték, mert egy 1688. január 30-án kelt irat szerint 

egy dánosi gazda, Juvon Csorte (?) két zsuppban szőlőt szállított Fogarasra egyéb 

szekérrakományával együtt. Az udvarházak összeírásai is mutatják, hogy ismerték a 

zsuppszalmából vagy ágas-bogas faágból készített, a szőlőfürtöket megtartó és télre eltartó ún. 

szőlőzsuppokat, amelyek száraz helyen karácsonyig biztosították a fürtök lassan töppedő bogyói 

ellenére a szőlő üdeségét, édességét. 1681-ban Nagysajó udvarházából ismerjük a más 

szőlővidékeken sem ismeretlen szőlőzsuppot.  

Dunántúlon az összegyűjtött szőlő, és  a must szállítására általánosan, a levéltári 

dokumentumok alapján is a csöbröt használták, amely középkori eredetű, régi dongás edény, 

aminek használata legtovább Somlón és a Balaton-melléken maradt meg egyféle reliktumként. 

A többi borvidéken a puttony szinte teljesen kiszorította ezt az eszközt, és ezt az űrmértéket. 

Dél-Délkelet-Délnyugat- és Közép-Magyarországnak a mediterrán szőlőkultúra felé mutató 

középkori kapcsolatú eszköze a cseber, vagy csöbör volt. Elterjedése és eredete Dél-Európa és a 

Balkán felől mutatható ki, a mediterrán szőlő-borkultúrával azonosítható területről. A TESZ 

szerint 1395-től régi folyadékmértékként, 1588-tól pedig eszköz névként szerepel, azonban 

csöbör adóról már 1240-ből van adatunk. A csebret használó szőlőterületekre a 18. századi 

népmozgással, betelepítésekkel érkező németek viszont puttonyt használtak. Ők ezzel a 

puttonyhasználattal megszakították az egységes csöbörrel szüretelő területeket. Csöbröt 

használtak a Dunától keletre és délkeletre is, sőt még Erdélyben is, még ha szerkezetében el is 

tértek egymástól a felfüggesztés módjában ezek a szüreti eszközök. A szüretelők a szőlősorok 

között haladva szedték a termést, míg az összegyűjtést és a szőlőből az útra, - vagy a 

megközelíthető gyepes térségbe, a mezsgyékre való hordást – a csöbrözők, csöbrösök végezték. 

Ők nem mehettek be, de nem is lett volna célszerű bemenniük a szüretelők után. Csak a sorokra 

merőleges, és a szőlőterületet kisebb egységekre felosztó brázdákon, mesgyéken közlekedtek. 

Ezzel nemcsak a felesleges tiprást, talajtömörítést kerülték el, hanem a csöbörrel, lejtős területen 



 

 

megnehezedett mozgást is könnyítették. A nagyobb urasági szőlők távolabb eső présházaiba 

bivalyos és ökrösszekerekkel, kádakban szállították a mustot, amit ugyancsak csöbörrel 

gyűjtöttek össze. Bár a levéltárak uradalmi szüretet leíró iratanyaga szinte minimális, az egykori 

jelentésekből is rekonstruálható a csöbör uradalmi használata. Somló szőllősi oldalán, pl. a 

Zichy majorsági szőlőben 1803 októberében robotmunkát használtak fel „Csöbör hordásra és 

vámoláshoz csöbör mellett.” A csöbör egyben egy segédeszköz használatát is szükségessé tette. 

Eszközkapcsolat állt fent a csöbör és a muszoló, muszkoló, csömöszlő között. A fanyelű, bunkós 

végű faeszköz szerepe az volt, hogy a csöbörben levő, leszedett szőlőfürtöket összetörje. Erre 

azért volt szükség, mert a lazán, levegősen rakott fürtöket összetörve, a törkölyös must jobban 

kitöltötte az edényt. Így, az esetleges űrtartalom számításnál is valósabb képet adott. A bunkós 

végű muszkolót a fehérboros vidékeken, a természetes ágas elágazású csömöszlőt pedig a 

vörösboros vidékeken használták. 

A leszüretelt szőlőt összegyűjtötték a szüreti kád-ba (Gernyeszeg), majd a bornyomó kádba 

taposták ki az összetört szőlőfürtöket bornyomó zsákban, és a must a  mustos kád-ba (Karkó) 

került. A névbeli különbség a munka és az eszköz feladatbeli különbségét is jelentette itt. A 

szürethez az uradalmak és a kúriák körül nagyszámú dongás faedényt kellett biztosítani. A 

karkói szőlők 1689. évi szüreténél 36 db mustos kádat, 6 db új kádat, 5 db kisded mustos kádat, 

2 üres régi hordót, 2 üres régi általagot (kis hordócska, kb. 66-68 liter űrtartalmú), 4 db fából 

készült hordótöltő tölcsért, ún. liu-t, valamint a szőlő hordásához használt csöbörrudat un. 

,,szőlő hordó bot” - ot, ,,szőlő szedni való új csöbrök”- ből pedig 46 db - ot és 4 sajtárt biztosított 

az uradalmi vezetés. A szőlős, boros dongás edényeket mindig elkülönítették és 

megkülönböztették a vízhordó kádtól (2 db), a szapuló- (mosó) kádtól (2 db), a feredőkádtól (1 

db), illetve a lóitató csöbörtől (8 db), a tejescsöbörtől (3 db), amelyek ugyan mind – mind 

dongás edények voltak, de más – más állandó funkcióval. Ez is jelzi a munkára specializált 

eszközök fontosságát, a borkultúra magas színvonalát. Vagyis nem többfunkciós eszközök, 

hanem speciális szerszámkészlet kialakulásának lehetünk ebben az esetben is tanúi. A csöbör, 

mint jellegzetes eszköz, már a középkorban általánosan ismert. Sokszor csak úgy emlegették 

Erdélyben, hogy szőlőhordó botok, ugyanis két cipekedő ember vitte itt két rúd segítségével a 

kétfülű csöbröt, ami felfelé szűkülő szájú, általában 50 liter körüli űrtartalmú dongás edény volt. 

Ez a fajta dongás edényhordás a Balkán irányában általános, vagyis, amikor nem a vállon egy 

rúdon, hanem kinyújtott lógó karral, kézzel egy-egy rúd segítségével két ember cipelte a szüreti 

edényt. Magyarbükkösön 1646-ban Cseber apróstól-t írtak össze, Mihályfalván egy rossz öreg 

csöber-t, Királyfalván 1647-ben a kőpincében ,,öreg cseber”-t, Görgényben 1652-ben szintén, 

Búzásbocsárdon 1656-ban ,,Öreg, kétfülű cseber nro. 1.”-et említettek az udvarházak 

összeírásai. A bethleni várban 1661-ben csöbörhordó ,,szőlőhordó bot”-ot tüntettek fel. A szőlős 

vidéken fekvő mezőbodoni udvarházban 1679-ben nemcsak négy szőlőhordó botot (csöbörrúd), 

hanem hat félkész csebret is találtak az összeírók. A szintén bortermelő udvarházban, 

Uzdiszentpéteren több csöbörrudat számoltak össze, sőt lóitató csebret is rudastól, majd 

,,Cseberhordó rúd hámfástól, kötelestől”, vagyis kötéllel rögzített cseberrudat. A népi 

terminológia a mai napig hámfának hív a csöbröt két fülénél fogva vízszintesen tartó kis fabotot, 

ami középen a csöbörrúdhoz van rögzítve. Cseber ismert 1680-ból Sebesvárról, 1681-ből 

Nagysajóról, innen fenyőcsöbör is, ugyanebből az évből és helyről „Kétfülű, öreg csöbör, kiben 

az sajtnak az savója áll”. 

A borászati eszközök sokfélesége a kifinomult, tájjellegű régi technológia bizonyítéka. A 

Kálnokyak mezőbándi udvarháza 1682. április 4-i összeírásánál is több speciális eszközt találtak 

a hivatalos felmérők. A sütőházban egy uj cseber-t, a szapuló- és moslékos csebertől 

elkülönítve, a tornácon egy szász 20 veder űrtartalmú hordót, három kisebb boroshordót, a 

pincében kilenc hordó bort, egy eresztőkádat, egy ejteles kupát, egy félejteles rossz kupát, egy 

szekérre rakható hordókorcsolyát, egy öreg hordóbélyegző vasat, két kis boroshordót, 

amelyikből az egyik magyarországi, 4 zsákot (szőlőtaposáshoz), borseprőből főtt égett bort 

(pálinka). A csíksomlyói pincében 1 előhordót és 1 utoly hordót, az először és az utoljára 



 

 

kicsöpögő, a középső főzésű pálinkától eltérő minőségű pálinkáknak, és 3 üstöshordót a 

pálinkák fajtáinak elkülönítésére, 2 eresztőkádat, 3 öreg csebert, 3 másik csebert, 1 hordótöltőt, 

1 meregető sajtárt, 1 dézsát. Kézdiszentléleken 7 cseber, 1 eresztő kád, 1 mérő sajtár (kis 

kétfüles dongás edény), valószínűleg a must vagy a bor mérésére használták, 1 hordótöltő került 

összeírásra a borászati eszközök közül. Csíkkozmáson 2 cseber, Kőröspatakon a színben három 

vaskarikás (abroncsos) és hat üres feneketlen hordó állt. Mikóváron csőszcseberből egyet, két 

bor vevőt, a felső pitvarban 1 üres csere(fa) hordót, 1 kis hordót, egy öreg moldvai hordót, a 

hátulsó szálláson 1 nagy veres tölgyfahordót, a pincében 1 öreg moldvai hordót, 3 kis átalagot, 1 

kis kádat találtak a leltár készítői. Kőröspatakon a pincében 13 öreg cseber, köztük több hitvány, 

5 kisebb cseber, 4 kis átalag, egy 16 vedres átalag állt, ami 180,8 liternek, vagyis majd 3 kis 

átalagnak felelt meg. Emellett 14 taposózsák, 1 eresztőkád, 1 merősajtár, egy havasalföldi hordó 

(1130 literes), bádogtölcsérből 2 (Báldok Tölcsér), fatölcsérből 1, hordótöltőből 1. Ettől északra 

egy másik pincében egy 25 vedres átalag (226 literes) és egy másik 100 vedres (1130 literes) 

havasalföldi hordó állt.  

A nagyobb szőlőterülettel, több dézsmaborral rendelkező erdélyi Teleki-birtokokon a tejes-

vajas dongás edényeken kívül a borosedények száma is természetesen több volt. 1688-ban pl. 

Sorostélyon új üres hordóból 10 db-ot, üres kádból 11-et, üres ó-hordóból 10-et, ,,kisded” 

kádból 10 -et, cseberből 46 db-ot írtak össze. A görgényi udvarháznál üres hordóból 10 db, üres 

átalagból 16, csebrekből 55, sajtárból 11, kádból 10 volt. Karkóban, ahol  a legtöbb bor termett, 

mustos kádból 45 db-ot (a mosásnál használt szapulókádtól elkülönítve), üres hordóból 23, 

puttonyból 8, dézsából 10 db-ot, fa ,,liu”-ból 4, cseberből 12, sajtárból 11 db-ot írtak össze. 

Fogarason a cselédházban szintén ebben az évben egy hordó töltőt és csebret tüntettek fel, míg a 

fogarasi középpincében ez év február harmadikán ,,Egy putonjek” is volt a kis borhűtő és 9 

tiszta cseber társaságában. Eza szőlőszállításra használt puttony az egyik ritka említés a korabeli 

forrásokban a számtalan csöbör mellett. A szentpéteri inventárium borászati eszközkészletében 

található 1690-ben egy borszűrő és egy szűrőszita, ami a kitaposott must törkölytől való 

eltávolítására szolgálhatott. Ugyanitt a nagy konyhán állt négy bornyomó kád és 2 borhordó 

fenyőcseber, megkülönböztetve a halat tartó halashordótól és a halat hordó füles csöbörtől.  

A fentebbi adatok az eszközök általános ismeretét mutatják ebben az időszakban. 

Ugyanakkor a csöbör esetében egy olyan univerzális szállítóeszközről van szó, amely 

mindenfajta folyékony és lédúsos termék, legyen az állati vagy növényi eredetű is, az emberi 

szállítását lehetővé tette.  

A csöbrök másik fontos feladata a szállítás mellett az volt, hogy a szőlőfürtök összetörését 

benne elvégezhessék, a szőlődarálók megjelenése előtt. A jobb kisajtolás érdekében a présbe 

kerülő szőlőt meg kellett előzetesen törni, a tökéletesebb munka érdekében. Végeredményben 

ezt a munkát folytatták a taposással is, de ott már sokkal aprólékosabban. A csöbörbe összetört 

törkölyös must tetejére egy réteg ép fürtöt raktak, hogy a must kifreccsenését minimálisra 

csökkentsék ezzel is. A csöbör, szállítás esetén - még meredekebb területrészeken is - mindig 

függőlegesen lógott a két csebrező ember között, így benne a must felszíne megközelítően 

vízszintes helyzetben nyugodott. A kisebb lötykölődést a csöbör befelé, a felső része felé 

szűkülő szájnyílása tette ártalmatlanná. Erdélyben a két segédkaróval cipelés terjedt el, ami 

primitívebb szállítást jelentett, mint a magyarországi láncon csüngő, így minden esetben 

vízszintes folyadékfelületet biztosító csebrezés. Mindezek a tulajdonságai és a gyakorlati 

észrevételek tették a meredek dombvidéki szőlők, a magyarországi történeti borvidékek 

biztonságos gyűjtő és rövid távra - a szekérig, vagy a feldolgozás helyéig - szállító eszközéül a 

csöbröt.  

A csöbörben a szőlőt mindig összetörték. A jobbágy-parasztbirtokosoknak épp azt rótták fel 

még a 19. század közepén is, a rossz minőség egyik okaként, hogy a „... kevésbé érettek, 

rothadtak együtt csümöszöltetnek.” Az egymenetes szüret hibáját nem mérsékelve, még nem is 

válogattak. A mennyiségi szemlélet uralkodóan még akkor is jelentkezett a paraszti szőlőkben, 

mikor a nemesi, urasági szőlőbirtokosok már a minőségre törekedtek.  



 

 

A csöbör a felső szája felé keskenyedő, dongás, csonkakúp alakú, füles edény volt. A két 

fülrészhez akasztható hámfa segítségével lehetett megemelni. Magyarországon a hámfa közepén 

láncszemekkel vagy „S” alakú kampókkal illeszkedett a csöbörrúd közepéhez. Ez az egypontos 

felfüggesztés tette lehetővé, hogy bármilyen felemelt helyzetben a hámfák vízszintesen  tartsák 

meg a csöbör helyzetét és felszínét. Erdélyben a primitívebb felfüggesztésnél hiányzott a lánc, 

itt a balkáni teherszállításból ismert párhuzamos, kétrudas megoldás a kinyújtott karokkal 

cipekedés csak egy irányban tette lehetővé a vízszint tartását, erre merőlegesen a két 

cseberhordónak kellett ügyeskednie a kezével, hogy ki ne löttyenjen az erdélyi csebrekben 

hordott must. A kedvelt eszköz és a benne való összezúzás ellen már a 19. század harmadik 

harmadában határozottan állást foglalt a szakirodalom. A legfőbb indok a kevésbé tökéletes 

bogyóösszetörés volt, ellenpéldának említették a 18. század óta ismert szőlőzúzógépek jó 

munkáját. 

A csöbör űrtartalmára vonatkozóan különböző adataink vannak, ami a különböző nagyságot 

mutatja. Vajkai Aurél 50 literesnek véli, a 19. század közepén Entz Ferenc és Gyürky Pál két-

három akósnak (nem említve mekkora akóra gondoltak), 1560-ban egy tokaji leltár 30 pintnek, 

azaz kb. 42,3 liternek veszi. Lederer Emma történeti számításait megközelíti ez az érték, 

valamint saját méréseimet is, a somlói csöbrökkel kapcsolatban. A csöbörnek, mint archaikus 

eszköznek használata legtovább szinte a somlói és a Balaton-melléke borvidéken maradt meg. 

Ezért puttony még az 1860-as évek végén is alig akadt ezeken a vidékeken. A parasztbirtokosok 

nem is használták. Az idegenkedés okát abban a szégyenben látták, a korabeli leírók, ami szerint 

még a háromszoros napszámért sem hajlandók háton puttonyt hordani. Jobbágy-paraszti 

szőlőkben az egész Balaton-melléken alig használták a puttonyt a 19. század közepéig. A 

csöbörnek sok változata alakult ki, különböző űrtartalmakkal.  

A puttony az utolsó 150 évben a csöbröt lassan kezdte felváltani. A puttony bajor-osztrák 

eredetű szó, 1414-ben fordul először elő a TESZ szerint, háton hordozható edényként, majd 

1533-ban kenyérkosár (itt a híres budai pékek, zsemlyesütőkre gondolhatunk) vagy egyéb 

tartóedény értelemben. A puttony, mint a szőlő szállítására szolgáló dongás edény, valószínű a 

kontinentális szőlőkultúra eszköze volt, Dunántúlra Nyugat-Európa irányából származhatott. A 

ma már kantárral hordott puttonyok archaikusabb típusa lehetett a puttonykampóval, horoggal 

vállon át szállított puttony, amely Nyugat-Dunántúlon és ettől nyugatra a francia, a német, a 

stájer, az osztrák borvidékeken is ismert volt. Erdélyben a  puttony, elsősorban valószínű szász 

közvetítéssel, szintén nem ismeretlen, még ha jóval kevesebb udvarházban található is meg, 

mint a csöbör. Sőt feltűnő, hogy csak a nagysajóiban találkoztak többjével a leltárkészítők, 

mégpedig rögtön négy darabbal 1681-ben, míg a többi udvarházban és borvidéken nem ! 

10.3 A MUSTNYERÉS ÉS SZŐLŐTÖRÉS-ZÚZÁS ESZKÖZEI 

A bogyótörés és a lényerés legarchaikusabb módja a taposás volt. A lényerés ilyen jellege, 

egyedülisége és a prés nem ismerete miatt a kutatás Kelet-Európa, Délkelet-Európa irányába 

mutató ókori (görög), majd középkori taposásos fehérborkultúra ismérvének tartja. Taposták a 

szőlőt a balkáni vörösborkultúra területén is Magyarországon, ezt a munkát gázolásnak 

nevezték, jelezve, hogy a kék szőlőtörkölybe beleállva igyekeztek a must színe alá lábbal 

bedolgozni a felszínre emelkedő bogyóhéjat. Ebben az esetben azonban nem a lényerés, hanem 

a megfelelő szín elérése volt a cél, hogy a színanyagok minél jobban kimosódjanak a 

bogyóhéjból és a bogyóhúsból. A taposásos fehérborkultúránál hiányzott és ismeretlen volt a 

szőlőprés. Akkor is, ha a szőlőtaposás alkalmanként a prést használó magyarországi szőlővi-

dékeken is ismert volt, de itt általában a faprések medencéiben, melencéiben a préselés előtt 

törték össze a bogyókat ily módon, vagyis a lényerés szempontjából itt csak másodlagos szerepe 

volt a présnek. Így a 15. század végén a prést használó soproni gazdák is taposták pl. a szőlőt, 

de 1705-ben Budán a németeknél is. A „Mostler”-nek nevezett taposónál jobban már csak a 

préskezelő „Presser”-t fizették meg. A munka jelentősége a muszkolást és részben a taposást 



 

 

felváltó darálók térhódításával nőtt meg, mert a lábbal taposás esetében nem lehetett akkora erőt 

kifejteni, hogy a kocsány szétpréselődjék. Az összetört törkölybe a 19. századi minőségi 

bortermelés esetén belenyomták a mustszűrő kosarat, amiből kimeregették, vagy kaucsuk csővel 

kiszívták a színmustot, amiből finomabb bor kaptak, mint az első préselésből, ahol a kocsány, a 

bogyóhéj, a szőlőmag összetörése miatt keményebb savak is kiáztak és markánsabbá tették a 

présmustokat, ezeket a borokat. 

A szőlő kitaposásánál használták a bornyomó kádban (taposó kádban) a bornyomó zsákot, 

ami ritka szövésű, durva vászon volt. Ebbe rakták az összetört szőlőt, majd táncolva a zsákon, 

kitaposták a szőlő levét. Erdélyben még a 17-18. században - a szász szőlőterületeket kivéve – a 

paraszti szőlők lényerési módja a taposás volt. Tokaj-hegyalján az aszú borok készítésénél is 

taposózsákban taposták ki az aszú szemekre öntött bort. 

A zsák nélküli elgázolás, tiprás a vörösboros vidékek, kék szőlőfajtáinak mustszín nyerését 

szolgálta. Dél-Magyarországon, Duna-Tisza közén és Délkelet-Magyarországon a gázolással, 

tiprással nyerték ki a színt. 

A zúzógépek megjelenésével keményebb borok jelentek meg a 18. századi európai 

borvidékeken. A gépek – bármilyen kezdetlegesek is lehettek az elsők - széjjeltörték még a 

megfásodott fürtkocsányt is. Így abból a mustban ázva kioldódhattak a kellemetlen íz- és 

aromaanyagok. Mindez a taposás utáni préselésnél is előfordulhatott, de ott külön tudták 

választani a taposás színmustját a présmusttól. Egy háló kifeszítésével akadályozták meg az 

első, még fából készült darálóknál, hogy a zúzógépbe kerüljön a kocsány. A hálón keresztül a 

zúzógépbe kerültek a szőlőbogyók, de a fürtkocsány, a levél fennmaradt a hálón. A bogyózás-

nak és a darálóknak ilyen jellegű összekapcsolása adta a ma is használatos zúzó-bogyozó gépek 

ősét. A zúzás, bogyózás és szüret között az a fontos összefüggés, eszközkapcsolat 

kristályosodott ki, hogy a zúzógéppel, bogyózással együtt a puttony nyert tért a csöbör rovására. 

A puttonyba nem összetört, muszkolt szőlőfürtök bogyóit a bogyózó gépen könnyen 

eltávolíthatták a kocsánytól és csak a bogyókat  zúzták össze. Ugyanakkor korábban a 

csöbörben összetört, megmuszkolt szőlőt a must jobb kinyomására zsákban kitaposták, majd  

pedig présben fejezték be a munkát. Az első munkamenet lényegileg azonos végeredménnyel, 

de a korszerűbb, fejlettebb, modernebb, gyorsabb eljárást jelentette. Ezt az egész 

eszközkapcsolatot a 18. századi nyugat-európai szőlészet-borászatból merítette a magyar 

bortechnológia. A csöbrös technológia is hozzájárult a hagyományos délnyugat, délkelet és 

közép-dunántúli, valamint a közép-, kelet magyarországi borok jellegzetes íz-zamatanyagához 

és a magasabb savtartalomhoz. A lebogyózást úgy oldották meg, hogy a zúzógép felett álló 

szitát mozgatták, vagy a szitára öntött fürtöket kuruglával ide-oda húzva-tolva addig dörzsölték, 

míg a bogyók leestek a kocsányról a hálón. Ilyen bogyózó szitát, kaccsolót használtak a jobb 

minőségű borok érdekében, az egyházi szőlők présházaiban is még az első világháború idején. 

Farácsos és sárgarezes hálókat használtak, mert a vasdrótot a must megtámadja, és később a bor 

esetleg fekete törést kaphatott ettől. A különböző bogyózó rosták és hálók használata nehézkes 

volt, ezért összekapcsolták a bogyózást a zúzógépbe beszerelt szerkezeti elemmel. Az 

őrlőhengerek fölött egy kis csapokkal ellátott harmadik tengelyt építettek be. A kis csapokba 

beleakaszkodó kocsányról lepergett a szőlőbogyó és az alsó két, egymás felé forduló őrlőhenger 

ledarálta a bogyókat, a mustot kinyerve. Helyi, ügyes kezű, fúró-faragó mesteremberek, 

bognárok készítettek leleményes egyszerűséggel ilyen zúzó-bogyózó gépecskéket, majd a 

magyar ipar is elkezdte a sorozatgyártásukat.  

A teljes mustkinyerés egyedüli eszköze, mint említettem a Duna vonalától nyugatra a 

szőlőprés volt. A Dunától keletre azonban csak másodlagos funkciója volt a kis, esetleg kerekes 

présnek, az un. sajtónak, a sutúnak, sutyúnak. Ez a névhasználati különbség is jelzi, hogy a 

Dunától keletre egységesen sajtónak, sutúnak, sutyúnak hívott kisebb préselő eszköz egy más 

borkultúra területét jelzi, ahol a korábbi évszázadokban prést nem használtak, csak taposással 

nyerték ki a mustot. Ez a lényerő technika a Transz-Kaukázus irányába mutató szőlő-borkultúra 

jellegzetessége volt. Ennek ellenére Erdélyben, a szász szőlőműves területeken, szintén a nagy 



 

 

faprések uralták a pincéket. A hatalmas fapréseket a famunkához értő bognárok, falusi ácsok 

faragták, állították össze. A munka során vagy közben keletkezett hibák kijavítását is legtöbb-

ször ők végezték. Szüret előtt feltétlen javítgatni, erősíteni kellett a préseket, ha azt év közben 

elhanyagolták.  

A szőlő préselésére majorsági szőlőkben robotmunkát használtak fel. A sokszor túlzottan, 

gondatlanul, hírtelen feszített faprés könnyebben rongálódott. A mai öregek is még hasonló 

recsegő-ropogó faprésekre emlékeznek. A faprések alakjáról a levéltári adatok szinte semmit 

sem szólnak. A néprajzi, tipológiai vizsgálatok a prések formáján, használatán kívül több 

értékes történeti összefüggésre hívták fel a figyelmet. Így pl., hogy főleg délnyugat-Dunántúlon, 

Horvátország, Stájerország irányában a nagy melencéjű gúzsos, iszalagos bálványos préstípusok 

terjedtek el, amely típusokat már a római korban is használtak. Ábrázolások, leírások is 

mutatták ezt. Ezek fejlődésével alakultak ki a garatos prések, ahol a prés előtti melencét a 

törkölyláda megjelenése nélkülözhetővé tette. Az urasági szőlőkben a prés fejlődésének iránya 

úgy módosult, hogy itt hatalmasabb eszközökkel sajtolták ki a mustot. A 19. század elején a 

Balaton-felvidéken járó Richard Bright angol orvos és utazó említett olyan prést, amely 72 

ember egésznapi szedését feldolgozta. A Dunától keletre viszonylag későn jelentek meg a 

paraszti használatú sajtók, amit az összehasonlító történeti-néprajzi vizsgálatok, ennek a 

területnek a kelet-európai borkultúrához kapcsolódásával magyarázza. Itt a szőlő taposása és 

nem a préselése jelentette az elsődleges lényerési módot. A sajtók nagyságának további 

növelését a vasprések alkalmazása feleslegessé tette. A nyugat-európai bevált típusú és 

szerkezetű, csavarorsós préseket először Werther F. és Vidacs István híres pesti gépgyárában 

kezdték gyártani Magyarországon, a 19. század közepén. 

Érdekes, hogy a vasprés alkalmazása nem mindig és mindenhol jelentette a faprés 

elpusztítását. Több helyen uradalmakban ugyanis először vaspréssel nyomták ki a mustot, majd 

fapréssel a törkölyt még egyszer. A fapréssel ugyanis nem tudtak hirtelen oly nagy erőt 

létrehozni, mint a vassal, de a faprés lassú, szívós, állandóan fokozódó nyomással még ki tudta 

préselni a vasprés kosarából kiszedett törkölyben maradt mustot is. A vasprések különböző 

típusai terjedtek el a 19. század végén. Az ország különböző gépgyáraiból és vasöntödéiből 

származó gépeket vásároltak a módosabb, általában extraneus, nem helyben lakó birtokosok. A 

századfordulón már hidraulikus prést is használtak egyes uradalmakban. A vasprések tisztítása 

és tisztántartása nagyon fontos feladat volt a must minősége érdekében. Ez azonban sokkal 

könnyebb is volt, mint a faprések esetében. A régi facsavaros fapréseket munka közben hájjal 

kellett kenni, hogy ne nyikorogjanak az orsó feszítésénél. Ezért pl. Dunántúlon több helyen 

nyikorgó présnek nevezték ezeket. Az uradalmak mindig elszámoltak hájat a szüreti munkáknál, 

amit nem táplálkozásra, hanem a faorsó kenésére használtak fel.  

Szőlőpréseket nem vagy alig használtak paraszti gazdaságban Erdélyben is, amit jelez az 

összeírásokban a kimondott hiányuk is. Nem véletlen, hogy I. Rákóczi György birtokain is alig-

alig említettek szőlőprést, itteni nevén sajtót, illetve ha volt is elvétve, az mind uradalmi 

tulajdonú volt, mint pl. a monorai uradalom sorostélyi gazdaságában, azt fel is tüntették: 

,,urasági szőllő sajtóval”. A prések száma azonban még a 19. század végén is nagyon kevés volt 

Belső-Erdélyben, pedig a rögzített végorsós, Y-bálványos medvesajtónak – mind a magyar, 

mind a szász területen – 15. századra visszamenő hagyománya volt. Külön sajtó-, 

sajtolószínekben történt a lényerés. Nem a szláv eredetű préselés, hanem a finnugor sajtó, 

sajtolás szóval illették a szőlő lényerését. A nemesi udvarházak sajtószíneiben álltak az öreg 

sajtók a hordókkal, 1646-ban Magyarbükkösön, 1656-ban Búzásbocsárdon, 1681-ben 

Nagysajón is, és ,,Egy sajtóhoz való minden eszköz”, de 1694-ben Borberekenaz udvarház felett 

álló ,,sajtószin, hat ágasokon álló, koszorúfái, szarufái lécezési készségivel, szakadozott 

praestila zsindelyfedél alatt. Vagyon benne és alatt egy nagy öreg sajtó, hozzá való minden 

requisitumival készen.” Ez a présszám viszonylag kevés az udvarházakhoz és a  szőlőtermő 

területekhez képest. Azonban nem meglepő, mert a fő lényerési mód, mint említettük, a szőlő 

taposása volt. A bornyomó zsákot akkor is használhatták, ha sajtó is rendelkezésre állt, mert 



 

 

először ezen taposták ki a szőlőt. 1689. május 7-én Teleki Mihály gazdaságában 4 db bornyomó 

zsákot tüntettek fel az összeírók. 1690. június 16-án a sorostélyi udvarházban 10 régi és 5 új 

bornyomó kád állt, amiben a bornyomó zsákkal kitaposták a szőlőket. Emellett 67 új hordó, 52 

régi hordó, 50 cseber és 14 bodon (egyfenekű, dongás, a dézsánál kisebb edény) várta, hogy 

használatba vegyék őket.  

Erdélytől keletre a taposás volt meghatározó, a sajtó, a prés használata már egyáltalán nem. 

A Kárpáton túli területeken, a moldvai csángóknál, még keletebbre Moldáviában, a Fekete-

tenger vidékén már nem is használták a prést paraszti gyakorlatban. 

A kipréselt bort Erdélyben ezért mindig külön fel is tüntették, pl. a Teleki-birtokon. Erre a 

minősége, a drágasága, az évente változó borkészlet miatt lehetett szükség, hogy 

megkülönböztethessék a nagy mennyiségű taposott bortól. Úgy tűnik az adatok sokasága 

alapján, hogy a 17. század második felében, illetve a végén kezdhetett a szőlőpréselés, ahogy 

Erdély-szerte hívták, a sajtolás elterjedni. Először az udvarházak, uradalmak majorsági 

szőleinek lényeréséhez használták. A préselt, sajtolt borban a savak mennyisége, összetétele, az 

összetört kocsány-, magrészekből adódóan más volt, mint a kitaposott szőlő mustjában. A 

préselésnél ugyanis több sav és ízanyagot adó rész kerülhetett a mustba, ami keményebbé, 

eltarthatóbbá tette ezeket a borokat. 1689. április 8-án a Karkóból Szebenbe szállított 101 

hordónyi bor közül némelynél külön fel tüntették, hogy ,,saitolt”, vagyis nem taposott bort 

tartalmazott. Mindezt valószínű a minőség miatt, hogy Teleki Mihály vagy vendégei a jobbat 

kaphassák. Más összeírásokban is mindig feltüntették azt a pár hordót, ami sajtolt bort 

tartalmazott. Így pl. a Csengő dűlő aljában termett szőlő elszállított bora 17. és 18. hordója 

tartalmazta a 34,4 és a 31 vedernyi préselt bort. Az ösvényen felüli Csengő szőlő 32. és 33. a 

Csengő szőlő ,,homlokán” termett 37. hordó , és a Csengő tetején termett bor 45. hordójában 

tüntették csak fel a préselt borokat. De a Nagy Hűvös dűlő szőlejéből is az 51. elszállított hordó 

présbort tartalmazott. A következő évben, az 1690. április 28-i majorsági kimutatásban a 

Csengő szőlő borából 3 hordónyi volt préselt bor a 11 hordónyi szállítmányból. 

A Mikes Mihály csesztvei pincéjében levő borok összeírásánál Görge István gondviselő a 

13. hordóban sajtolt bort tüntetett fel. Sajtolt borok listáját adta meg ugyanebben az évben, a 

csernai majorság Csengő szőlő borainál és a Körtvélyes szőlő 38–42. sz. hordójában. 5 

hordóban összesen mintegy 167,2 vedernyi sajtolt bort írtak össze. A karkói uradalomhoz 

tartozó Csengő szőlő alatti Új szőlőben is 6 hordóval 185,65 vedernyi sajtolt bort tüntettek fel. 

Állításomat, miszerint a sajtolt bor eltarthatóbb volt, nem csak a technológiai ismeretek 

igazolják, hanem a korabeli ízlés is tanúsítja. 1690-ben a Besztercére szállított borok között 

szerepelt: ,,Az Urfi italljára Majorság Sajtolt Bor” ami egy hordónyi, mintegy 8,35 vedernyi 

mennyiséget jelentett. Hogy jobb minőségű bor lehetett ez, az is bizonyítja, hogy a következő 

tétel az úrfi részére szállított muskotálybor volt. 



 

 

11. BORÁSZATI SZAKISMERETEK MAGYARORSZÁGON 

A 18. századi természettudományos ismeretek bővülése a borászati szakismeretre 

nagymértékben hatott. Főleg a 18. század végétől Nyugat-Európában, majd a 19. század eleje-

közepétől Dunántúlon is megjelenő kisebb mérőeszközök jelzik leglátványosabban ezt a 

fejlődést. Ezek a kis eszközök a must erjedésében, majd a bor jó körülmények közötti tartásában 

nagy szerephez jutottak. Tudatos alkalmazásuk a borbiokémia ismereteinek bővülésével terjedt 

el. Ezen a téren is a magyar borászatnak a nyugat-európai szinthez képest majd egy évszázados 

ütemhátránya alakult ki. A feudális érdektelenség a szőlőgondozás munkái után a borkezelésben 

is éreztette romboló hatását. A 18. századi uradalmak borkezelései már különböztek a 

jobbágyitól, alapvetően az eltérő eszköz és vegyszerhasználatban, azonban még tudatos 

természettudományos magyarázattal bíró rendszeres szakmunka nem jellemezte őket. Általában 

eszköznagyságban, jobb tároló pincékben és hosszú évek tapasztalatát összegyűjtő uradalmi 

pintér, kulcsár irányításában különbözött az uradalmi borkezelés a jobbágyitól, parasztitól. Így 

pl. a saját, allodiális termést a dézsmaborral nem keverték össze, a hordókat rendszeresen 

töltögették, az apadást pótolták, a seprőről igyekeztek hamarabb fejteni, mint a jobbágyok, fejtés 

után a hordót kimosták, letörölték, tisztántartásukról gondoskodtak. 1774-ben Johann Wiegand 

osztrák nagytekintélyű szakíró ugyan dicsérte a magyar híres borokat, - elsősorban az általa 

jobban ismert északnyugat-dunántúliakat - de a borkezelést nagyon gyatrának tartotta. Így hiába 

hasonlított a burgundiaira a budai, a karlóvicira a pécsi vörösbor, ha nem tudtak vele úgy bánni, 

mint a franciák. A somlai hiába hasonlított a champagneiakhoz, ha nem megfelelően kezelték, 

nem voltak a borok palackérettek, stabilak. Wiegand természetesen nem vehette észre és nem is 

szólhatott a felvilágosult abszolutisztikus uralkodók reformszellemében írt szakkönyvében az 

osztrák vámpolitika szakismeretet romboló, a silány tömegtermelésű borokat előtérbe engedő 

hatásáról, a feudális függési viszonyból eredő magyar borgazdasági károkról. A jó természeti 

adottságok révén a borászati ismeretek hiányosságai sokáig ellepleződtek. A német 

Germershausen – a Hausvater szakirodalom kiemelkedő alakja - is dicséri, sőt követendő 

példaként említette 1785-ben a magyar borászatot. „Auch von Ungarn, Italienern und 

Rheinländern müssen wir noch viel lernen.” (Magyarországtól, Itáliától és Rajna-vidéktől 

szintén még sokat kell tanulnunk). Azonban Ő is valószínű csak az északnyugat-dunántúli és a 

tokaji borokat ismerte. Skerlecz Miklós báró már nagyon világosan rámutatott a hazai 

borkezelés hibáinak okára és orvoslásának módjára, amikor azt írta, hogy: „Csak a borok 

kezelése és megőrzése hagy még hátra kívánni valót, ámde ha a kivitelét megkönnyebbítenék ez 

is tökéletesednék.” 

A borászati szakismeretek terjedését az a nagyfokú titkolózás is nehezítette, amiről Bél 

Mátyás számolt be Kőszegről. A savanyodó és a nyúlósodó bor ellenszerét, amit általánosan 

ismertek itt, nem sikerült senkitől sem megtudnia. A családi ismeretként apáról fiúra szálló 

titkokat kézzel írt receptes könyvekben őrizték meg, amilyent 1832-ből pl. Fertőfehéregyházán 

(Donnerskirchen) is őriztek. A magyar borászat helyzetén a kereskedelem-vámpolitika javítása 

helyett az 1812. január 17-én elhangzott királyi parancs próbált valamit javítani. Természetesen 

nem sok sikerrel, azonban kijelölte a borkezelések lehetséges útját, amikor a kémia korabeli 

ismereteinek borászati felhasználását megparancsolta. Ez merőben új volt a korábban ismert 

borkezeléseknél. Ezzel is nyomatékot kapott az a fajta új gazdaságpolitika, amely a borászatot 

új alapokra tevő francia szakirodalom megismerését és megismertetését szorgalmazta. A francia 

Chaptal és munkatársai a természettudomány korabeli legújabb eredményeit építették be az új 

borkezelési ismereteikbe. A 18. század végi francia szakkönyvek hatása és a szakszerűbb 

bortermelés csakis a jobbágyfelszabadítás, a szőlődézsma és az italmérési monopólium 

megszüntetésével függött össze. A század közepétől a szaksajtó nagy propagandába kezdett a 

helyes borkezelés népszerűsítésére, így még a közkézen forgó naptárak, kalendáriumok is 



 

 

rövidebb, hosszabb terjedelemben foglalkoztak vele. Az uradalmi pincék a 19. század közepétől 

egyre inkább a helyes borkezelések legfőbb példamutatóivá váltak. Szakértő uradalmi 

alkalmazottakról Entz Ferenc irányításával az Országos Gazdasági Egyesület Budai 

Mintapincéjében gondoskodtak, ahol Szebenyi Sándor gyakorlati oktatása mellett sajátíthatták 

el a hallgatók a szakismereteket. 1871-ben még gyér érdeklődésről számolt be Korizmics 

László, bár 10-12 külföldi is járt már ide. Szebenyinek nagy szaktekintélye volt, több uradalmi 

pince borát gondozta. Bécsben Schwartzer bornagykereskedőnél tanult és szerzett képesítést. A 

borkezelés ismeretei nélkül eladhatatlanná váltak a borok. Greger Miksa londoni magyar 

borkereskedő levelében azt írta Korizmics Lászlónak ebben az időben: „Rosszul állok igen ... a 

hazából ez évben érkezett borokkal, melyek úgy látszik, minden iskolázás nélkül küldetnek ide; 

ugy hogy a legtöbb teljes forrásban érkezik az angol piaczokra...” A helyes borkezelés iránt 

növekedő igény miatt 1877-ben a budai vincellériskola pincéjében megalakult Budai Pince 

Egylet néven egy pinceszövetkezet. Bár 1881-ben a szőlő-vincellériskolát állami kezelésbe 

vették át, és a pinceszövetkezet feloszlott, de ebben az évben megalakult állami támogatással a 

Magyar Kir. Központi Mintapince. Célja a borok bértárolása mellett a helyes kezelés és 

értékesítési módszerek népszerűsítése. A mintapincét 1883-ban az akkor alakult Magyar 

Bortermelők Szövetkezete vette át. Az uradalmi pincék kisgépeinek használatát és elterjedését 

segíthették a megjelenő kis katalógusok. 

A borászati ismeretek azonban a nyugat-európai borkészítési ismeretek mögött kullogtak. A 

jó alapanyagból készült borok 2., 3. osztályúak voltak, a borkezelés a paraszti pincékben 

egyszerűnek mondható. Karácsony után fejtették először a bort, a módosabb gazdáknál már a 

„kézitolású pumpa” a taligás borfejtőgépek is jelzik a nagyobb mennyiségű borkezelést. 

Azonban réz és facsapon keresztül nyíltan fejtették a többségnél a bort, a „tőtike” a bortölcsér 

segítségével.  

11.1 A MUSTFORRÁS, AZ ERJEDÉS ISMERETE 

A 18. században még újborként fogyasztották el az éppen kiforrt, vagy még részben 

erjedésben levő bort. A tárolási tér, hely hiánya, szűkössége, valamint a borkezelések 

ismeretének vagy gyakorlatának hiánya okozta az újbor fogyasztásának szokását. Az 

északnyugat-dunántúli szőlőterületen részben a tárolás és részben a szakismeret révén ó borokat 

is tartottak a pincékben. Már Bél Mátyás is leírta, hogy a kőszegiek úgy tartották, ha lassan forrt 

ki a must, jobb és nemesebb ital lesz belőle. Ha viszont gyorsan, hirtelen forrt ki, akkor csípős 

és fanyar borra számíthattak. Jó előjelnek azt vették, ha erjedés után a Duna vizéhez hasonlított, 

se nem sárga, se nem fehér a színe, az íze pedig bizonyos csípősséget mutatott kesernyés íz 

mellett. 

J. Wiegand is 1774-ben jobbnak tartotta már a lassan kiforró must borát, mint ahogy az 

erjedés szerepét felismerő későbbi szakirodalom is. A bortermelők tapasztalatai közt hamar 

felfigyeltek a hőmérséklet és az erjedés gyorsasága közti összefüggésre. Bél is azt írta, ha meleg 

az ősz, már másnap erjedésnek indult a must, ha nem, akkor csak 4-5 nap múlva. Hasonló 

módon, minél édesebb, sűrűbb volt a must, annál később indult erjedésnek, pezsgésnek.  

Már a 18. század elején megfogalmazódott, hogy általában 8 napig forr a must, de 

eltarthatott 14, sőt még több ideig is. Megfigyelték azt is, hogy június elején, a szőlő virágzá-

sakor szintén erjedésnek indult a bor. Rozier 1769-ben a hőmérséklet hatását vizsgálva az 

erjedés gyorsaságával, erősségével egyenes arányt tapasztalt. Eredményét egy 174O-ben végzett 

megfigyeléssel is megerősítette, amikor melegített mustot öntöttek a lassan erjedő mustba. 

A musterjedésben a levegő szerepére is felfigyeltek, így Gentil kísérleteire hivatkozva 

Chaptal megállapította, hogy levegő nélkül nincs erjedés. Ugyanakkor erjedés közben hő 

keletkezik, pl. nagyobb tömegű mustnál az erjedési hő magasabb, a híg, vizes mustnál a kiforrás 

lassúbb és elhúzódó.  



 

 

Az erjedő mustból felszabaduló „Szénsavanyúságú levegő”-t, vagyis a CO2-t felismerték, sőt 

az emberi szervezetre gyakorolt veszélyére fel is hívták a figyelmet. A kierjedés és a 

hőmérséklet kapcsolatára, a kierjedés gyorsasága és a tökéletes bor, íz, zamat közötti 

összefüggésre Mátyus I. is felhívta a figyelmet 1792-ben, Pethe Ferenc pedig 1817-ben, a 

Nemzeti Gazdában a kései alacsony hőmérsékletű szüretek, magas cukortartalmú mustjának 

tisztítására ajánlotta a derítést a vontatottan haladó erjedés gyorsítására.  

11.2 AZ ERJESZTŐ, ÉLESZTŐ MIKROORGANIZMUSOK ISMERETE 

Az alkoholos erjedés fő következménye az alkohol, - amit Chaptal, Lavoisier 1789-es 

kísérleti eredményei alapján megállapított, majd Pasteur pontosabban meghatározta az 

alkoholos erjedés fő termékeit. A mikroszkóp alatt pedig már a must mikroorganizmusait látták. 

Ezek elágazó láncfűzérek és egysejtűek voltak, amiket Ress vizsgálatai nyomán 

Sacharomyces ellypsoideusnak nevezett el. Leibig úgy vélte, hogy ezek nem okozói, hanem az 

erjedés okozatai. Ennek a felfogásnak az ellenkezőjét bizonyította beSchwann és Pasteur 1857-

ben. Ők ugyanis a felforralt mustot lezárták karbolsavas gyapottal, ami a levegő hozzájutását 

biztosította, de a levegőben levő mikroorganizmusokét meggátolta. Ha robbanógyapotot tettek 

az erjedésre előkészített must edénye felé, az ugyancsak megszűrte a levegőt. Viszont a 

közönséges gyapot nem szűrte meg a levegőt a mikroorganizmusoktól,így az erjedés beindult. 

Ezzel Pasteur bizonyította, hogy az erjedés okai a levegőben levő élesztő gombák, melyek 

sarjadzással szaporodnak, és láncba állva egy darabig egyben maradnak, majd elszaporodva 

széjjelesnek. Arra a kérdésre, hogy hogyan kerültek be a mustba az erjesztő mikrobák, Ress adta 

meg a választ azzal, hogy a szőlőbogyókon keresztül. Ha az életfeltételek nem kedveznek, akkor 

erős, vastag falu spórákra estek szét, melyek hosszú ideig életképesek maradtak. A 

mikroorganizmusok életműködése +4 c
o
-nál megszűnik, ezért az erjedés elhúzódik. Ezért pl. a 

Rajna vidékén a későőszi, hó alóli szüreteléskor bár a relatív cukortartalom magasabb volt, az 

erjedés 3-4 hónapig is eltartott. Magyarországon a minőségi bortermelő borvidékeken is, főleg a 

minőségi, sokszor aszúborkészítésre törekvő egyházi szőlőkben és uradalmi-majorsági 

szőlőkben hasonlóképpen későn szüreteltek a jobb minőség reményében, bár ezzel az erjedés 

ideje is elhúzódott. 

Mivel az erjedést élő szervezetek végzik, ezért oxigénre volt szükségük életfolyamataikhoz. 

A rajnavidéki bortermelők a mustot egy kádban naponként 1O percig lapáttal szelelték - mint a 

magtisztításnál - addig, amíg az erjedés be nem indult. Ezután hordóba fejtették át és így 

józamatú bort kaptak. Pasteur mutatott rá az eljárás helyességére és azt meg is magyarázta. Ezt 

az eljárást vette át később szellőztetés néven a borszakirodalom. Ezt a rajnai népi módszert 

Babó L. javította azzal, hogy körbeforgó lapátot szerkesztett, Blankenhorn pedig levegő 

befújását könnyítő légsűrítőt alkalmazott. Magyarországon azonban 1888-ban még kísérlet sem 

volt a must levegőztetésére. 

11.3 AZ ERJEDÉS BEINDULÁSÁNAK NEHÉZSÉGE ÉS BEINDÍTÁSA 

A must-borerjedés figyelemmel kisérése sok uj tapasztalattal bővítette az eddigi ismereteket. 

Chaptal a 18. század végén a már korábban is megfigyelt szőlőfakadás, szőlővirágzás és a 

szőlőbogyó színeződése körüli erjedés-újraerjedést nem a szőlőnövénnyel szimpatizáló, 

együttérző mustnak - bornak tulajdonította, hanem természettudományos megfigyelései alapján 

az időjárásváltozásának, ami a szőlőnövényre és a borerjedésre is hatott. Az erjedési ismeretek 

hiánya más babonás és misztikus történetek keletkezéséhez is vezettek.  Így. pl. a Magyar 

Hírmondó 1780-ban számolt be egy kocsmáros esetéről, akihez egy diák beszállva egy üveg 

bort kért éjjelre. Másnap továbbment, de a kocsmában felejtette a palacknyi borát, ami 

utóerjedésnek indulva épp akkor vetette szét a bedugaszolt palackot, amikor a 2 fegyveres 

katona a kocsmában békességben italozott. A katonák felugrálva fegyver után kaptak, és a 

kérdőre vont kocsmáros a garabonciás diák boszorkányosságára hivatkozva védekezett. 



 

 

Az időjárásról, hőmérséklettől függő erjedést tudatosan kellett irányítani, hogy a bortermelő 

ne legyen kiszolgáltatva a változó időjárásnak. Chaptal a 18. század végén már arról számolt be, 

hogy az északi bortermelő területeken a must alkoholos erjedését be kellett indítani, vagy meg 

kellett gyorsítani. Ezért hosszú, mélyre nyúló tölcséren felmelegített must hozzáöntésével a 

must felkeverésével, a mustos hordó befedésével indították el az erjedést. A musttisztulást is 

melegített must hozzáöntésével érték el. 

A magyar szakirodalom először 1797-ben, a Vis'gálódó Magyar Gazda lapjain ajánlotta 

először ezt a módszert.Nagyváthy viszont aszúborseprőt javasolt az erjedés beindítására. A must 

szellőztetése és így a mikroorganizmusok oxigénnel jobb ellátása - a dél-német szőlőterületeken 

a 19. század közepén kezdődött el, majd a magyar szakirodalom az 187O-es évektől ismertette 

ezt a módszert és a kifejlesztett eszközöketA must erjedését a fűthető erjesztő kamrákban 

lehetett leghatásosabban irányítani, amit a 19. század elejétől a nyugat-európai borvidékeken 

már alkalmaztak. 

Dunántúlon csak a század második felének közepén merült fel ezek hiánya, amit elsősorban 

a nagyuradalmak tudtak építéssel pótolni.Rudinai Molnár István a pannonhalmi főapátnak írt 

szakvéleményében is 1882. november 16-án erjesztő kamra megépítésére tett részletes 

javaslatot a bencés borok jobb minősége érdekében. 

11.4 A FEJTÉS ÁLTALÁNOS ISMERETE ÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK FELISMERÉSE 

Nyugat-Európa fejlett szőlő-bortermelő vidékein a 18. században már évenként és 

rendszeresen fejtették a borokat, a borászati technológiához szervesen hozzátartozott ez a 

művelet. Magyarországon azonban még a 19. század első harmadában sem volt általános. 

Schams Ferenc is hiányolta a rendszeres fejtést 1831-ben, épp a francia, német példára 

hivatkozva. Franciaországban a fehér és a vörösborokat más-más időpontban fejtették le. A 

fehér bort december közepén fejtették és lekénezték. A vörösborokat márciusban-áprilisban 

fejtették le először. 

A fehérbornak több seprője volt, ezért kellett a nyúlósodás elkerülése érdekében is korábban 

fejteni őket. A borfejtésre száraz, hűvös, szélcsendes időt javasoltak már a 18. századi francia 

szakírók is, hogy a felmelegedés, légnyomásváltozás nehogy utóerjedéshez vezetve, a fejtés 

munkáját meghiúsítsa. A holdtöltekor lefejtett bort könnyen megecetesedőnek tartották. 

Franciaországban a második évben ismét lefejtették a bort, a Rajna mentén pedig a harmadik 

fejtéssel stabilizálták a borokat. Az első fejtést a nedvkeringés, könnyezés megindulása előtt, a 

második fejtést októberben, a harmadik fejtést pedig télen kezdték el. 

Már Germershausen is rámutatott, hogy a borfejtésnél a helyi sajátosságok figyelembe 

vételével kell eljárni, vagyis a nehéz, sok seprőjű, új borokat előbb lehet fejteni, mint pl. a 

rüdesheimieket, amelyeket már gyertyaszentelőkor fejtettek. A gyengébb borokat, Entz 1864-es 

tanulmányútja tapasztalatai szerint, az első évben négyszer, a második évben kétszer, a 

következő években már csak egyszer-egyszer fejtették.  

A 18. századi adatok évente egy-két fejtésről szólnak. A Balatontól délnyugatra és 

északkeletre elterülő területen kialakult balkáni vörösborkultúra területén - a borkultúra 

sajátosságai: káciról borfogyasztás, nyílt erjesztés, hordók nem használata miatt - a fejtésnek 

nem volt nagy jelentősége. A sajátos borászattechnológia miatt a 19. század végéig általános 

elvként emlegetett seprőntartás eredete ide vezethető vissza. Mátyus István 1792-ben azt írta: 

„... á jó Seprő á bornak ágya, és annak természeti kedves ízét egy ideig igen jól tartja...”- de 

ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy rosszabb seprőn a borokat fejtés nélkül tartani káros. 

Ennek ellenére a borok fejtése a jobbágy-paraszti szőlőkben a 19. század végéig nem volt 

általános érvényű gyakorlat. A borseprőn - mint ízt, erőt adó anyagon - a bort fejtetlenül rajta 

hagyták.  

Már Nagyváthy János is a seprőntartás ellen emelt szót, is ismerve szaktudását, korabeli 

forrásként tekinthetők a hazai szőlőtermesztésre, borászatra tett megállapításai, megfigyelései. 



 

 

A fejtésnek három indokát felhozva végül azt írta: „...á bornak valóságos 

pestise.”AGermershausen munkájára erősen támaszkodó Nagyváthy véleményében nem nehéz 

felismerni a Hausvater írójának véleményét, aki a levegőt és a seprőt tartotta a bor pestisének. 

„Luft und Hefen sind allemal die Pest des Weins.”Az első borfejtés idejének elhúzása a 

magyarországi borpincék általános hibája volt, ezért nevezték és érezték az angliai borkereske-

dők föld ízűnek a magyar borokat. 

A borokat seprőjükön hagyták, „Had szopjon, mint a borjú” - mondták, s általában újév 

márciusa előtt nem fejtettek a jobbágy-paraszti pincékben. Volt azonban, amikor a mustok „... 

Pünkösdig is dolgoztak, és meg nem tisztultak. Azután megindulnak, mivel a' szölötőkék hajtani 

kezdenek” Nagyváthy is leírta, hogy a soproni borokat csak a második évben fejtették le, a 

dunántúli borokat pedig csak egyszer.Sümegen is söprős, fejtetlen az 1818. évi termés borát 

írták össze 1820. szeptember 25-én az elhalt sümegi püspöki uradalom tiszttartójánál. A kései 

lefejtés és a hosszú ászkolás miatt a dunántúli boroknak seprő szaga volt, amit a borízlés 

változásnál a hozzá nem értők büdösnek, föld ízűnek, penészesnek mondtak. A jellegzetes óbor 

bagaria íze mellett, a többévi érlelés, a kedvező arányú íz, illatanyag kialakulást és 

extrakttartalmat segítette elő. A kései lefejtés nyílt fejtéssel párosult, ami ugyan a kellemetlen 

szagot, ízt kissé kiverte a borból, de a teljesen ki nem erjedt borok újraerjedésnek indulhattak 

ekkor, a borbetegségek kialakulásának kitéve a nyíltan fejtett bort. 

A 19. század közepén terjedt el a nyugat-európai példák és a szaksajtó hatására az uradalmi 

pincékben a decemberi nyílt első fejtés, majd zártan tavasszal a második és a szőlő érése előtt a 

harmadik. A következő években a maradék bort már csak tavasszal és ősszel kellett fejteni. Az 

így kezelt borok a korábbiaknál és a paraszti kezelésűeknél gyengébbek voltak, bagaria ízt alig 

tartalmaztak. A nyugati szőlőfajták térhódításával a borok ízében a Rajnai rizling, Olasz rizling 

stb. kezdett dominálni. Ezért írhatták egy-két, pl. a somlói pincéről már 1868-ban, hogy „a 

johanisbergi pincekezeléssel” mutat rokonságot, elismerésként megállapítva, hogy az első 

évben négyszer, a következőkben pedig kétszer fejtették. 

A zavaros borok tisztítására már az ókortól használták a különböző ülepítő, derítő szereket. 

A 18. századi francia borászati szakirodalom elsőként mutatott ezekre rá, és javasolt további  

ülepítő, felületmegkötő anyagokat, amelyek a bor tisztátlanságát megszüntették. Így a 

vizahólyagot, a tojásfehérjét, az arabiai gumit, a keményítőt, bükkfaforgácsot, a riskását, a 

zselatint. Derítőanyagokat azonban e nagyjelentőségű, összegező, ugyanakkor ismert 

szakkönyvek megjelenése előtt is használtak. 

Már a hegyaljai 18. század eleji kéziratos borkezelési gyűjteményben több derítéssel 

foglalkozó ajánlott módszer található. Így pl. zabliszt tojással összegyúrva és borba téve, 

tehéntejet melegen borba keverni javasoltak, ellenben vörösbornál a kecsketejet ajánlotta a 

receptura. De borkő felforrósítás utáni borba keverését, feltüzesített vaspálca borba helyezését, 

vadszeder száraz levelét vagy tölgyfa izzó parazsát is javasolták. 

1802-ban a Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések német borkezelés mintájára a kovakő 

használatát írta le. Az apróra  tört kovaköveket megtüzesítették és hat hétig a hordóba engedve 

tisztították vele a bort. A derítés módját világosan ismerték, mint ahogy a vizahólyag esetében 

Chaptal meg is fogalmazta: „... ragadós viza hólyag, egygyesíti magát a' több matériákkal, és 

azokkal leüllepedik a' hordó fenekére.  E' meglévén, azután lefejtik a' bort.” 

Derítőszerül tehát mind a nagyfelületű, mollekuláris szinten megkötő, adszorbeálló 

képességű kolloid anyagokat, mind a fehérjekicsapást segítő anyagot, a bükkfaforgácsot 

ismerték és alkalmazták, ha a kolloid mikrószerkezeti hatását nem is tudták megmagyarázni. 

Mátyus 1792-ben szintén a tojásfehérjét, halenyvet és a rajviaszt, ruhakeményítőt, vizahólyagot, 

édestejet, kovakövet ismertette, bár ő már a galambtrágyát, égetett timsót, pörkölt konyhasót, 

égetett márványkövet, tiszta fövenyt és a velencei üveget is ide sorolta. A vizahólyagos derítést 

részletesen ismertette a Nemzeti Gazdais 1817-ben. Nagyváthy figyelmeztetett arra, hogy a 

derített bort a kitisztulás után a seprőjéről rögtön le kell fejteni. Schams Ferencbeszámolt arról, 



 

 

hogy Pesten több fűszerkereskedőnél készen ún. francia kocsonyát lehetett vásárolni, ami forró 

vízben felkeverve, hordóba önthető derítőszert adott a 19. század első harmadában. 

A vizahólyagos derítést az uradalmakban is alkalmazták már a 19. század első harmada 

végén. A derítés drasztikus bortisztítási eljárásnak, beavatkozásnak számított, amelynek 

általánossá válása eredményeként a régi magyar borok táji jellegzetességei és különbségei 

gyengültek. 

11.5 A PASZTŐRÖZÉS 

A bor mikrobáinak elpusztítására csírátlanításra, pasztőrözést végeztek. Magyarországon,  a 

világon először 1861-ben került a szakmai köztudatba a borpasztörizálás. A soproni születésű 

Preysz Móric, akadémikus, borkémikus ugyanis ebben az évben mutatta ki, hogy a bor 

utóerjedése meggátolható, ha zárt edényben 70-80 C
o
-ra melegítik azt fel, majd légmentesen 

lezárják az edényt. Így négy évvel megelőzte Pasteur 1865-beli, nagy jelentőségű és visszhangú 

eljárását, de munkásságának hírneve a háttérben maradt. Pedig Preysz felfedezését, a bor csírá-

tlanítását és stabilizálását több hasonló borászati kutatási részeredmény  előzte meg. Így pl. 

1858-ban megállapította, hogy a bortörést a levegő mikrobái okozzák. 1859-től a magyar 

borokat  a termelők kérésének megfelelően ingyen vizsgálta meg, majd 1870-től a borok 

ecetesedését és a vörösborok festőanyagát, a borok fehérjetartalmát is behatóan vizsgálat alá 

vette. Kimutatta a Babo-féle klosterneuburgi mustmérő pontatlanságait. Szakcikkében ostorozta 

a borászati munkák hiányosságait és a helytelen termelői gyakorlatot. A Gazdasági Lapokban 

egy terjedelmes cikksorozatban azt írta 1862-ben: „... a bortisztztás és érlelés tekintetében 

végképp ki kell szabadulnunk előitéleteink sűrű hálózatából; fel kell hagyni nevezetesen az 

apáinktól átvett azon szokással, hogy borainkat minél tovább a seprőn hagyjuk...” Ebben a 

cikksorozatában is leírta, hogy az élesztők tevékenysége 100 C
o
-on megszűnik, és eljárását 

máris több bortermelő (főleg Tokaj-hegyalján) sikerrel alkalmazta. Borászati, vegyészeti 

kísérletei mellett egy tágabb horizontú, borkereskedelem-politikai kérdést is körvonalazott, 

amikor azt írta: „...a borászat terén azonban kövessük a materializmus tanácsát, mely   abban 

áll, hogy  

ne készítsünk oly bort, melynek belbecsét csak maga a termesztő ismeri, hanem 

szolgáltassunk a vévőnek olyat, mely neki, az ő ízlése szerint látszik jónak. Ezeknél fogva én a 

dolgot nem csupán helybeli érdekünknek, hanem az egész hazára nézve legnagyobb 

fontosságúnak tartom, s megérdemli ezen ügy, hogy érte nindenki lelkesüljön.” 

Az egészségében megromlott Preysz Móric nekrológját 1877. május 1-én MolnárIstván írta 

meg a Borászati Lapok címoldalán. Egy számmal később pedig a másik nagy kertésztől, Entz 

Ferenctől búcsúzott a szakmai közvélemény. A borpasztörizálás azonban megkezdte diadalútját. 

Az eljárás sikerét a gyorsasága biztosította,  mert a szakvélemény által támogatott és felkapott 

derítéssel  hosszabb ideig tartott a bortisztítás. A 19. század végi nagymértékű nyugat-európai 

borpalackozást pedig pasztőrözött borok nélkül el sem lehetett volna képzelni. 

11.6 ZÁRT ERJEDÉS, AZ AKONALYUK LEFEDÉSE 

A hordóbeli musterjedés idejére az akonalyukat csak letakarták, hogy a keletkező CO2 

eltávozhasson. A korabeli szakirodalom szőlőlevelet, cserepet, lapos követ ajánlott az 

akonalyukakra. Általában a paraszti pincékben is szőlőlevelet, kukoricacsutkát tettek a hordók 

akonanyílására. Az 1830-as években tűnnek fel legelőször a kotyogók, szintén nyugat-európai 

hatásra, egyesítve az erjesztőcsövet és a vizes edényt. Praktikusan cserépből, üvegből, cinkből 

készültek. A Balaton-felvidéken és Zalában, de az ország más területén is a kotyogó vizébe 

diónagyságú égetett meszet tettek, ami a CO2 egy részét megkötötte. A zárt erjesztést biztosító 

eszközök a parasztgazdaságokban azonban a 19. század végéig sem váltak általánossá. 

Archaikus borstabilizáló, erjedést gátló szerként használták a füstölt szalonnát, disznóhúst, 

amit a hordóba lógattak, vagy a dongákat kenték be vele. Somlón és Dunántúlon, Tokaj-



 

 

hegyalján és máshol is az emléke még él ennek, de a módját és célját már nem ismerik. 

Valószínű a füstölt szalonnát, a sózott húsdarabot antioxidánsként használták, még ha a 

magyarázatát nem is tudták, amely megakadályozta az erjesztő mikrobák elszaporodását. A 

szalonna és a disznóhús felhasználása azonban - a rituális korlátok miatt - a zsidó borkereskedők 

vásárlását kizárta. A nagymértékű zsidó borfelvásárlás borvidékén pl. Tokaj-hegyalján ezért 

bukkanhatott elő a 17. századtól a szalonna használatának tilalma. A 18. század első 

harmadában készült, a Tokaj-hegyaljai borászati recepteket, borkezelést ismertető kéziratban 

még többször szerepelt a szalonna felhasználása. Részben hamuval pépessé gyúrva az 

akonalyuk és dugó bekenésére, az akonalyuk szalonnabőrrel letakarására használták a bor íze és 

színe megtartásáért. A megzavarodott, vagy az erjedéstől mentesített, édesen eltartott mustnál az 

ecetesedés megelőzésére  sós szalonnát lógattak vagy zacskóban eresztették a hordóba. Részben 

a bor felett lógatták, részben a borba lógatták bele. A szalonnát és a disznóhúst a bornyúlósság 

és ecetesedés ellen Mátyus István is ajánlotta 1792-ben. Derczeni Derczeni János 1796-ban 

pedig már a Rajna menti gyakorlatra hivatkozott, ahol a forrani kezdő borba nyers húst vetettek.  

Nagyváthy János is ismerte talán saját tapasztalatából a szalonna lógatást. Ő az ürmösnek szánt 

must erjedésének meggátlására tartotta ezt hasznosnak. Máshol a kádárok munkájaként a hordók 

forró és sós vízzel kimosását és szalonnával erős megkenését írta le. Dunántúlon még 1861-ben 

a dohos hordók és a doh illatú borok kezelése egyik módjaként szintén szalonna belógatást 

javasolt a Dunántúli Társadalmi Közlöny c. újság. A Falusi Gazda is a bor forrásakor hordóba, 

zacskóban belógatott szalonnát javasolt a bor cukrozás nélküli édességének megtartására, vagyis 

a forrás elkerülésére. Mindenesetre úgy tűnik a fentebb csokorba fogott adatok tükrében, hogy a 

must-borerjedés meggátlására vagy csökkentésére országosan használt és ismert archaikus 

módszerről van szó, amely az erjesztő mikrobák tevékenységét gátolta illetve csökkentette. Az 

egykor általános gyakorlatot a borászati ismeretek fejlődése, illetve a kénezés általánossá válása 

lassan már a feledés homályába szorította. Ezek után érthető az a csácsbozsóki (ma 

Zalaegerszeg egyik városrésze) vélemény, miszerint kígyót, békát nem tettek a hordóba. 

11.7 PENÉSZSZAG, SZAGTALANÍTÁS, ÍZESÍTÉS, ILLATOSÍTÁS 

A jobbágy-paraszti borok a hosszú seprőn tartás miatt penészillatot kaphattak, de a nem 

kellően kitisztított hordóktól is penészszagot kapott a bor. Már 1666-ban is, a devecseri 

uradalmi pincébe szállított 130 akónyi hegyvámbor az uraság szerint annyira rossz volt, hogy 

325 forintnyi kárt okozott eladhatatlansága miatt. A kulcsár azzal védekezett, hogy az ispán, a 

rábízott borokat rossz, penészes hordóba tette, és az ott romlott meg. A somlói pincéknek, 

elsősorban a dobai oldal borainak erős penészre emlékeztető szaga volt, ami az itteni jobbágy-

paraszti szőlők birtoklásának túlsúlya miatt alakulhatott ki a hosszú seprőn tartás és esetleg a 

nem kellően kitisztított edények miatt. A kellemetlen illat ellen seprű, vagy venyigekévén át 

fejtéssel védekeztek. A penészesedés és a penész szag gyakori borhiba volt az elmúlt 

évszázadokban, amit a javítására írt receptek nagy száma is mutatott. A 18. század első felében 

még enyvvel, szárított bodzavirággal, lasponya és szegfűvirággal, zsályával, birsalmával, 

fenyőmaggal, megszelt meleg kenyérrel, benedekfűvel orvosolták több receptben a 

penészesedést. Johann Wiegand nagyhírű, és Magyarországon is jól ismert osztrák szakember a 

töltögetést és a hetente, kéthetente posztódarabbal átdörzsölést jelölte meg a penész elleni 

védekezésként. A 18. század végének borkezelését, a borászati ismeretek kettősségét tükrözi a 

Vis’gálódó Magyar Gazda, amikor lakonikus tömörséggel azt írta: „Tégy a hordóba egy darab 

fát, akár zöldet, akár szárazt, mindegy. - Megpróbálni nem árt.” Vagyis részben a 

mikrobiológiai ismeretek terjedésével már tudományos alapokon álló javaslatokat tudtak adni a 

borbetegségek megelőzésére, de ugyanakkor még ilyen tudománytalan tanácsokkal is tele volt a 

szaktudomány sajtója. Nagyváthy a hordó kiégetése mellett foglalt állást, hangsúlyozva, hogy a 

torma, violagyökér, alma a penészszagot nem szüntetik meg, legfeljebb csak az illatot. Hatáso-

sabbnak tartotta viszont a frissen szüretelt szőlő törkölyére a penész szagú bor felöntését. 



 

 

Parragh Gábor jeles korabeli szakíró a penész és a dohszag ellen a következőket ajánlotta 1857-

ben a borosgazdáknak. „Tegyen az ily beteg boroshordóba a nyavalya elűzése végett, két annyi 

törkölyt mint rendesen szokott tenni egy hordóba; ezen törköly a szagot, kellemetlen ízt lefelé 

vonza; felül pedig alkalmazzon egy bármily lisztből sütött forró kenyeret a hordó szájára, 

fenekén vágván akkora gömbölyű lyukat, hogy a hordó szájára illjen és fölfelé szívhassa s 

magába vehesse a rosz szagot vagy ízt. Nehány nap mulva fejtse le borát s nem fog ráismerni.” 

A kénezést először 1863-ben a Keszthelyen megjelenő Dunántúli Társadalmi Közlöny 

említette a penész megelőzésére, de az új kenderkötelet is 8 napi ázással eredményesnek tartotta 

penész szag ellen. A Néptanítók Lapja 1873-ban a bodzafa héját javasolta 1 láb hosszan 

lefejteni, majd a hordó akonáján 14 napra belógatni, amitől a penész íz és szag elhagyását 

remélték. A Néptanítók Lapja egyébként ebben az időben több szőlészeti és borászati cikk 

közlésével próbálta a néptanítók népes táborát a helyes és okszerű gazdálkodásra megtanítani, 

hogy rajtuk keresztül a tanulók és szüleik is elsajátíthassák ezt. A néptanítók így a gazdálkodási 

ismeretek révén természettudományos ismereteket is szereztek. Molnár István ez időtájt a törött 

őszibarackmagot, a csontszenet vagy égetett kenyérhéjat javasolta a penész ellenszeréül. A 

penész, mint általánosan a bort károsító és minőségét rontó borhiba, több évszázad évjáratait 

rontotta meg, így ellene a penészszag elnyomására tett kísérletek, a felhasznált illatosító 

szagelnyelő anyagok sokasága is bizonyítja, hogy állandóan fellépő dologról volt szó, ami a 

szüret, a feldolgozás, a tárolás tisztátalan körülményei miatt gondot jelentett a termelőknek.  

Hasonló általános borhiba volt a seprőíz, a földíz, a bagariaíz. Részben a tisztátalan szürettől, 

részben a kései fejtés, a hosszú ideig seprőn tartás miatt vette át a bor seprőjének illatát, ízét. 

Korizmics László az 1860-as évek végén a 30 akós hordajából 3 akó seprőt mosott ki. A 

délkelet-dunántúli, Balaton-melléki és általában a magyarországi borkezelések egyik 

legjellegzetesebb különbsége a nyugat-európaitól és az északnyugat-dunántúliaktól a hosszú 

seprőntartásban rejlett. A kellemetlen szagok, ízek gyengítésére ajánlotta már 1797-ben a 

Vis’gálódó Magyar Gazda, hogy egy zacskóban búzakorpát kell a hordóba beleengedni. A 

borok ízesítésére, illatosítására az ókortól kezdve a reneszánszon át a 18 - 19. században is 

sokféle növényt, drogot használtak fel. Alkalmazásuk részben a füves gyógyborok és a csemege 

borok ízesítésére használtakkal azonos. Ebben az esetben azonban csak a kommersz borok 

kellemetlen ízeinek, illatának elhagyása volt a cél. Így használták a bazsalikomot a forrás előtti 

édes mustba vetve, hogy a bornak jó illata legyen. Málnaszirup, szőlővirág, de vad szamóca 

(Fragaria sp.) csokorba kötött illatos termését is a hordóba lógatták Délnyugat-Dunántúlon, és 

Magyarország más borvidékein is. 

Már középkori borfejtésre utaló ábrázolások és adatok mellett Magyarországon a 15. századi 

északnyugat-dunántúli szőlőterületekről, elsősorban a német származású városi polgárság által 

lakott városkákból vannak borfejtésre adataink „Vostcziecher, Vascziecher, Apcziecher” 

elnevezéssel. A 16. századi nyugat-dunántúli uradalmi elszámolásokban a fejtők napszámbére is 

szerepel. A nyugat-európai borkultúrára ható törökkori borászati regresszió ellenére is, a 

borászati szakmunkáknál a fejtés munkája megmaradhatott. A 18. századi adatok évente egy-két 

fejtésről szólnak. A Balatontól délnyugatra és északkeletre az ország középső elterülő területen 

kialakult balkáni vörösborkultúra területének sajátosságai: káciról borfogyasztás, nyílt erjesztés, 

hordók nem használata miatt - a fejtésnek nem volt jelentősége. A sajátos borászattechnológia 

miatt, a 19. század végéig általános elvként emlegetett seprőntartás eredete, erre is vissza 

vezethető. Mátyus István 1792-ben azt írta: „... á jó Seprő á bornak ágya, és annak természeti 

kedves ízét egy ideig igen jól tartja...” - de ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy rosszabb 

seprőn a borokat fejtés nélkül tartani káros. Ennek ellenére a borok fejtése a jobbágy-paraszti 

szőlőkben a 19. század végéig sem volt általános érvényű gyakorlat. A borseprőn - mint ízt, erőt 

adó anyagon - a bort fejtetlenül rajtahagyták. Már Nagyváthy János is a seprőn tartás ellen emelt 

szót, és ismerve szaktudását, korabeli forrásként tekinthetők a hazai szőlőtermesztésre, 

borászatra tett megállapításai, megfigyelései. A fejtésnek három indokát felhozva végül azt írta: 

„...á bornak valóságos pestise.” A Hausvater szakíró, Germershausen munkájára erősen 



 

 

támaszkodó Nagyváthy János, véleményében nem nehéz felismerni a Hausvater írójának 

véleményét, aki a levegőt és a seprőt tartotta a bor pestisének. „Luft und Hefen sind allemal die 

Pest des Weins”- ahogy szó szerint írta. 

Az első borfejtés idejének elhúzása a dunántúli borpincék általános hibája volt, ezért 

nevezték és érezték az angliai borkereskedők földízűnek a magyar borokat. A borokat a magyar 

jobbágy-paraszti pincékben a seprején hagyták, úgymond „Hadd szopjon, mint a borjú”, és 

általában újév márciusa előtt nem fejtettek a jobbágy-paraszti pincékben. Volt azonban, amikor 

a mustok „... Pünkösdig is dolgoztak, és meg nem tisztultak. Azután megindulnak, mivel a’ 

szölötőkék hajtani kezdenek” 

Nagyváthy János is leírta, hogy a soproni borokat csak a második évben fejtették le, a 

dunántúli borokat pedig csak egyszer. Sümegen is söprős, fejtetlen az 1818. évi termés borát 

írták össze 1820. szeptember 25-én az elhalt sümegi püspöki uradalom tiszttartójánál. A kései 

lefejtés és a hosszú ászkolás miatt a magyarországi boroknak általában seprő szaga volt, amit a 

későbbi borízlésváltozásnál a hozzá nem értők büdösnek, föld ízűnek, penészesnek mondtak. A 

jellegzetes óbor bagaria íze mellett, a többévi érlelés, a kedvező arányú íz, illatanyag kialakulást 

és az extrakttartalmat segítette elő. A kései lefejtés nyílt fejtéssel párosult, ami ugyan a 

kellemetlen szagot, ízt kissé kiverte a borból, de a teljesen ki nem erjedt borok újraerjedésnek 

indulhattak ekkor, a borbetegségek kialakulásának kitéve a nyíltan fejtett bort. 

A korábbi fejtést, a piac változó kereslete és igénye miatt, az urasági pincékben vezették be 

minőségmegóvás céljából. 1720. január 17-én Farkas János gazdatiszt javasolta és engedélyt 

kért Gyulakesziről Esterházy Józseftől a borok fejtésére. A jó termés miatt a bornak ugyanis 

nem volt ára, így a korábbiakkal ellentétben nem tudták seprősen eladni. Javasolta ezért a 

hercegnek, hogy lefejtve tartósabb lesz, később pedig jobb áron eladhatják majd. A fejtés 

időpontját a még januárban is forró, erjedő újbor miatt csak márciusra javasolta. „... nem is 

gondolkodtam anyit, minemű modalitással csinalhatna Ember hasznot vagy pénzt belőlők, most 

is nagyobb részre a söprejek mind fölljül vagyon, ha Nsgod Méltosághos Gratiaia tartána, talán 

jo volna martiusban az Söprejekrüll lé vonnyi, és igy továbra ell  maradnának, s nem is anyira 

lenne félő, hogy megh vesztegetődnének.” 1808. február 9-én a devecseri provisor a fiscalissal 

borokat kóstolt a vásárhelyi számtartónál. „Hat hordóval mintegy 60 Akó vagyon, oó Boroknak 

tartani eőket haszontalan, csapon kölletik, és mindgyárt le folatni, és ki árulni, ezekbül még 

lehetne ha el készíttetnék 10. és 12 xr-on ki mérni.” 

A 19. század közepén terjedt el Magyarországon a nyugat-európai példák és a szaksajtó 

hatására az uradalmi pincékben a decemberi nyílt első fejtés, majd zártan tavasszal a második és 

a szőlő érése előtt a harmadik. A következő években a maradék bort már csak tavasszal és 

ősszel kellett fejteni. Az így kezelt borok a korábbiaknál és a paraszti kezelésűeknél gyengébbek 

voltak, bagaria ízt alig tartalmaztak. A nyugati szőlőfajták térhódításával a borok ízében a rajnai 

rizling, olasz rizling stb. kezdett dominálni. Ezért írhatták egy-két, pl. a somlói pincéről már 

1868-ban, hogy „a johanisbergi pincekezeléssel” mutat rokonságot, elismerésként megállapítva, 

hogy az első évben négyszer, a következőkben pedig kétszer fejtettek. Az uradalmak pincéiben 

robotmunkában fejtették le a borokat, 1786. november közepén pl. Devecserbe Káptalanfa, 

Kolontár és Kajárföld helységekből rendeltek be jobbágyokat. A jobbágy-paraszti pincék 

borfejtését a Hold állásának figyelembevételével kezdték el, és héberrel, kobaktökkel, vagy 

pedig csapon keresztül fejtettek mindig nyíltan. Urasági présházban a gumi, kaucsukcső, bőrcső 

megjelenéséig a nyílt fejtés mellett már szivornyával, majd francia és német mintára a 18. 

századtól kúposan szűkülő, esztergált, egymásba illeszthető facsöveken keresztül zártan 

fejtettek. 1859-ben Somlón is az egyik urasági présházban zártan fejtettek az egyik hordóból a 

másikba „... borfúvóval és csövek segítségével”. Ezek az eszközök azonban még nem borfejtő 

gépek voltak, hanem csak borfejtéshez használt valódi kézi kis fújtatók. Nyugat-európai 

ábrázolásuk a középkor óta ismert, Magyarországon Schams Ferenc közölt ilyen képeket 

először. Álló borfejtő szivatyúgépet Tersánczky József nagykanizsai jeles bortermelő és szakíró 

is bemutatott szakkönyvében, majd a Borászati Füzetek 1872-ben taligás, két keréken tolható 



 

 

borfejtő gépet mutatott be. A zárt fejtést pumpával Kosutány Tamás is bemutatta 

szakkönyvében, majd a rohamos fejlődésnek induló borászati eszköz-gépgyártás a 19. század 

végéig kézzel, emberi erővel működtetett borfejtő gépek mellett már robbanó motoros és 

elektromos motorral hajtott fejtőgépeket is piacra dobott. Ezzel az uradalmak borfejtését, 

eszközellátását nagymértékben segítették.  

1875-ben már az első magyar készítésű borfejtőgépről adtak hírt a szaklapok. A 

talicskaszerűen, egy keréken tolható eszköz iránti lanyha kereslet miatt kissé ingerült is volt a 

gyártó. Dunántúlon csakis az uradalmi, nemesi szőlőkben használták ezeket. Itt napszámos és 

bérmunkás pincemunkások dolgoztak velük. A magyarországi gazdáknak drágák voltak ezek a 

borászati eszközök. Az első típusok működtetéséhez két ember kellett, akik kezükkel mozgatták 

ide-oda a szivattyú karját. A kisebb hordókból azonban továbbra is szivornyával fejtették le a 

bort. Ez egy meghajlított cső volt, amelyben külön szipókarésszel lehetett biztosítani, hogy a 

fejtést akadályozó légoszlop a szivornya csövéből kijöjjön. Csak a magasabb borszínt állású 

helyről lehetett az alacsonyabb felé fejteni. Urasági, nagyobb, ajtós hordóknál kuruglával húzták 

ki a lefejtett bor seprőjét.  

11.8 A BORTÁROLÁS ESZKÖZEI 

Magyarországon általában a középkor óta hordókban tartották a borokat. Bár ókori, 

pannóniai hordókról is tudunk, amik elsősorban import borokkal érkeztek a Rajna mentéről 

Pannóniába, de szélesebb elterjedése, alkalmazása a népvándorlás után mutatható ki. Mind a 

borérlelés, mind a tárolás, mind a borszállítás hordókban történt. Ezért kiemelten fontos eszköz 

volt. Kádár falvak és hordókészítéssel szolgáló települések biztosították a nagymértékű 

hordószükségletet. 1569-ben pl. a radai jobbágyok kötelesek voltak a Zalavári Apátságnak, mint 

földesúrnak hordót javítani és abroncsokat készíteni. Számos adatunk különböző méretű, 

űrtartalmú hordókról tesznek említést, ami vidékenként jellegzetes űrtartalmúak voltak. Így a 

szerednyei hordó 225 literes, a gönci 136,4 literes, az antal vagy átalag hordócskák 67 literesek 

voltak. A határon túli borszállításokra az 500 literes hordókat használták, amiből hármat tettek 

egy borkereskedő nehéz, vasalt szekerére, amit ezért Dreilingnek, vagy Fudernek, vagy 

Wagenschwernek neveztek.  A hordókat a kádárok mellett parasztkádárokkal is készíttettettek. 

Az ügyeskezű parasztkádárok hordóemelő-mosó-csöpögtető fákat is faragtak. De Dunántúlon 

un. „bucskát” is készítettek, ami kisebb dongás edény volt, kis hordócska, amelyben 

hazahordták személyes fogyasztásra a bort. A hordók az un. „csántér fákon” feküdtek, amelyek 

párosával biztosították, hogy a hordók ne a pince korhasztó földjén feküdjenek. 

A hordókat kénezéssel kezelték és fertőtlenítették szüret előtt, a kiforrázás, az öblítés és a 

csöpögőre állítás, az akonalyukkal lefelé fordítás után. A kezeletlen hordóba diófalevelet raktak, 

azzal forrázták kis a hordót. Ezután kakukkfűvel illatosították a forralólevet. De kénezték a 

hordókat, ha a hordóban a bor darabban állt, vagy elfogyott. Az üres hordók alján 20-30 liter 

bort hagytak, hogy ki ne száradjon. Volt, aki édes törköllyel és forró vízzel mosta ki a hordóját. 

A hordódongák közti szivárgást gyékénnyel szüntették meg. Faggyú helyett esetleg viasszal és 

zsírral kenték meg. Tömítőanyagnak a borkövet is felhasználták megtörve, oltott mésszel 

összekeverve. 

A magyarországi szőlő- és borgazdaság legfontosabb tároló-szállító edénye a hordó volt. 

Történelmi jelentősége a Dunántúlon, Tokaj-hegyalján és Erdélyben (különösen a szászok lakta 

részeken) lehetett a legnagyobb. A Kelet-Európa felé mutató szőlő- és borkultúra területein, 

valamint a balkáni vörösbor-kultúra területén a hordók történelmi jelentősége a bortárolás és 

borkészítés más technológiája miatt nem volt korábban nagy. A szőlő és borkultúra történeti 

rétegeinek különbözőségét azonban az évszázadok lassan elhomályosították. A hordók, a 

korábban használt tömlők és más eszközök háttérbe szorulásával a bortárolás és a borkereskede-

lem nélkülözhetetlen, egyedüli eszközeivé váltak. A hordók nem csak bor, hanem más folyadé-

kok és szilárd halmazállapotú anyagok tartására és szállítására is felhasználható eszközökké 



 

 

váltak (gabona, ecet, hal, hús stb). A használatnak legjobban megfelelő nagyságú, típusú 

hordóalakok alakultak ki, amelyek jellegzetesek voltak egyes területekre, vagy a bennük tárolt 

folyadékra. A középkoriak az ábrázolások szerint hosszúkásak, kevésbé hajlított dongájúak 

voltak, sok faabronccsal kötöttek, míg a későbbi évszázadokban a vasabroncsok elterjedésével a 

19. században már nagyobb űrtartalmúakat készítettek. A legtöbb hordót az urasági szőlők 

présházai tartották. A jobbágy-paraszti szőlők kevés termése miatt nem volt szükség sem 

számban, sem méretben akkora hordókra, mint a nagy uradalmi pincékben.  

A nagymennyiségű bor szállításához, tárolásához és a borkereskedelemhez nagyszámú jó 

hordóra volt szükség. Mindez a már említett kádármesterség aranykorát jelentette a középkortól. 

Nem véletlen, hogy a hordók mind a peres iratokban, mind a végrendeletekben, mind a 

leltárokban nagy számmal megtalálhatók. Erdélyben 1591. december 8-án egy erőszakkal 

szekérre rakott és elszállított hordót említettek. Egy másik peres eljárás során az derült ki, hogy 

Székelyudvarhelyen, 1593-ban Szent Ferenc (október 4.) napján, egy örökségi perpatvarban a 

Darabant utcában Vecs János szolgái, András és Miklós Nagy Benedek boroshordójának  a 

fenekét kivágták, a feleségét és szolgálólányát megverték, taszigálták. Az elfolyt bort 

megbecsültette, ami a panaszos, szerint 14 forintot is megért volna. Máshol Étfalvi Bakcsi 

István Nagyajtán, 1645. június 27-én írt végrendeletében, mint értékes eszközöket: hordót, 

kádakat, dongás edényeket hagyott fiaira. 1600. június 13-án egy perben az asszony férje 

végrendelete után igényt tartott a nem neki szánt házi eszközökre, többek közt az ekevason 

kívül a kádra, a hordóra és mindenre, amit az jogtalanul másra hagyott. 

A hordók a korai összeírásokban is természetszerűen megtalálhatók mint nélkülözhetetlen 

tárolóedények, a hordók mellett természetesen a dongákból készült kádak is. 1629-ben 

Szentdemeteren, Balási Ferenc fejedelmi főlovászmester csűrkertjében a szín alatt üres 

hordókat, nagyobbakat és kisebbeket mintegy 45 darabot, valamint négy kádat és az egyik 

asztag mellett egy rossz kádat rögzítettek a leltározók. 1647-ben Mihályfalván két cserefa kád 

mellett három negyvenes hordó, egy tizennégy vedres általag állt. Ebben az évben Királyfalván 

a szalmásszín alatt 26 hordót tartottak, öreg (nagy) kádból négyet, amiből kettő kisebb volt. 

Görgényben 1652-ben az ebédlőpalotában boros, üres hordóból 19 db-ot számoltak össze, 

emellett hat nagy tölgyfakád is állt itt. A tulajdonjegyet, a tulajdonos kezdőbetűit rá tudták sütni 

a hordók fenekére, erre utal a mezőlengyeli 1656-ban készült leltár bélyegzővasa MF 

monogrammal. Minderre a nagy hordóforgalom miatt volt szükség. Persze van olyan eszköz, 

ami nem azonosítható a puszta nevéből, mint pl. az Uzdiszentpéteren összeírt ,,Borhoz való, 

hosszúszárú, kotyogós üveg egy kosárban”, amiből nyolc darab volt a leltárban. Hirtelenjében 

az erjedő bort levegőtől elzáró, vízzel feltöltött kotyogó kis eszközre gondolhatnánk, de mindezt 

a szakirodalom szerint Nyugat-Európában használták először a 17. században, majd 

Magyarországon a 19. század elején kezdi a borászati szakirodalom bemutatni, mint az erjedő 

mustot a levegőtől elzáró praktikus, üvegből, égetett agyagból, cserépből készült kis eszközt. 

Persze Teleki Mihály az üvegcsűrjében (üveghámor) készíttethetett ilyet, de akkor máshol is 

feltüntették volna a leltározók, feltéve ha a kezükbe kerül. Persze a földesúr hozathatott is ilyet, 

de akkor is feltüntették volna a lelkiismeretes leltárkészítők. Üveglopó is lehetne persze, de 

mivel semmi közelebbit nem írtak róla, így pontosan nem lehet tudni, hogy mi is volt. 

Uzdiszentpéteren 1679-ben megkülönböztettek bornak való nagy új hordókat az ,,Öreg hal 

hordáshoz való tölgyfa hordó”-tól, hordó alá való kádat – valószínűleg a csepegés felfogására 

mint egyféle kármentőt. Nagysajón bornak való nagyhordót, amit a korabeli szóhasználattal 

,,öreg”-nek neveztek, 1681-ben ugyanitt abroncsos átalagot mint kis hordócskát.  

A hordók egy része csaplyuk nélkül készült, csak később fúrták meg, amikor a facsapokat 

beleszorították, ahogy mondani szokás, csapra verték a hordót. Ezért állhattak még a pincékben 

pl. 1688. május 6-án ,,Görghi uram furta Borok”, vagy július 29-én fúrt hordók. 1690. március 

19-én Mikes Mihály csesztvei pincéjében is fúrt hordók álltak. A bor töltögetése, vagyis az ún. 

darabban álló borkészletek megóvása a borbetegségektől borral történő feltöltéssel már ekkor 

ismert és gyakori volt. 1689. január 3-án pl. a karkói pincében a majorsági borok töltögetésre 53 



 

 

veder és négy kupa színbort használtak fel, míg a dézsmaborok töltögetésére 14 veder és 3 kupa 

bort. A bortöltögetés miatt a félben lévő hordókat mindig pontosan feltüntették egy listán. Ez 

azonban további borászati munkát jelentett. A töltögetéssel az elpárolgott, elfolyt bort 

egészítették ki, nehogy romlásnak induljon a többi. 1689. október 17-én az új és a régi 

óborokkal együtt Széki Teleki Mihály gyulafehérvári pincéjében pontosan rögzítették a 

darabban, ,,félben való” borokat, így pl. a csernai óborból 39,2 vedernyi volt egy hordóban. 

,,Ennek summa egi negied része meg van.” Vagy az ürmösi  borból 15,7 vedernyi volt: ,,Ennek 

maid egi arasza hia”, máshol pedig az idei ürmösi bornál: ,,Ez idei ürmesi bor Egésznek 

harmadaig megh van...” – írták. Teleki Mihály görgényi szőlőhegyén termett majorsági bor, 

amely a Horgas ház alatti pincében volt, 1688-ban 10 hordóban állt, az utolsó azonban félben 

volt. Ezt használták a többi hordó borának forrás utáni töltelékére. Ugyancsak itt, a Harcsafark 

alatti pincébe, a kocsmárostól hoztak 10 veder újbort, hogy a félben levő hordók feltöltésére 

használják. Harcsafark alatti pincében levő óborok között 37 hordó gernyeszegi megkezdett bor 

volt, ami félben állt, a többi hordót ebből töltögették. 1690. március 19-én Mikes Mihály 

csesztvei pincéjében többféle bor közül a lapádi majorsági borból a 24. számú hordóból 38 

vedernyi mennyiséget szántak bortöltögetésre, ,,...amik héja levö töltelékre deputált” 

A hordók többsége még faabroncsos volt, ami a kádárok felügyelő munkáját 

nélkülözhetetlenné tette. Teleki Mihály jószágaiban 1689-ben egyszer tettek említést 

vasabroncsról kulcsosról, akkor is csak 1 db-ról és egy darab vas szivárványról, amit a borok 

zárt fejtésére használhattak. A fejtéshez azonban már csap és akonalyukas hordókra volt 

szükség. I. Rákóczi György gyalui uradalmában is még csak 3 vasabroncsot tüntettek fel 1648-

ban. A vasabroncsos hordók ebben az időszakban, a 17. század második felében kezdhettek 

terjedni Erdélyben, amit mutat, hogy még kevés udvarház pincéiben találtak vasabroncsot a 

leltározók, illetve az abroncshúzáshoz való külön eszközt, a ,,vasabroncshoz való egy kolcs”-ot. 

Abroncshúzó speciális kalapácsot pedig egyáltalán nem említettek még.  

Az erdélyi hordók nagyobbak voltak, mint a magyarországiak, és nem akószámra, hanem 

erdélyi vederben (11,3 liter/veder) mérték az űrtartalmukat. A kisebbek is 40 vödör űrtartalmúak 

voltak, kb. 436–440 literesek, vagy, ha 11,3 literes vederrel számolunk, akkor 452 literesek, 

durván 4,5 hl-esek lehettek. 

A fadongás hordók borra gyakorolt hatását a 18. századi francia szakírók jól ismerték. Ezért 

javasolták, hogy a gazdagabb bukéjú borokat, vagy a híg, vizezett mustot kisebb hordóba 

tegyék, a nagyobba pedig az édesebbet, sűrűbbet azok, akik erős bort akartak szűrni. A francia 

Chaptal említette, hogy a dongafa pórusain a bor a levegővel érintkezik, ezért ajánlotta az ókori 

példák alapján a hordó külső felületének szurokkal, enyvvel, vizahólyaggal, olajfestékkel való 

bekenését. Magyarországon a szalonnabőrrel bekenés részben ezzel az elvvel, vagyis az 

oxidatív folyamatok csökkentésével hozható kapcsolatba. A laza szöveti felépítés miatt a hárs, a 

nyárfa, és a fűz már a 18. század végi szakírók szerint sem felelt meg hordóanyagul. Leibitzer 

János a tölgyfát találta legalkalmasabbnak. Magyarországon a tölgy, gesztenye faanyagú hordók 

terjedtek el, míg délebbre Horvátországban a kőris, a nyár, a hársfa anyagú hordók. Nagyváthy 

János a csertölgyet nem tartotta megfelelőnek, mert keserű lett benne a bor a kioldott sok 

csersavtól. Legjobb hordófaanyag a kocsányos vagy mocsári tölgy (Quercus robur) és a 

kocsánytalan tölgy (Quercus petrea) volt. A szelid gesztenye (Castanea sativa) nehezebben 

hasítható fájából és a vörösfenyőből (Larix decidua) készült nagy apadású és gyantaízt 

külcsönző hordók mellett kőrisfát (Fraxinus excelsior), fehér eperfát (Morus alba) is felhasz-

náltak. A fahordós bortárolás az oxidatív borérleléssel nemcsak a minőséget, hanem a 

hordódongákból kioldódó csersav révén a borok tartósságát, stabilitását is biztosította. 

A magyarországi borokat általában hordóstól vásárolták fel a kereskedők. Már Bél Mátyás a 

18. század első harmadában hangot adott annak a nézetének, hogy 10-13 akós, vagy még 

nagyobb hordók kiszállítása jelentős veszteséget jelent a hordóállományban. Nagyváthy János a 

nagyszámú soproni és más dunántúli, Tokaj-hegyaljai hordós borszállítások miatt az egyre 

nagyobb területű letarolt egykori erdőket említette. A tolnai vörösborokat is hordóval együtt 



 

 

vásárolták fel, így Schams Ferenc szerint a pintérek, kádárok tömegével találtak 

munkalehetőséget a Szlavóniából hozatott dongafa megmunkálásában. Richard Bright angol 

orvos és utazó Csurgó környékén figyelt meg dongadeszka hasogatókat, akik az uradalom 

részére készítették terméküket. A többletet eladták, vagy a parasztok vitték  el, borra cserélve 

ellenértékét. A fában szegényebb országközponti szőlők és megyék, Baranya, Verőce, 

Szerémség és Pozsega megyékből, illetve az Alpok és a Kárpátok vidékéről biztosították hordó-

donga-faanyagszükségletüket. Tutajosok, szekeresek sokaságának jelentett kereseti lehetőséget 

a nagymértékű fafuvarozás. A tutaj alapanyagát szolgáló rönkfák ugyan hordódongának nem 

voltak alkalmasak és felhasználhatóak, de a tutajok tetején dongafának való tölgyfákat 

szállíthattak. A 18. századi német betelepülőkkel sok egykori mesterember is érkezett, akik 

elsősorban a mezővárosokban telepedtek le. A kádárdinasztiák, kádárcsaládok munkájukat 

Budán, Békásmegyeren, Szentendrén, a budai hegyekben, a Mecsekben, Szekszárd, 

Székesfehérvár és Tokaj-hegyalja közelében, környékén fejtették ki. A német kádárok mellett 

magyar  iparosok dolgoztak, így pl. magyar kádárközpontnak számított a Pest megyei Tök 

község is a Zsámbéki-medencében. De az erdélyi csebresek, dongaedényeket készítők is híresek 

voltak, sőt Erdélyt a román-oláh-móc csebresek is ellátták faárukkal, bár ők főleg puhafa-

fenyőfa árukkal kereskedtek. 

A legfontosabb munkának az új edények készítése számított. Dunántúlt hordókkal a 

Felvidék, Szlavónia és Nyugat-Magyarország látta el, de a helyi uradalmi hordókészítést ez sem 

tudta kiváltani, helyettesíteni. Pl. 1720-ban Árpás Ferenc, a pápai uradalom vásárhelyi pintére, 

egy fiatalembert, Márton Istvánt tanított legényeként a mesterségre. Közösen mentek ki a 

megfelelő fát kiválasztani és kivágni az uraság erdejéből. A devecseri uradalom engedélyével a 

sárosfői és kiskeszi erdőkből vágták a hordódongának való fát. A szigorú uradalmi 

engedélyezésre azért volt szükség, mert az össze-vissza favágás eredményeként több fontos 

határjelző fa is a kivágottak sorsára jutott. 1747-48-ban Esterházy Ferenc és Biró Márton 

veszprémi  püspök birtokperében is felhívták erre a figyelmet. A pápai uradalom 1808-ban 

Puláról (Veszprém vm.) hozatott dongafát Devecserbe, az uradalmi pintér részére. 1812-ben a 

pápai uradalom erdejében a tölgyfák koronái száradni kezdtek. Azért, hogy tovább ne pusztuljon 

a faállomány, elhatározták a szelektált kivágását.  A fák „megolvasásához” hozzá is kezdtek. 

Mivel „Pintér Fának” való is volt közte, ezért úgy határoztak, hogy „különös 

szorgalmatossággal írják fel, és jegyezzék meg, mely nagy Dungákat lehet belőllök várni, e 

mellett valamint az erdei nevezetek vannak, ugy azon nevezetek, és osztálok szerint 

conscribályák.” Az uradalmi pintérek mellett céhbe tömörült mesteremberek is dolgoztak. A 

pintércéh mellett vegyes céh mesteremberei is foglalkoztak hordó, kád és dongás edények 

készítésével. A növekvő termőterület és termés, az épülő pincék, az extraneus birtoklás, a 

szőlők területi aprózódása mind azt jelzi, hogy a kádároknak munkalehetősége mindig volt, sőt 

az uradalmi, céhes mesterek mellett nagyszámú parasztkádár tevékenységére mindig szükség is 

volt. A dongának való fát télen vágták ki, mert az ilyenkor kevesebb kilúgozható anyagot 

tartalmazott. A hasított dongafát szárítás után használták fel. 

A nyugat-európai borkereskedelemben használt borszállítási űrmértékek, a már említett 

Dreiling, Fuder, Wagenschwer nyugat-magyarországi alkalmazása révén terjedtek el a 

transzport hordók, amelyek a borérlelő-tároló hordóknál kisebbek voltak, kb. 10 akósak, 5 hl-

esek. Ezekből 3 fért fel egy bofuvaros, borszállító szekérre. A 18. században már uradalmakban 

alkalmazták ezeket a hordókat. A transzport hordók erősebbek voltak, a szállítás viszontagságait 

jobban bírták, ezek voltak egyben az első vasabroncsos hordók. A harmincadvám helyeken, 

határállomásokon ezekben a hordókban mérték meg az áthaladó exportált magyar borokat. 

Magyarországon általában 3-14 akós hordókat használtak a jobbágy-paraszti pincékben. 

Ennél nagyobbakkal, 20-200 akós vagy még nagyobbakkal - amelyekbe a présházak pincéibe 

bőr,- majd esztergált facsöveken keresztül fejtették le a borokat - csak uradalmak rendelkeztek. 

A határon túli távolsági borkereskedelem, és a szállított borféleség is meghatározó szerepet 

játszott a hordóméret kialakulásában. A soproni és északnyugat-dunántúli, valamint a Tokaj-



 

 

hegyaljai borokat kisebb hordókban szállították ki, a kereskedelem révén pedig a stájerországi 

hordó űrmértékek nyugat-dunántúli elterjedése is a 10 akó körüli hordóanyag gyakoriságát 

növelték. A nagyobb uradalmak és borkereskedők nyugat-európai példák hatására már hatalmas, 

óriás hordókat készítettek.  

Magyarországon a paraszti pincék többségében a 19. század közepén még a faabroncsos 

hordókat használtak. Az abroncs szavunkat az 1467-es első előfordulási formájában már a hordó 

dongáit összetartó keret értelmében használt. Szláv eredetű szó. A faabroncs védelmével, 

javításával a nagy kárt jelentő borelfolyást akadályozták meg. A fából készült hordóabroncsok 

így mindig külön feltüntetett értéket jelentettek. A szüret előtti lázas előkészülethez a dongás 

edények abroncsainak ellenőrzése, javítása is hozzátartozott. 1715 október 25-én Gyulakesziről 

Farkas János  azt jelentette Keszthelyre Esterházy Józsefnek, hogy: „...az Szüret itt ezen a tájon 

... jo voltabul mar vigben ment igen sok galibával az Csöbrök és Vödör eleresztése miat, az 

mínemü két Abrincset csinaltatam...”. Nagyváthy János azt ajánlotta, hogy a kis hordókról a 

nyári kánikula előtt minden évben le kell vágni a régi faabroncsot és újjal helyettesíteni azt. 

Valószínű a rossz tapasztalatai alapján javasolta ezt.  

A vasabroncsos hordók jobban domborodtak, a faabroncsosak viszont nem voltak olyan 

hasasak, és így hosszabbnak, kecsesebbnek tűntek. Bakos György javainak összeírásakor 1820 - 

ban pl. 2 db 1 akós, 2 db fertályos és 2 db félakós faabroncsos hordót, míg vasabroncsosakból 2 

és egynegyed akós, négy és félakós, kilenc és háromnegyedakós, valamint 10 és félakós 

hordókat tüntettek fel. A nagyobb faabroncsos hordókat nem a borászatban használták, hanem, 

mint egyfenekű álló hordókat, termények (gyümölcs, gabona, liszt) szállítására. Ezt jelzi az is, 

hogy Bakos Györgynél 1820 - ban a kocsiszínben az összeírók egy 7 ¾ akós és egy 11 ¼ akós  

nagyságú faabroncsos hordót találtak. A faabroncs könnyen elpattant, hamarább eresztettek a 

hordók. Egy faabroncsos hordón kétszer-háromszor több abroncs volt, mint a vasabron-

csosokon. Faabroncsnak való vesszővágást és készítést már az urbáriumok is említettek, mint a 

földesúr részére biztosított adózást, munkaszolgáltatást.  

Vesszőt vágni az erdőkben csak is a földesúri jogú tulajdonos engedélyével lehetett. Őszi és 

téli hónapokban készítették a hordóabroncsokat, és szüret előtt szállították a borvidékeket ellátó 

területekről. Pl. Balaton-melléken a Kis-Balaton mocsaras területe látta el abroncsanyaggal. A 

balatonkeresztúri uradalom a sávolyi és simonyi erdejét adta bérbe az abroncsvonók számára. A 

Széchenyi uradalom somogyi erdeiben a mogyorósokat őrizték, nehogy az illetéktelenek a 

vesszőket abroncsnak megszedjék. Mogyoró, nyírfa, vagy kőrisfa-vesszőkből készítették az 

abroncsot. Középen elhasították hosszában a vesszőt, majd összehajlították, megkötözték 

karikára és félrerakták száradni. Száradása után a hordóra húzták, és végeiket kampószerűen 

behasították, így azok egymásba akaszkodtak, majd szorosan egymáshoz kötötték az 

abroncsvégeket. Faabroncs készítésére Délnyugat-Dunántúlon az iszalagot (Clematis sp.) is 

felhasználták, azonban csak a kisebb, 100-150 literes hordókra. Korábban a faabroncs 

kizárólagosságát a vas drágasága okozta, ezért, az uradalmak nagy tételben vásárolták a 

faabroncsot. 1750-ben pl. a pápai uradalom április 25-én 4 ¼ mázsát vásárolt, október 27-én 

pedig Pozsonyból újabb 4 mázsát vett. A Somló szőlősi oldalán, a Zichy majorsági szőlőben 2 

napnyi robotmunkát használtak fel 1803. októberében „Abrints Vágásra”,  1807. októberében 4 

napnyi mennyiségben, és 1808. szeptemberében „Abrints csinálás”-hoz 42 robotnapnyi munkát 

számoltak el. Az uradalom valószínűleg nem tudott elég abroncsnak való fát faragtatni, ezért 

vásárlásra is kényszerült, így hozattak Pápáról 1797 októberében egy pintértől 8 frt-ért vásárolt l 

q-nyi kész abroncsot, de ugyanakkor Somlóvásárhelyről 2 frt 30 xr-ét ¼ q-nyi mogyoróvessző 

abroncsot, hasonlóan 1798. szeptemberében, amikor 18 karika abroncsért 32 frt 30 xr-t fizettek. 

A jobbágyok nem tudták megfizetni a vasabroncsot, a faabroncsot viszont maguk készítették, 

és próbálták felerősíteni a hordókra. Az abroncsnak való vesszőket az uradalmi erdőkből 

szedték engedély nélkül, amiért sokszor indítottak ellenük eljárást. A vasabroncsos hordók 

kisebb arányát jól szemléltetik Mezőszegedi Szegedy Ignác 1799. január 15-én összeírt javai, 

akinek Badacsonyban 62 ¼ akónyi vasabroncsos hordója mellett 1567 akónyi faabroncsos 



 

 

hordója volt. Somlón, a vásárhelyi oldalon - az 1811-ben elhunyt Zsolnay Dávid veszprémi 

püspök - a Kamara birtokán levő szőlejében és pincéjében is vas- és faabroncsos kádakat írtak 

össze, a prés, a kis kerek asztal, a három lábú támlás faszék, a faabroncsos bocska (egyfenekű 

dongás edény, más néven Somlón seggenülő), a vas csöbörrúd és a vas gyertyatartó mellett. 

Baranyában is pl. a nagypeterdi ref. egyház borászati dongás eszközei és hordói között 1824-

ben még a faabroncsosok voltak túlnyomó többségben. 

A faabroncsos hordók használatban tartását hordókötők, borkötők, berkézők biztosították. A 

jobbágyszolgáltatás között is szerepelhetett a hordókötözés, mint pl. 1608-ban a dávidczenki 

jobbágyoknak. A pintérek vagy kádárok már bonyolultabb munkát is elláttak, új dongás 

edényeket készítettek, javítottak. A jó munkájú, uradalmi és paraszt- mesteremberek mind az 

uradalmak, mind a községek tekintélyes emberei közé tartoztak. Konvenciós fizetésük is jelzi 

ezt. 

Valószínű, hogy a nyugat-európai távolsági borkereskedelemben használt vasabroncsos 

hordók mintájára kezdett Magyarországon is a vasabroncs megjelenni. A különböző borászati 

edények tisztántartására már a 18. század végi szakirodalom is nyomatékosan felhívta a figyel-

met. Schams Ferenc szóvá tette, hogy a szüret után nem, vagy alig használt dongás 

faeszközöknek a szüret előtti gyors lemosása nem elégséges a megtisztításhoz. Elítélő 

véleményét a budai szüreti előkészületek láttán fogalmazta meg. Hangsúlyozta a rézeszközök 

tisztántartásának fontosságát is. Entz Ferenc is többször rámutatott a paraszti borpincék eszközei 

tisztántartásának fontosságára, ezen a téren azonban a 19. század végéig kevés javulást lehetett 

érzékelni, pedig köztudott volt, hogy a zsidó kóser bor csupán csak a tisztaság miatt 

minőségjobbulást jelentett a borkészítésben. 

11.9 AZ ÚJ HORDÓK ELŐKÉSZÍTÉSE 

A 18. századi francia szakirodalom hideg vízzel kimosást, majd forró sós vízzel, azután 

pedig forró must, majd forró borral kiöblítést ajánlott. Megemlítették emellett ennek 

helyettesítésére az őszibarack virágjából és leveléből készült főzettel való kimosást is. Az ízes 

és illatos füvekkel, növényekkel kiforrázást Chaptal, francia borászati szakember elítélte, mert 

ezekkel a kellemetlen íz és illatanyagot  elnyomhatták ugyan, de azok okait nem szüntethették 

meg. A fentebbieknél a sós vizet, de a timsós vizet még jobbnak tartották. Már német területen 

is ezt javasolta 1785-ben Germershausen. Emellett a Rajna-melléken a pálinkába mártott, a 

hordó akonáján belógatott és meggyújtott posztó égetésének szokása terjedt el, amit a must 

beöntése előtt egy nappal végeztek el a kénezéssel együtt. Ezt, a „Weingrün”-nek nevezett 

módszert Borsos Márton 1846-ban Magyarországon is ajánlotta. Északnyugat-Dunántúlon, 

Kőszeg, Ruszt, Sopron pincéiben a 18. század elején Bél Mátyás megfigyelései szerint a 

hordókat 1-2 marék só forró vizes oldatával mosták ki. Az akonát bedugaszolták és ide-oda 

lötyögtetéssel mosták, áztatták a belsejét. Itt boróka bogyót, köménymagot tettek hozzá 

kiegészítésül, de birsalmát, hársfavirágot és violagyökeret is főztek a mosólében. Ugyanakkor 

pálinkával is kiöblítették a hordót. A hordók tisztára mosása és ízesítése nagy titoknak 

számított, nehezen tudott Bél Mátyás is valamit megtudni róla. Azt írta erről: „A hordók 

ízesítését egyik, ha szerencséje van, a másiktól tanulja el. De egy-egy szőlősgazda nem 

egykönnyen közli másokkal, ha valamilyen mesterséggel él ebben.” Magyarország más 

borvidékein is különböző levelekkel, így pl. meggyfa, diófa, barackfa, zsálya vagy 

fenyőmaggal, szerecsendióval forrázták ki a hordót. Nagyváthy János a diófaleveles megoldást 

Tokaj-hegyalján is látta, míg Dunántúlra a sósvizes és a citromfűves oldattal való kimosást 

tartotta általánosnak. Javasolta az édes törköly használatát is. Leibitzer János 1832-ben már a 

meleg seprőpálinkát is ajánlotta, a só és timsó mellett.  

A későbbi szakirodalom megismétli ezeket a tanácsokat. Entz Ferenc még a szőlőlé főzetet is 

megemlítette, de megállapította, hogy ezek a főzetek kevésbé biztosították a hordó és a bor 

tartósságát. Molnár István az új tölgyfahordók csersavmentesítésére a forró vizes kiforrázást, 



 

 

majd hideg vízzel megtöltve 1-2 napi kioldását javasolta. A tiszta vizes kioldást mindaddig 

ajánlotta, amíg a kifolyó víz vasgáliccal meg nem barnult. Értékesebb boroknál az új hordót ő is 

az akónként számított 4 lat konyhasó forró vizes oldatával javasolta kimosni. Sopron környékén 

is az új hordókat forró törköllyel mosták ki pár napos hordóban tartás után. Az új hordók 

beavatásának ismerete azért volt fontos, mert a borkereskedelemben hordóstól vették meg a 

bort, így az eladott borkészlettel mindig új hordókat kellett biztosítani és ezeket megfelelően 

előkészíteni. 

11.10 A RÉGI, PENÉSZES HORDÓK KEZELÉSE 

A borokat már kénezték, szüret előtt a hordók tisztítását végezték el. Bornemisza Anna 

szakácskönyvében egy ,,minden borhoz jó” einslagról, vagyis kénezésről olvashatunk receptet. 

,,Törj két font büdöskövet (kénkövet), főzd meg vízben. Szűrd által egy szitán, hadd hűljön meg. 

Tedd egy szilkébe (cserépedény) hadd olvadjon meg. Vonj egy darab vastag vásznat által rajta. 

Végy azután egy fertung ánizst, négy loth fehérviola-gyökeret, két loth borsot, három loth 

mirhát, egy loth mastrixet (pisztácia); törd meg ezeket együtt, s mikor a vásznat általhúztad a 

büdöskövön, hintsd meg ezekkel, amig meleg.” ,,An 1690. Septemberbe Czakoné Hugom. A 

Borgi ur Pinczejebe lévő 12. vagy 13. liter anslógos Szín boromat ki korcsomárolván...” 

Minderre a penészes hordók, a rohadt szőlők és a bor eltartása miatt volt szükség. 1688. március 

27-én, a Karkóból Szebenbe szállított borokról tájékoztatva Teleki Mihályt, Trombitás János 

közölte vele, hogy összesen 8 hordóban 290,2 veder rothadt szőlő borát is elvitték az összes 

1987,7 vedernyi borral együtt. Az udvarházak leltáraiban található büdöskő is kénezéshez 

használt anyag volt. Természetesen a borkénezés még nem volt általános, tehát jobbágyi, 

szabadparaszti sorban nem kéneztek, bár az ókori szerzők már ismertették a bor kénezésének 

módját. Ezért is az erdélyi főurak elsősorban az újbort itták, a többéves borokat, amelyek 

gyengébbek voltak, és éppen a kénezés hiánya miatt is kevésbé eltarthatók, csak a cselédeknek, 

a szolgáknak adták, mint erről Apor Péter is beszámolt, Erdély átváltozását leíró 

visszaemlékezésében.  

Fejtett borokról is vannak adataink. Az 1689. április 8-án Karkóból Szebenbe szállított borok 

között, külön megjelölték a sajtolt borok között a fejtett, tiszta, seprő nélküli borokat a 

Körtvélyes szőlő borából szállított 63. és 64. hordó tartalmát, ami 17,2 illetve 18,3 vedernyi 

mennyiség volt. Ez elenyésző az ebből a szőlőből szállított 269,4 vödörnyi borhoz képest. 

Vörösbort egyedül a Csengő szőlőhegyből szállítottak ekkor két hordóban 36,5 és 35,2 

vedernyit. 1689 októberében a Vajda szőlő borai között is 3 hordónyi fejtett bort írtak össze, a 

csernai majorsági borok között a Felső szőlő bora és az ,,Alsó szőlőkben termett egy hordónyi, 

vagyis 39 vedernyi, a Csengő szőlő felső dűlőjében a ,,teteiben” 1690-ben egy hordó fejtett bor 

37 veder űrtartalommal is szerepelt az összeírásban. 1690-ben a karkói majorsághoz tatozó 

Vajda szőlődűlő tetejéről és a Csengő szőlő „homlokán” is egy-egy hordónyi fejtett bort írtak 

össze. Ebből a mennyiségből Görgénybe vitték a Vajda szőlődűlő tetején termett szőlő borát. 

Mindez azt mutatja, hogy a fejtés még nem volt általános, ami a csaplyuk hiányából, a korabeli 

hordókészítés technológiájából adódott, vagyis a borok általánosan seprősek voltak. Csak ritkán 

szerepeltek fejtett, tiszta, seprő nélküli borok Erdélyben. 

A 18. századi francia szakirodalom a penészes, megbüdösödött hordó kiégetését látta 

célszerűnek, hogy megakadályozza a dongák újragyalulása után a bor penészes ízét, szagát. A 

penészes, dohos hordót Chaptalék javaslata szerint a kiégetésen túlmenően oltatlan mészre vizet 

öntve kellett kimosni, majd tiszta vízzel többször kiöblíteni. A régi hordókat a Rajna-melléken 

is hideg vízzel kiáztatták, napjában többször megforgatva, majd meszes vagy timsós vízzel 

öblítették ki és kikénezték. Szüret előtt a hordókat ki kellett tisztítani. Magyarországon a 

paraszti pincékben a 19. század elején kevesebb gondot fordítottak erre. Somlón a szőllősi oldal 

allodiális szőlejében a hordók forrázására és kimosására robotmunkát használtatott fel az uraság. 

Később is az uradalmi szőlőkben nagyobb gonddal tisztították, fertőtlenítették hordóikat 



 

 

kénezéssel és mosószódával. Az urasági szőlőkben aljborral is kiöblítették a hordókat. 

Aljbornak hívták a fejtéskor, az első pár liter különválasztott, zavaros bort. Az új hordókat 2 kg 

szóda és ¼ kg oltatlan mésszel mosták ki. A forrázáshoz urasági présházakban a tűzhelyen, 

kemencén melegítették a vizet, a parasztgazdák a pincéjük előtt, szabadban, vagy a pincebeli 

szabadtűzön, tűzpadkán. A hordókat a forró vízzel megforgatták párszor, majd hideg vízzel 

kimosva akonával lefelé fordítva csöpögőre állították. A 20. század elején a parasztbirtokosok 

nagy része szóda helyett különböző növényi részek főzetével mosta még ki hordóit. Így pl. 

vadmurok gyökerével. Megtisztították azt, majd egy maréknyit összekötve megfőzték, és 10:1 

arányban, a hordó nagyságát figyelembe véve, mosták ki a főzettel a hordót. A 

parasztgazdaságban általánosan használt vadmurok mellett meggy és cseresznyeleveleket is 

forraltak, és ennek levével mosták ki a hordókat. Előfordult csalán- és szilfalevél főzettel való 

forrázás is. A hordó belsejének borkő és más lerakódásait mosott kavicsdarabok, hordómosó 

láncok hordóbeli görgetésével koptatták. Az urasági pincékben a hordó csapszegeit, 

akonadugóit évente egyszer kiforrázták, majd 2 óráig hideg tiszta vízben áztatták, hogy 

sterilitásukat biztosítsák. A magyarországi hordók penészesedése ennek ellenére gyakori 

bosszúságot jelentett a hordók tisztaságára kevesebb gondot fordító jobbágyoknak, 

parasztoknak.  

Azonban nemcsak a jobbágy-paraszti, hanem az uradalmi pincékben is előfordulhatott 

penészesedés. 1666 március 11-én pl. a pápai uradalomban perbe fogták az udvarbírót, mert 130 

akónyi bor megpenészedett, penész ízű lett. A vizsgálatok során kiderült, hogy nem a rossz 

minőségű hegyvámborok voltak ennek okai, hanem a kulcsár az átvett jó bort a földesúr 

érkezésének hírére Pápára menve az ispánra bízta, aki azt rosszul kezelte, penészes hordókba 

fejtette át. A 18. század első harmadában már szárított barackfaháncsot  és a csalánnal kisúrolást 

ajánlották és használták az öreg hordók kitisztításánál. Nagyváthy a hordó fenekének kiütését és 

megperzselését tanácsolta. Leibitzer a kiégetés után tölgyfaháncs leforrázott oldatával való 

kiforrázást ajánlott, majd pedig hideg vízzel kimosást a penészszag ellen. Emellett még égetett 

meszet is javasolt. Penészszag ellen még a friss marhatrágya felhasználását is leírta, azt vízben 

hígítva, benne négy font sót és egy font timsót feloldva. A hordót rázása, lötyögtetése után egy 

nappal tiszta vízzel kimosták. Sós vízzel még kétszer ezután is ki kellett mosni. Balásházy és a 

Falusi Gazda c. szaklap is az oltatlan mész felhasználását hangsúlyozta a 19. század közepén.  

A dohos, penészes hordók javítására Parragh Gábor a hordóba törköly tevését és az akonára 

fekete lisztből sütött forró kenyér elhelyezését ajánlotta, amely módszer az ókortól a 

középkoron keresztül többször fel-fel bukkant. A borkezelésről írt cikkében 1857-ben Molnár 

István a penészesedés vizsgálatakor külön választotta a sárga és fehérpenészt. A sárgapenészt 

veszélyesebbnek tartotta, mert a megtámadott dongás edényben bort már nem lehetett tárolni. A 

fehérpenész ellen a korábbi szerzők által is leírt és ajánlott módszert (kiégetés, tölgyfaforgács 

forrázata, kimosás, oltatlan mész, konyhasó) a kénezést és a kénsavval meghengergetést is 

javasolta. Rámutatott a hordók tisztátlanságának egyik okára is, miszerint azért nem mosták jól 

ki a hordókat, mert féltették a borkövet, amitől a jobb minőséget remélték. A tárolóedények 

tisztasága - a filoxérával birkózó magyarországi szőlő-borgazdaság századvégi helyzetében - 

sem érte el azt a nyugat-európai szintet, amit az esetleg jó kezelésű borok tartása megkövetelt 

volna.  

A francia borászati szakirodalom Villermozra hivatkozva a dohos, kellemetlen szagú borokat 

mészvíz, széndioxid, levegő segítségével ajánlotta javítani. Esetleg vizahólyagos derítést és 

átfejtést, valamint pörkölt búza hordóban tartását is. A 18. század első harmadában hordószag 

ellen zsályát, felszeletelt birsalmát, fenyőmagot, szárított bodzavirágot ajánlott egy Tokaj-

hegyaljai receptgyűjtemény. A meggyfa levéllel forrázást 1759-ben Nediliczi Váli Mihály is 

ajánlotta. Hordószag ellen Mátyus István is majd egy tucat módszert sorolt fel, de az átvett és 

hallomásból ismert módokról azt írta: „A’ kinek tettzik mindeniket próbára veheti. Én 

kezességet egyikért sem válalok.” 1797-ben a Vis’gálódó Magyar Gazda meleg cipó hordó 

akonára helyezéséről írt, ami a hordó rossz ízét elvette. Leibitzer János a friss mészvizet és az 



 

 

izzó faszenet tartotta a hordóíz megszüntetése legjobb módjának. A Gazdasági Lapok 1855-ben 

megismételte a faszén használatának javaslatát, de kénezett hordót is javasolt, amibe babérbo-

gyót lógattak. 

A Dunántúli Társadalmi Közlöny 1861-ben mázatlan összeőrölt cserepet ajánlott, majd a 

borba engedve egy napi ülepedés után lefejtették a megjavult bort a seprőről. Molnár István 

spiritusz és törkölypálinka elégetését, vagy szeszbe mártott posztódarabka égetését tanácsolta. 

1871-ben Gall Lajos hordóforrázó gőzkészülékét ajánlotta nagyobb uradalmi borászatok 

részére, de együttes használatra több kisebb gazdának is. Paraszti gyakorlatban a szilvacefre 

kiforrása a dohos szagú hordókban történt, amivel a dohszagot sikerrel vették ki a dongafából. 

11.11 A HORDÓREPEDÉS JAVÍTÁSA ÉS A BORSZÍVÁRGÁS MEGAKADÁLYOZÁSA 

A borászati munkák elvégzését célszerű speciális eszközök segítették. Borlopóról Erdélyből 

egy adatunk van, ,,Bádog hébér” néven az uzdiszentpéteri udvarházból, 1679-ből, és ebből az 

eszközből is csak egy darabot tüntettek fel. A borlopóhoz hasonló, légnyomáskülönbségen 

alapuló, az akkor még nem ismert közlekedőedények törvénye alapján működő eszköz volt a 

szivárvány, amellyel találkozhatunk még később is, a 19. századi uradalmi gazdálkodásban. Ez 

egy hajlított cső volt, amely akár a zárt fejtést is biztosíthatta nagyobb mennyiségű bor 

leszívásával, nagyrészt a levegő kizárásával. A hordóból hordóba történő must-bor átfolyatását, 

ma úgy mondanánk zárt fejtését tette lehetővé. 1647-ből a drassói udvarház pincéjéből került elő 

faszivárvány néven, ugyanebben az évben szintén pincéből említik a nagyteremiudvarháznál. 

Kb. 30–40 cm hosszú, egyik végén lekeskenyített facsöveket íves alakban egymásba toldottak 

és így a hordókból a hordókba, mintegy gumislagszerűen meghajlítva az eszközt  tudták a bort 

az alsó edényekbe átvezetni. A borszivárványoknál több adat bizonyítja a töltike használatát 

(ahogy Erdély-szerte és a Dunától keletre nevezik: liu, liho), a hordóba történő must, bor 

felöntésére általánosan használták már ezt  a kis ovális vagy kör alakú dongás edénykét, netalán 

kivájt fatörzsből készült avagy már rézből készült öblös tölcsért. 1600-ban már a perlekedések 

között is szerepelt az eszköz, ,,walami hordo teölteö felol”, amit elloptak. 1624-ben Kisbarcsán 

egy lió-t, a szentdemeteri udvarházban 1629-ben réztölcsért és egy liut, 1647-ben a drassói 

udvarházban a pincében említik tölcsérként, 1679-ben a mezőbodoni udvarházban kimondottan 

Bortöltő liu néven említették, 1681-ben Nagysajón a pince nyugati felében ,,Két fa liunr. 2” 

néven említették a leltárkészítők, majd ugyanebben az udvarházban még egyet találtak a 

kamrában ,,Egy abroncsozott fa liu”-t, 1688-ban Csíkkozmáson ,,Egy abroncsos liu”-t. 

Mindezek az adatok a töltike általános kedveltségét mutatják, a majd mindennapi 

pincemunkáknál. A liukkal azonban csak nyíltan, vagyis a levegő érintkezésével lehetett a bort 

áttölteni a hordókba.  

A hordókból kicsöpögő vagy a dongák találkozásánál kiszivárgó bor felfogását szolgálták a 

kármentők, amiket ,,csepegés alá való dézsácskák” névvel illettek 1681-ben Nagysajón, ahol 

kettő is volt belőlük. Más udvarházból, uradalomból nem említették, így bár használhattak 

értelemszerűen valamilyen felfogó edényt, nem volt általános a speciális eszköz használata. 

A pincékben a hordókorcsolyák a hordó mozgatásában játszottak főszerepet. A nagy 

borkereskedő központokban már a középkorban a hordókorcsolyások céhe biztosította 

országszerte a teli hordó szakszerű gurítását, a szekérről a pincébe és vissza. Buda, Kassa, 

Bártfa, Eperjes, Kolozsvár, Szeben városokban és a Szászföldön híresek voltak a korcsolyások. 

A hordók leengedését hordóeresztő kötéllel végezték, hogy nagyobb zökkenés nélkül 

kerülhessenek a hordós borok állandó helyükre. A köteleket kötélverő mesteremberek 

készítették. Egy 1675. február 24-én kelt végrendeletben olvashatjuk, hogy Oroszfalván 

működött kötélverő. 1647-ben Drassóról van adatunk ,,egy hosszú korcsolyá”-ról, 1652-ből 

Görgény fejedelmi pincéjéből ,,Vagyon azon pince külső ajtaja előtt egy hosszú 

korcsolya,(…)Vagyon ismét egy borvonó kötél, tizennégy öl” hosszú, hogy a pince szintjére le 

vagy fel tudják lassan-lassan görgetni a hordót. 1679-ből a mezőbodoni udvarházból ismert a 



 

 

kőpincében álló négy borvető korcsolya, ami az itteni nagy borforgalmat jelzi. A 

hordókorcsolyák nélkül nem alakulhatott volna ki a reneszánsz időszakra jellemző nagymértékű 

távolsági borkereskedelem, ami lehetővé tette, hogy a kis jégkorszak lehűlése miatt szőlőtermő 

területek nélkül maradt északibb régiók városi polgársága nagymennyiségű, jó minőségű borhoz 

juthasson. 

A pincékben a hordók Erdélyben is ászok- vagy néhol gantárfának nevezett nyégyszögletes 

keresztmetszetű, vagy kerek fatörzseken, párhuzamosan egymás mellett fekvő gerendákon 

feküdtek. A 17. század közepén az ádámosi udvarház pincéjében is jó állapotú ászokfákról 

számoltak be az inventárium készítői. 1652-ben a görgényi fejedelmi bolthajtásos pincében 

,,végig két rend ászokfa” húzódott. 1699-ben Egeresen ,,két szakaszban lévő, fenyőfából való 

ászok, melyeken vagyon hat ecetes általag” – mint arról a pontos leltárt felvevők beszámoltak. 

Az ászok szó honfoglalás előtti magyar szókincs rétegébe tartozik, nem lehet véletlen, hogy az 

ország keleti részében használatos, míg a nyugatiban a gantár, vagy csántérfa kifejezés, ami 

szláv eredetű jövevényszó. 

Bár a hordók száma körülbelüli bormennyiséget jelentett, a hordók vederszáma jelentette a 

pontos űrmértéket. Erdélyben az erdélyi veder mint alap űrmértéknyi egység volt általános. Ez 

kb. 10,9 - 11,3 liternek felelt meg. Ezzel mérték a hordókat is, általában 40-esnek hívták az 

általános hordót, vagyis 40 vedresnek. Ez kb. 4,5 hektós hordókat jelentett, ami a magyarországi 

átlag boroshordóknál nagyobb volt, hiszen a transzporthordók voltak az 5 hektósok, amiket a 

borszállító szekerekre hármasával fektettek a borkereskedők és ezzel könnyítették meg a 

harmincadvámoknál, a határátkelésnél a vámosok munkáját, akik tudták, hogy egy 

kocsinehezéknyi, fuvarnyi bor 15 hl. Nem kellett külön megakolni a határra érkező 

borkereskedő borát. Az erdélyi veder űrmérték mellett egy nagyobb veder űrmérték is 

használatos volt, ez pedig a bányai (nagybányai) veder. 1688-ban a Teleki Mihály birtokában 

levő kővárvidéki majorsági bornál tüntették fel, hogy az 1067 veder volt, de ha bányai vederrel 

számolják, akkor csak 800 bányai veder, mint írták: ,,…conjutaltatot (…) fölül az Erdélyi 

vödörrel teszen többet Urna 267.” Vagyis a bányai veder nagyobb űrtartalmú volt. Ha erdélyi 

vederben számoltak, akkor a kisebb űrtartalmú veder miatt nagyobb vederszámot kapunk. Egy 

bányai veder 1,33-szor volt nagyobb, mint az erdélyi. A termés nagyságának mérésekor, a 

dézsma beszedésekor vált fontos kérdéssé, hogy milyen űrmértékű vederben szedték be a 

termést. Ez ugyanis vedrenként 3,72 liter különbséget jelentett, és mind a beszolgáltatásnál, 

mind az uradalmi termés felbecsülésénél, a hordók kiszámításánál jelentős különbség 

mutatkozott a különböző űrmértékű vedrek miatt.  

A hordók nagyobbrészt faabroncsosak voltak még ekkor. Az udvarházak leltáraiban külön 

feltüntették a vasabroncsot, pl. 1689. október 16-án a boroshordók számbavételekor 12 hordót 

kötve, vagyis abroncsozva, 122-t még kötetlen boroshordók-ként említettek. Ezekre a hordókra 

jobban vigyáztak, mert, mint Jeney György Szegedi Istvánnak írta 1689. május 30-án, ,,Az 

hordok mellyekben a bort elvitték Uj hordok, mellyeknek még csak egy forrás is nincs…Visellje 

jól gondjokat”. Vagyis a dongák ne eresszenek, az abroncsok el ne pattanjanak, a bor el ne 

szivárogjon.   

A hordódongák egymáshoz illeszkedő oldalait, országosan is, a szivárgás kizárása érdekében 

gyékénnyel tömték ki. A Nádasdyak összeírásai között is szerepelt már 1547-ben a 

hordótömítésre „a bor tatarozónak” fizetett összeg. 1561-ben Udvardy György Nádasdy 

Tamásnak a hordórésről írta: „...igen sziárkozik az bor rajtok, hogy gyikinnal avagy sással 

tatarozták.” A 16. századi botanikai munkák is a szittyó, a sás, és a káka hordótömítésre való 

használatát emelték ki. Az uradalmak is azért vásároltak a pintérek számára gyékényt, és az 

összeírásokban is mindig szerepelt a gyékényező kés vagy a gyékényező vas. A pintérek vagy 

kádárok fontos feladata volt a kész hordók, edények javítása, az edények okozta borhibák és 

borbetegségek megelőzése. Így pl. ha a borkő alá a hordó feneke közé penész került, akkor a 

hordó fenekét ki kellett venni, és a borkőtől megszabadítani, újragyalulni. 



 

 

A hordókon különféle sérülések, repedések keletkezhettek. A parasztpincékben, hogy a bor 

szivárgását, a hordó korhadását és a penészesedést megakadályozzák, a hordórepedést 

túróenyvvel tömték, kenték be, ami megszáradva kemény tömítőanyagot képezett. Ez a mai 

emlékezet szerint túróból, fahamuból és borkőből állt. Hasonló készítményről a 19. század 

közepén a Borászati Lapok is beszámolt, majd a Székesfehérvári Borász Csarnok is. Az itt 

említett keverékszer oltott mészből és fehér borkőből állt, amelyet valószínűleg más hasonló 

próbálkozások és anyagok mellett „ ..minden más hordótapaszoknál a legjobbnak” találtak. 

Valószínű, hogy eredetileg a túróenyv is oltott mészből állt, a fahamú pedig azért kellett, hogy 

megszáradva a sötét hordón, a színe ne legyen fehér. 

Paraszti gyakorlatban a tehéntúró, a borkő és szilfa (Ulmus) összetört levelének összegyúrt 

keverékét is használták a repedések kitömésére, bekenésére. Úgy rátapadt a dongára, vagy a 

borkőfenékre, hogy alig lehetett lekaparni száradás után. A Gazdasági Lapok 1887-ben szilfa 

hordótapasz néven ismertette ezt. A fakalapáccsal összevert 1-2 maréknyi szilfalevelet kis 

golyóvá összegyúrták és ezzel lehetett a repedést bekenni, amelyen át többé nem szivárgott ki a 

bor. Balásházy 1856-ban is még hordókenőcsnek nevezte a gyertyafaggyú helyett ajánlott szitált 

fahamú, friss faggyú, viasz és disznózsír keverékét. 

A hordók állagának megőrzése miatt az uradalmakban később a dongákat olajjal, a 

fémabroncsot míniummal kenték be. Paraszti szőlőkben még a század végéig szalonnabőrrel, 

faggyúval dörzsölték le a dongákat és az abroncsokat. Tersánszky 1869-ben is említ különböző 

vegyszereket a hordó bekenésére, hogy: „semmi szeszt se párologtathasson el”. A 19. század 

első felében a már Schams Ferenc által is említett eljárás egy korábbi bor, -hordó kezelési 

eljárás újkori, leegyszerűsödött más tartalmat kapott maradványa, emléke. Az akonadugó és 

csapszeg köré gyékénydarabot, kukorica-csuhét tekertek, amelyet már a 19. század végi 

szakirodalom is rongy helyett ajánlott.  

11.12 ERJESZTŐ CSÖVEK 

A zárt erjedést legegyszerűbben úgy biztosították, hogy a hordódugót, fa, fém, majd 

üvegcsővel átfúrták és vagy egy elzáró „lebbentyűvel” látták el, vagy meszes vízbe vezették a 

kiszoruló mustgázt. Így a levegőtől elzárták az erjedő mustot. Ezek az eszközök  

Franciaországból, Németországból terjedtek keletebbre. A magyar szakirodalom az 1830-as 

évektől részletesen leírva foglalkozott elterjesztésükkel, megismertetésükkel. 

11.13 ERJESZTŐ DUGÓK 

Az erjesztésre külön dugótípust alkalmaztak Franciaországban, ahol egy kis faszeg 

elmozdításával engedték ki a keletkezett gázt. Ennél a módszernél modernebb, a gáz nyomását 

ellensúlyozó szerkezettel próbálkoztak 1843-ban az Oekonomische Neuigkeiten und 

Verhandlungen - c. szakmai lapban. A borkereskedelmi igények alakították végül is ki a 

gumigyűrűvel zárt „szelepes akna”-t, vagy más néven az „erjesztő akonadugót”, amit a 19. 

század végi szakirodalom is ajánlott. 

11.14 KOTYOGÓK 

Az 1830-as években tűnnek fel legelőször a kotyogók, szintén nyugat-európai hatásra, 

egyesítve az erjesztőcsövet és a vizes edényt. Praktikusan cserépből, üvegből, cinkből készültek. 

A Balaton-felvidéken és Zalában, de az ország más területén is a kotyogó vizébe diónagyságú 

égetett meszet tettek, ami a CO2 egy részét megkötötte. A zárt erjesztést biztosító eszközök a 

parasztgazdaságban azonban a 19. század végéig sem váltak általánossá. 



 

 

11.15 A BORERJEDÉS MEGGÁTLÁSA 

11.15.1 Szalonnával és disznóhússal 

Archaikus borstabilizáló, erjedést gátló szerként használták a szalonnát, disznóhúst, amit a 

hordóba lógattak, vagy a dongákat kenték be vele. Somlón és Dunántúlon, Tokaj-hegyalján és 

máshol is az emléke még él ennek, de a módját és célját már nem ismerik. A szalonnát, 

húsdarabot antioxidánsként használták, amely megakadályozta az erjesztő mikrobák 

elszaporodását. A szalonna és a disznóhús felhasználása azonban - a rituális korlátok miatt - a 

zsidó borkereskedők vásárlását kizáeta. A Tokaj-hegyaljai borvásárlásoknál ezért bukkanhatott 

elő a 17. századtól a szalonna használatának tilalma. A 18. század első harmadában készült a 

Tokaj-hegyaljai borászati recepteket, borkezelést ismertető kéziratban is többször szerepelt a 

szalonna felhasználása. Részben hamuval pépessé gyúrva az akonalyuk és dugó bekenésére, az 

akonalyuk szalonnabőrrel letakarására használták a bor íze és színe megtartásáért. A 

megzavarodott, vagy az erjedéstől mentesített, édesen eltartott mustnál az ecetesedés 

megelőzésére  sós szalonnát lógattak vagy zacskóban eresztették a hordóba. Részben a bor felett 

lógatták, részben a borba lógatták bele.  A szalonnát és a disznóhúst a bornyúlósság és 

ecetesedés ellen Mátyus I. is ajánlotta 1792-ben. Derczeni Derczeni J. 1796-ban már a Rajna 

menti gyakorlatra hivatkozott, ahol a forrni, erjedni kezdő borba nyers húst vetettek.  

Nagyváthy János is ismerte talán saját tapasztalatából - a hegyaljai szalonna lógatást, de ő az 

ürmösnek szánt must erjedésének meggátlására tartotta hasznosnak. Máshol a kádárok 

munkájaként a hordók forró és sós vízzel kimosását és szalonnával erős megkenését írta le. 

Dunántúlon még 1861-ben a dohos hordók és a doh illatú borok kezelése egyik módjaként 

szalonna belógatást javasolt a Dunántúli Társadalmi Közlöny c. újság. A Falusi Gazda is a bor 

forrásakor hordóba, zacskóban belógatott szalonnát javasolt a bor cukrozás nélküli édességének 

megtartására. Mindenesetre úgy tűnik a fentebb csokorba fogott adatok tükrében, hogy a must-

borerjedés meggátlására vagy csökkentésére országosan használt és ismert archaikus módszerről 

van szó, amely az erjesztő mikrobák tevékenységét gátolta illetve csökkentette. Az egykor 

általános gyakorlatot a borászati ismeretek fejlődése, illetve a kénezés általánossá válása lassan 

már a feledés homályába szorította. Ezek után érthető az a csácsbozsóki (ma Zalaegerszeg egyik 

városrésze) vélemény, miszerint kígyót, békát nem tettek a hordóba. 

11.15.2 Bor és hordófüstöléssel 

Már az ókorban füstölték a borokat részben íz-illatjavításra, részben az újraerjedés 

megakadályozására. Szőlővirágot, fenyőtűket, cipruságat, keserűmandulát égettek a hordóban. 

Germershausen 1785-ben már a szerecsendió égetését és füstölését szükségtelennek tartotta, 

mert a kénezést jobbnak vélte. Még a népszerű kalendáriumok is a pincék jó kifüstölését 

javasolták veresfenyővel, gyalogfenyővel a 19. század első harmadában. A kénezés általánossá 

válásával a füstölés jelentősége csökkent, Mátyus István már csak az átfejtett óborok 

kezelésére tartotta alkalmasnak a szerecsendió, tömjén vagy gyanta, illatos fűszerekből készült 

keverékének égetését. A Nemzeti Gazda 1817-ben a kén erős szaga, és fejfájást okozó hatása 

miatt inkább a fűszerkeverékekkel való füstölést ajánlotta. 1 lat fahéj, 1 lat szegfűszeg, 2 lat 

szerecsendió, 3 lat benedekfű összetört keverékére 3 meszely pálinkát töltöttek és 2 hétig állni 

hagyták. Ezután vászonba mártották bele, és vörösréz edénykében meggyújtva, dróton lógatták 

a hordóba, mint „kénköves vásznat”. A borászati szakirodalom a 19. század első felében még 

ismerte ezt a módszert, sőt ajánlotta is. Entz Ferenc 1864-ben még Nyugat-Európában is 

megfigyelte, hogy a vörös borok hordóit, a színvesztés elkerülése érdekében nem kénezték, 

hanem szerecsendióval égették ki. 



 

 

11.15.3 Kénezéssel 

Már az ókori szerzők említik a hordó kénezését. Így nem csoda, hogy a magyarországi, 

különösen egyes északnyugat-dunántúli szőlőkben már a 18. század elején kénezték a hordókat. 

Bél Mátyás, majd J. Wiegand is említi, sőt a Wiegand-féle könyvet fordító Szilágyi Sámuel, - 

a fordítói szabadsággal  élve - az eredeti német szöveggel szemben azt írta:„és a' Szokott 

Einfchlaggal vagy Büdes Köves Flaftrommal, avagy fzeretsen-Dióval ki-füstölni (vagy a' mint a' 

Magyarok - is mondják megeinfchlagolni...”Ezek szerint a kénezés munkájának, németből átvett 

köznyelvi formája a 18. században már ismert volt, ugyanúgy mint maga a kénezés. Nagyváthy 

is már általános dolognak tartotta Dunántúlon a borfejtés utáni használatát. A megolvasztott 

ként vászonra, madzagra, vagy papírra kenték, illetve belemártották ezeket a kénbe. Rozier már 

a meggyújtott és lecsöppenő kénszeletek ellen a kénező eszközét javasolta. A kén erőteljes, 

bántó szaga miatt fűszerkeverékkel együtt kénezték a borokat. A kénezés gyakorisága a 

borkezelések számával nőtt meg. A 15. század végén még törvénnyel tiltották az 1-nél többszöri 

kénezést, de a 18. század végén a franciák háromszor, a németek kétszer kénezték a borokat. A 

testesebb rajnai- rüdesheimi borokat is háromszor kénezték az első évben, majd a későbbiekben 

egyszer-egyszer. Bél Mátyás a Notitiájában neheztelve állapította meg az 1730-as évek elején, 

hogy az önmagában is kénesnek tartott északnyugat-dunántúli borokat a kénezéssel rontották. A 

bor tartóssága érdekében azonban feltétlen rendszeres kénezésre volt szükség. A tartós borra 

törekvés nemcsak a kereskedelem, hanem a tárolás szempontjából is fontos volt. Előfordult 

túlkénezés is, amire a borba tett tojáshéj elszíneződése hívta fel a kereskedők, borosgazdák 

figyelmét. A túlkénezett must és bor lassan ért meg, a korabeli szakirodalom említése szerint is 

3-4 évvel később, mint a nem kénezett. A borok kénezéséhez már a 18. század végén Nyugat-

Európában borkénező eszközöket készítettek, amelyeket csak az 1860-as, 70-es években 

követtek  a magyar társaik. A túlkénezett borból már a 18. század elején a Tokaj-hegyaljai 

kéziratos útmutatás szerint, felmelegített fazéknak akonalyukra  borításával vagy pedig 

kemencéből kivett meleg kenyérnek akonára fektetésével szívták ki a felesleges ként. A nyílt 

fejtés mellett a mustlevegőztetési módszer is elterjedt a kénszag csökkentésére. A 

hagyományos, paraszti borkezelések között a kénezés ismert volt, de kisebb gyakorisággal 

használták, mint manapság. 

11.16 BORBETEGSÉGEK, BORHIBÁK ÉS JAVÍTÁSUK 

11.16.1 A gyenge borok feljavítása 

A borbetegségek és borhibák ismeretére utaló történeti-néprajzi adatokat a kutatás 

mindezidáig rendkívül szegényesen publikált, ami nem csak a kutatás hiányosságára vezethető 

vissza, hanem az ilyen jellegű adatok érdektelenségére, valamint gyér mivoltát is jelzi.   A 

borászati ismeretek hiányában általában csak azt rögzítették, hogy megromlott a bor, de hogy 

miért, azt már nem. Varga János publikálta azt a 18. század eleji nagyjelentőségű, a 

Mattyasovszky család hegyaljai borpincéiben alkalmazott módszereket, ami bevilágít a 

korabeli borászati-pinceismeretek homályaiba. Ezek között a receptek között, több a gyenge 

borok feljavításával is foglalkozott, mintegy középkori emlékét idézve a különböző Európa-

szerte elterjedt gyógy- és fűszernövényekkel ízesített borféleségnek. Míg a 18. században a 

Rajna mentén a zsákban kipréselt seprővel erősítették fel az íz-zamatanyagban szegényebb 

borokat, addig Magyarországon különböző, Szent László füve, fahéj, szerecsendió virág 

főzetével, vagy tömjén, vörös mirha porrá tört adalékával próbálkoztak. Igaz „olasz szőlő” 

aszalvánnyal, pálinkával is javították az alkoholban szegény borokat, a szőlőgyökér, 

szőlővirágpor, rózsa és ruta mellett. A katolikus lakta borvidékeken, a december 27-én, János 

napján megszentelt borból cseppentettek a hordóban levő újborhoz, hogy azokat megvédjék a 

borbetegségektől, a bor megrontásától. A jó minőségű bor seprőjének felhasználása a 19. 

századi paraszti gyakorlatban nem ismeretlen, de nem is volt általános. 



 

 

11.16.2 Ecetesedés 

A 19. század végéig ételek ízesítésére, konzerválására a borvidékeken borecetet használtak 

fel. A nagyobb mértékű borecetesedés azonban káros volt. 1645-ben a lövőiek (Vas megye) 

arról panaszkodtak, hogy rossz minősége, ecetessége miatt Nádasdy Ferenc borát nem tudták 

kiárulni. „... az bor olyan mint az ecet, nem tudjok mitől...” írták. Mivel az ecetesedés ellen 

hatásos módszer nem volt, így óriási mennyiségek váltak élvezhetetlenné. Chaptal már 

észrevette, hogy az erjedéssel egyidőben termelődött az ecetsav, azonban az 

ecetsavbaktériumokat még nem ismerte fel. Az ecetesedés leggyakoribb időszakai a 

szőlőfakadás, virágzás, és a szőlőszemek színesedésének ideje, vagyis az újraerjedések időszaka 

volt. Chaptal ellenszerül a főtt mustot, mézet, de az édes gyökér, hagyma és köménymag 

borban történő feloldását javasolta. Dunántúlon a pápai uradalomban pl. 1795 április 30-án 

Balázsovits prefektust leváltották mert az uradalmi borkészlet átvételekor 9 3/4 pozsonyi 

akónyi megecetesedett bort találtak. Mátyus 1792-ben már megemlítette azt, hogy sós 

disznóhúst és nem avasodott szalonnát cérnán hordóba, a bor színe felé lógattak borecetesedés 

ellen. 1802-ben a Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések a francia Cadet-de-Vaux véleményét 

tolmácsolta, miszerint a borecetesedést a fejtetlen borok borseprője okozza. 

Nagyváthy főleg a vörösborok kierjedését okolta az ecetesedés fellépéséért. A „pántlikás”-

nak nevezett ecetes bor javítására, melynek felszínén vöröses réteg képződött, a Gazdasági 

Lapok 1855-ben már kénezést ajánlott, a cikk szerzője kipróbált minden más korább ajánlott 

szert, de ezek hatástalannak bizonyultak. Gyürky az ecetes borok gyakoriságának okát a hibás 

borkezelésben és a rossz pincékben látta. 

11.16.3 A bor nyúlóssága a magyarországi borvidékeken 

Az alacsony alkoholtartalmú, gyenge borok megnyúlósodtak. A paraszti hiedelem szerint a 

boszorkányok a kiivott bort visszahányták, visszaokádták, amitől nyúlós lett a bor.   Már 

Bél Mátyás is feljegyezte a 18. század elején, hogy a bornyúlósság elkerülése érdekében nem a 

növekvő Hold állása idején kezdték a szüretet. A nyúlósság gyakoriságát növelte, hogy a nem 

tökéletes erjedés miatt alacsony alkoholtartalom alakult ki a borokban. Mátyus István is 

észrevette ezt a 18. század végén, amikor úgy fogalmazott az 1792-ben Pozsonyban megjelent 

könyvében:    „... a' belső mozgásnak meg-erőtlenülésétől vagyon...” – mármint  a borok 

megnyúlósódása. A Somogy megyei mernyei uradalom 19. század eleji borkészletében is az 

édes, cukrosabb fehér borok kétszer-háromszor erjedésnek indulva sokszor megnyúlósodtak. 

1808. február 9-én a devecseri provisor a prefektusnak írt levelében számolt be a számtartó 

boráról: „Semmi rossz izük nintsen, gyöngék, hanem igen nekett, vagyis mint mondgyák 

nyulossak hamar lehetnek, és lesznekis melegekkel, még a' Télen köllenék eőket kimér-

ni...”Borsos M. 1846-ban már világosan megfogalmazta Chaptal munkásságát ismerve, hogy a 

lágy borok hibája a nyúlósodás. A nyugat-európai szakirodalom ezért a bogyózás ellen foglalt 

állást azért, hogy a fürtkocsány savai is a mustba kerülhessenek és így savban gazdagabb bort 

nyerjenek.  A nyúlósodás kezelése ezért az erjedés beindítását, az alkoholtartalom 

növelését, pótlását jelentette. Már a 18. század első harmadában pálinkát, famohát, kökénynek 

főzött levét, birsalma főzött levét, összetört kökényt, örvénygyökeret tettek a megnyúlósodott 

borba. MátyusIstván orvosdoktor 1792-ben még oltatlan meszet, égetett alabástrom követ, 

timsót, fenyőt, nyírt és bükkfaforgácsot, szalonnát, sós disznóhúst, valamint kénezést ajánlott 

ellene. 1802-ben a Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések egy Darwinra hivatkozó cikket 

közölt Laubender német szerzőtől, aki a nyúlósodás javítására fővényen keresztülszűrést majd 

szőrszitán apró kovakőnek borba szitálását javasolta. Amennyiben ez sem használt, akkor 

tojásfehérjét vagy arabiai gumit ajánlott. A bort nyíltan átfejtették az erjedés beindulásáért, de a 

jobb hatásfok érdekében láncos botokkal felkorbácsolták a rossz bort. A Balaton-felvidéken, de 

az ország más területén, mint általános eszközt, még a jobbágy hagyatéki leltárok is feltüntették 

a „Bort korbátsolló Lántz” -ot a 18. század végén, 19. század elején. Sopronban, Tokaj-



 

 

Hegyalján nyirfán fejtették át, majd hordóba kavicsokat öntöttek a bor hűvösen tartására. A 

megfelelő savpótlás Gyürky javaslata szerint szőlőmaggal megoldható volt, a magból kinyert 

csersav révén. A 19. század második felében pl. a mernyei uradalomban a megnyúlósodott 

borokat átfejtették, majd porrá tört szőlőmag adagolással növelték a borok csersavtartalmát. 20 

hl-hez 1 kg őrleményt használtak fel.  

11.16.4 A bortörés 

A kései szüret és a sok rohadó szőlő, valamint a magas vastartalom miatt gyakori volt a 

magyarországi borok, különösen a somlói, Balaton-melléki, soproni, tokaji, miskolci borok 

törése, mind a barna, mind a fémes, elsősorban azonban a feketetörés. A parasztpincék 

tulajdonosai szinte nem is tudtak védekezni ezek ellen, sőt a szüret utáni préselés elkezdésének 

elhúzásával a barnatörést segítették elő, a sötétebb színre törekedve. Ezért írták már 1805-ben, 

hogy „ez által pedig nagyon megtörik, annyira, hogy forrása után mindjárt, midőn másoké 

tejhez, azoké lúghoz hasonló szint mutat.” Hasonlóan barnatörést szenvedtek azok borai is, akik 

hosszabb ideig nem töltötték hordójukba a mustot. Feketetörést a hosszabb szállítások idején, a 

19. század közepén is kaphattak a magyarországi borok. A magas fehérjetartalmú minőségi, 

kiváló boroknál gyakori volt a bortörés, mert a hordódonga anyagából kioldódó tannin a donga 

közelében fehérjekicsapódást okozott. 1797-ben a Vis'gálódó Magyar Gazda c. szaklap Dr. 

Hahnemann receptjét közölte a törés gyógyítására. Másfél lat vizahólyagot összetörve 12 órán 

át borban vagy pálinkában kellett áztatni, majd a kifacsarás után újabb 12 óráig borban hagyták. 

Átszűrés után a megtört borba lehetett tenni, és néhány nap után már a lefejtését ajánlották. 

Borsos 1846-ban fiatal, nyers borral vagy borkősav hozzákeverésével javasolta a megtört, beteg 

bort javítani.  A Gazdasági Lapok 1855-ben a nagy ajtós hordók belső szegecselésétől 

valószínűsítette a borok feketetörését. A paraszti pincékben védekezni nem tudtak ellene, 

megvárták míg megtisztult a bor magától. Uradalmi pincékben elsősorban vizahólyagot 

használtak a fehér boroknál, a vöröseknél pedig tojásfehérjét. A 19. század második felében 

egyre több derítőszer terjedt el, amelyek borhoz keverése után átfejtették a bort, a leülepedett 

derítőszeres seprőről. 

11.16.5 Borvirág a magyarországi borokon 

A fentebbiekhez hasonlóan kellemetlen borbetegség a virágélesztők által okozott 

borvirágosodás. A 18. századi francia borászati szakirodalom már helyesen élőszervezeteknek, 

mikrobáknak tartotta vizsgálatai alapján a borvirágot. Chaptal azt írta: „Ezek a' virágok, 

mellyeket én eleinte a' borkő sepredékjének tartottam volt, mostani gondolkodásom Szerint nem 

egyebek, hanem valami plánta formán nevekedő dolgok ... tsak tsupa kinövések, vagy azon 

matéria apróbb részeinek egymással való helyes és rendes öszveállások...”Bél Mátyás, a 18. 

század elején északnyugat-dunántúli vizsgálata során a borvirágosodás miatt, gondatlanságért a 

pincemestert okolta, de a valós okot meghatározni ő még nem tudta. Abban igaza volt, hogy a 

trehány pincemester hozzájárult a borvirág megjelenéséhez és elhatalmasodásában. A  korábban 

már említett  borjavítási módszereket ajánló hegyaljai kéziratos gyűjtemény, a paraszti 

gyakorlatban a későbbiekben is helyesen alkalmazott tormát vékony szeletekben javasolta a 

felmelegített must mellett, a borvirágos bor javítására. A 18. századi uradalmakban a pincékben 

a hordó akona nyílásának száját és környékét alaposan megtisztogatták, letörölték, a 

virágosodás megszüntetésére pedig mosott csalánt dugtak bele, így pl. az Eszterházyak 

dunántúli uradalmaiban is. Mátyus 1792-ben rozsvirág borba engedését, vagy egy 4 részbe 

hasított birsalma bor fölé lógatását javasolta a borvirágosodás ellen. A Vis'gálódó Magyar 

Gazda 1797-ben a borvirág összegyűjtését, a hordó szájának megtisztítását és a töltögetést 

ajánlotta. A borvirág lehalászását borrostával a francia szakirodalmat ismerő Nagyváthy is 

javasolta, aki meg is állapította, hogy „... Chaptal ezt a virágot is plántának tartja, a' mitsodás 

a' penész.” Borjavításra tanácsolta a borseprőből készített pálinka cukrozását és a hordó 



 

 

akonájának bedugását, majd két hét múlva a kénezett hordóba átfejtését, vagy pedig új bor 

hozzáadását a virágosodotthoz. A párolgás és a töltögetés elkerülésére a népszerű és sokak által 

forgatott Mezei, házi és kerti Kalendár ... 1835-ben az akona beszurkozását és a tele hordó 

oldalra fordítását írta le, úgy, hogy az akona oldalt helyezkedjen el. Ezt a módszert már a 18. 

századi francia szakirodalom is ajánlotta, így ez a tanács valószínű annak átvétele lehetett. A 

töltögetést SchamsFerenc is javasolta. Borsos úgyszintén, a szárazratőrlés és tisztántartás 

mellett azonban három-négy baracklevél hordóba akasztását, az akonán át friss meleg tojás 

borba tételét, és a nagyhírű és elismert osztrák Babora hivatkozva, a bor színe fölé torma 

függesztését írta le. A paraszti gyakorlatban általánosan elterjedt a tormagyökér lógatás 

módszere a magyarországi borvidékek pincéiben. A megtisztított, meghámozott tormagyökeret 

cérnán az akonalyukon keresztül lógatták a hordóba. Somlón ánizsgyökeret is függesztettek a 

bor színe fölé, a torma analógiájára. 

11.16.6 Borfestés 

A borok színét borfestéssel javították. A méhfüvet (Melissa officinalis) zavaros borba téve 

szép színűvé, tisztává tették a bort. A sárgáspiros színt sáfránnyal, kék szőlő törkölyével, 

„braziliai veresfa”-val, cseresznyelével érték el. A színtelen újbort csertölgy dongájú hordóba 

fejtették, vagy tölgyforgácson fejtették át, hogy sárgásabb színt kapjon. Ezt a módszert azonban 

a kioldódott csersavak miatt nem tartották annyira jónak, mert vad, faízű bort kaptak így. A 

vörösborok színanyagának javítására ökörnyelvfű (Onosma) gyökerét, bodzát, libatopot 

(Chanepodium) , áfonyát, álkörmöst javasolt Mátyus István 1792-ben a Braziliából hozott 

veresfaforgács és „veres Béhén” mellett. Chaptal is a fentebbieket ajánlotta vörösbor festésére. 

Az érett óbor szín elérését pirított cukorral először a Vis'gálódó Magyar Gazda című szaklap 

említette 1797-ben, 4 meszely vízben oldottat 5 cseber borhoz keverve. A 19. század közepi 

borászati szakirodalom egyre több festőanyagul használható termést és terméket emlegetett a 

fentebbieken kívül. Így a Dél-Európában használt karmazsin bogyónak nevezett álkörmöst, a 

veresrügyű somot, a fagyalt, a friss spanyolmeggyet és a vörösrépa levét. Ugyanakkor a 

vörösborok színének gyengítését porrá tört szén hordóba keverésével és átfejtésével érték el. 

Fehér borok sötétebb színét a törkölyön hagyás ideje is befolyásolta, mert a törköly és a must 

megbarnulása az oxidáció következtében következett be. Az érettebb, sötétebb szín a 

borkereskedőket és fogyasztókat is becsapta, azt hitték, hogy óbort isznak valamelyik híres 

magyar borvidékről, pedig ezek csak festett, manipulált borok voltak a nagy borhamisítás 

időszakában, a 19. század végén, a 20. század elején. A borok festése, a 19. század végére 

kialakult nagyszámú festési recept és ajánlás valamint a borbetegségek és borhibák javítása és 

megelőzésük a kiteljesedő borkereskedelem velejárója volt. Így a piacra termelő és a piac 

igényeire figyelő kapitalista termelés, borkereskedelem jellemzője lett.  

1871-ben Wartha Vince műegyetemi tanár, vegyészmérnök már felhívta a figyelmet a 

mesterségesen festett, vörösborok veszélyére és egyszerű eljárást ajánlott kimutatásukra. A 

mérgező, mesterséges kátrány-anilinfestékek (fukszin, anilinibolya, gremadin) azért terjedtek 

gyorsan, mert olcsóbbak voltak és kisebb mennyiség is elegendő volt az italok festésére, mint a 

természetes növényi színezékek. A fukszin felismerésére vizsgálati módszereket ismertetett, 

melyeket későbbi törvényerejű rendeletek ajánlott módszerként közöltek. Ellenezte a bor 

alkohollal, glicerinnel, burgonyacukorral való javítását, mert ezek a vegyületek - a kor 

színvonalán - tisztán nem voltak előállíthatóak. Különösen veszélyesnek tartotta a 

burgonyacukrot, mert 20%-a erjeszthetetlen,  kénsavat és ólmot is tartalmazott. Wartha 

munkatársa László Ede műegyetemi borász tanár megállapítása szerint a hamisítások 90%-a un. 

„vízzel higított erősen alkoholozott borok” csoportjába tartoztak. A kormányzat a borhamisítás 

ellen akcióba kezdett. Megkísérelte, hogy törvényes úton gátat vessen ezeknek a 

„mesterkedéseknek”. Az önálló bortörvény előtt közegészségügyi és jövedéki törvényekhez 

kapcsolódó rendeletekkel lépett fel a hamisítások ellen. A közegészségügy rendezéséről szóló 



 

 

törvény (1876) értelmében az egészségre ártalmas tápszerek, italok, szerek rendőrileg 

elkobozhatók és megsemmisíthetők, ha tartásuk jogtalan. Az 1879-80. évi belügyminiszteri 

rendeletek figyelmeztettek a vörösborok mérgező kátrányfestékkel történő hamisítására, amely 

nagyon elterjedt. Utasították a vámhivatalokat, hogy a brünni és más külföldi gyárakból 

Magyarországra beszállított „borfestékeket” azonnal kobozzák el. A foganatosított rendeletek 

értelmében, ha bortermelőnél, vagy kereskedőnél borhamisítás gyanúja merült fel, akkor 

rendőrségi segítséggel vegyvizsgálat céljából bormintát vehettek. A mintát pecséttel kellett 

ellátni, megjelölve, hogy melyik borból való. A vizsgálat befejezéséig a kérdéses hordókat 

lezárták és a bort az üzleti forgalomból eltiltották. Vegyészek, vagy gyógyszerészek a fukszin és 

a szabad kénessav vizsgálata alapján döntötték el, hogy a bor valódi-e. A fukszinnal erősen 

hamisított borokat megsemmisítették, a többit sóval (1 hl-be 4 kg-ot számoltak) élvezhetetlen 

ízűvé tették. Továbbá a hatóságok a tulajdonos ellen eljárást indítottak. A korabeli szaksajtó is a 

műborgyártás és hamisítás ellen foglalt állást, és az Entz Ferenc szerkesztette Borászati Lapok 

az 1880-as évek végétől kíméletlen őszinteséggel és nyíltsággal szerkesztette ki és tette közhírré 

azok nevét, akiket borhamisításon kaptak. A harciasságra és a nyíltságra szükség is volt a 

lapnak, mert több fenyegetést is kapott a borhamisító érdekcsoportoktól, amelyekkel szemben 

csak a közvélemény és a demokratikus nyílt tér védhette meg a lapot és szerkesztőjét. 1893-ban 

a XXIII. törvény a Mesterséges borok készítésének és annak forgalomba hozatalának 

tilalmazásáról - szabályozta a must és a bor előállítását, javítását, kezelését, eredetvédelmét. A 

dualista törvényalkotásban ez a törvény, a többi korabeli szőlővel, borral kapcsolatos törvénnyel 

együtt Európa-színvonalú volt. Ezek biztosították a szőlő-és borágazat rekonstrukcióját az 

Osztrák-Magyar Monarchián belül és napjainkig is példamutatónak számítanak. 

11.17 A BORKEVERÉS ÉS HÁZASÍTÁS A MAGYAR BORVIDÉKEKEN 

A kereskedelem állandó borminőségre törekvő igényei miatt a bor összekeverése, a 

borházasítás, a bornagykereskedők pincéiben terjedt el és nagyban alkalmazott gyakorlat volt. 

Már Borsos M. 1846-ban említette, hogy a somogyi borok alacsony savtartalmuk miatt nem 

tartósak, ezért a kereskedők keverték azokat más borral. Az uradalmi borászatok gyakran éltek a 

borházasítással, hogy az erős savakat tompítani, hol pedig az íz, zamat, buké anyagot 

gazdagítani kívánva. A mernyei uradalom pl. a 19. század második felében fajtatiszta borként a 

fűszeres olaszrizlinget, a lágy, savszegény oportót és a nagyon illatos és zamatos muskotályt 

készítette és adta el, míg a rajnai rizling, a mézesfehér, a tramini, a kéknyelű, a furmint fajták 

borait házasításra használták fel. A borkeverésre először a hordó akonalyukon bedugható és egy 

kézzel körbeforgatható keverőszerkezetet készítettek, amit később motorral hajtott 

keverőeszközök váltottak fel. Ez utóbbiak csakis a nagyuradalmak mintapincéiben kaptak 

helyet. 

11.18 BORTISZTÍTÁSI MÓDOK 

11.18.1 A derítés 

A zavaros borok tisztítására már az ókortól használták a különböző ülepítő szereket. A 18. 

századi francia borászati szakirodalom elsőként mutatott ezekre rá, és javasolt további  ülepítő, 

felületmegkötő anyagokat, amelyek a bor tisztátlanságát megszüntették. Így a vizahólyagot, a 

tojásfehérjét, az arabiai gumit, a keményítőt, bükkfaforgácsot, a riskását, a gelatint. 

Derítőanyagokat azonban e nagyjelentőségű, összegező, ugyanakkor ismert szakkönyvek 

megjelenése előtt is használtak.  Már a hegyaljai 18. század eleji kéziratos borkezelési 

gyűjteményben több derítéssel foglalkozó ajánlott módszer található. Így pl. a zablisztet tojással 

összegyúrva és borba téve, valamint tehéntejnek melegen borba keverését javasolták, míg ezzel 

szemben a vörösborok esetében a kecsketejet ajánlotta a receptura. De borkő felforrósítás utáni 

borba keverését, feltüzesített vaspálca borba helyezését, vadszeder száraz levelét vagy tölgyfa 



 

 

izzó parazsát is javasolták.  1802-ban a Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések német 

borkezelés mintájára a kovakő használatát írta le. Az apróra  tört kovaköveket megtüzesítették 

és hat hétig a hordóba engedve tisztították vele a bort. A derítés módját világosan ismerték, mint 

ahogy a vizahólyag esetében Chaptal meg is fogalmazta: „... ragadós viza hólyag, egygyesíti 

magát a' több matériákkal, és azokkal leüllepedik a' hordó fenekére.  E' meglévén, azután 

lefejtik a' bort.” Derítőszerül tehát mind a nagyfelületű, molekuláris szinten megkötő, 

adszorbeálló képességű kolloid anyagokat, mind a fehérjekicsapást segítő anyagot, a 

bükkfaforgácsot ismerték és alkalmazták, ha a kolloid mikroszerkezeti hatását nem is tudták 

megmagyarázni. Mátyus István 1792-ben szintén a tojásfehérjét, halenyvet és a rajviaszt, 

ruhakeményítőt, vizahólyagot, édestejet, kovakövet ismertette, bár ő már a galambtrágyát, 

égetett timsót, pörkölt konyhasót, égetett márványkövet, tiszta fövenyt és a velencei üveget is 

ide sorolta. A vizahólyagos derítést részletesen ismertette Pethe Ferenc nagyhírű folyóirata, a 

Nemzeti Gazda is 1817-ben. Nagyváthy János figyelmeztetett arra, hogy a derített bort a 

kitisztulás után a seprőjéről rögtön le kell fejteni. Schams Ferenc beszámolt arról, hogy Pesten 

több fűszerkereskedőnél készen ún. francia kocsonyát lehetett vásárolni, ami forró vízben 

felkeverve, hordóba önthető derítőszert adott. 

A derítés vizsgálatát és a derítőszerek felülvizsgálatát Rudinai Molnár István végezte el 

1871-ben. Az egyre inkább a kereskedelemben megkövetelt bortisztaság és borstabilitás újabb 

derítőszerek megjelenését segítette elő. Így a dr. Jullien-féle, szárított és porrá tört marhavérből 

és tanninból álló, az Appert-féle, amely asztalosenyvből állt, a kaolin, a Cordiner-féle tannin-

oldat, a szalicilsav mind-mind újabb és újdonságként derítő anyagokként kerültek forgalomba. 

A vizahólyagos derítést az uradalmakban is alkalmazták már a 19. század első harmada végén. 

A derítés drasztikus bortisztítási eljárásnak, beavatkozásnak számított, amelynek általánossá 

válása eredményeként a régi dunántúli táji jellegzetességek és különbségek a boroknál 

gyengültek. A piac követelte uj formákban lassan eltűntek az urasági pincékből a táji 

sajátosságnak számító ízek, zamatok, színek, illatok, melyek csak a parasztpincékben maradtak 

fenn - épp a borkezelések esetlenségei miatt - a 20. század elejére. 

11.18.2 Borszűrés 

A borban lebegő, a tisztaságot zavaró részek fizikai eltávolítására használták a borszűrést. 

Paraszti szőlőkben azonban mustot alig, bort pedig egyáltalán nem szűrtek. Egy maréknyi 

venyigedarabbal akadályozták meg, hogy a bogyófoszlányok, magok a mustba kerüljenek. A 

vesszőből font szűrőkosarak elsősorban az urasági présházakban terjedtek el, majd a 

szőlőzúzógépek általánossá válásával használatuk is gyakoribb lett. Így már nemcsak a prés, 

vagy tipróláda kicsurgó mustját szűrték vele. A szőlődaráló által összetört leveses törkölybe 

nyomva a vesszőkosár belsejébe szivárgó tiszta mustot merték, vagy bőr gumicsővel 

szippantották ki. Ennek megfelelően fonták a fűzkosarakat szélesre, vagy keskenyre és 

hosszúra. Az urasági présházakban viszont a szűrőzsákot már a 18. században is használták. 

Valószínű, hogy borszűrőzsákokkal mustot is szűrtek.  1802-ben bár „apró fövenyen” átszűrés 

is szóba jött, mégis 1836-ban Schams Ferencháromlábraállított, függesztett flanelzsákot 

javasolt. Nagyobb mennyiség esetén nem a háromlábú szűrővászon, hanem a hordók csapjára 

kötött zsákokon keresztül fejtették le a bort. Szűrőzsákokat a takácsok készítettek. A 

hagyományos borszűrési eljárást az 1862-ben a Rajna mentén feltalált és szabadalmazott 

borszűrőgép váltotta fel. A magyar borászati szaksajtó a harmadik javított típusról számolt be. 

Az OMGE budai mintapincéjében 1870 október 15-én mutatták be a hollandi szűrő néven 

később elterjedt borszűrőt. A többszörös szűrőzsákrendszer jó hatásfokú borszűrést biztosított. 

A borszűrésre aktívszenes szűrőbetétű szerkezetek, kettős dobszűrőjű szűrőbetétű szűrők, 

váltóárammal működő elektromos szűrők is megjelentek már 1888-ban. 



 

 

11.19 MUST ÉS BORMINŐSÉG – ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK 

11.19.1 Fajsúlymérés 

A must és bor minőségének megállapítása alapvetően a fajsúly és a sűrűség alapján történt. 

Paraszti gyakorlatban az a korábbi dézsmabor minőségi ellenőrzés maradt fenn, amikor egy kis 

almát, burgonyát, vagy tojást dobtak a borba, hogy megállapítsák, nem higított, vizezett-e? A 

felhígult borban ugyanis elmerült az alma vagy a burgonya, míg a jó minőségűnek a felszínén 

úszott. A Tokaj-hegyaljai 18. század eleji kéziratos borkezelési útmutató is a bor vizezésének 

megállapítására a tojást ajánlotta. Bél Mátyás természettudományos vizsgálattal, lepárlással 

próbálta megvizsgálni a kőszegi bor alkotórészeit. Schams Ferenc pedig „szacharometer”-rel 

vizsgálta a mustokat. A 18. század végétől Nyugat-Európában használt fajsúlymérők 

Magyarországon csak lassan terjedtek el. Wagner-mustfokoló néven terjedt el Beaumé 

eszköze, amit az 1870-es évektől a klosterneuburgi fokoló szorított ki a használatból. Ötféle 

mustmérő terjedt el az országban, amelyek különböző jelző értékei miatt (Oechsle fajsúlyfok, 

Balling extract, Babo súlyszázalék, Pillitz és Haas súlyszázalék, Wagner fok) összehasonlító 

táblázatot is közölnie kellett már a korabeli szakirodalomnak. 

11.19.2 A savmérés 

Magyarországon az Európában használtak közül az Ottó és a Gall-féle savmérők terjedtek 

el, Tersánczky József még csak az Ottó félét mutatta be, de gyógyszertárakban mindkettőt be 

lehetett szerezni. A savmérés bonyolultnak tűnt, kék lakmuszfestékre és nátronlúgra volt 

szükség hozzá. A savmérő ezredrészekben  mutatta meg a savtartalmat. Általánossá a savmérés 

azonban még az uradalmi pincékben sem vált. 

11.19.3 Alkohol és szesztartalom mérés 

A savméréssel ellentétben az alkohol és szeszmérés gyakoribb volt, uradalmi szőlők termését 

gyakran ezzel mérték. A szeszmérőt 1772-ben Borie és Poujet fizikusok készítették el, amit a 

pálinka fokolására használtak először. Magyarországon az 1870-es évektől használták, a 

Borászati Füzetek többet közölt is, így a Wagner-félét, a Saleron-félét, a Kapeller-félét. A 19. 

század végére megnőtt az igény a természettudományos, analitikai módszerekkel a híres magyar 

borok összetételének megismerésére és ezek alapján a rangsorolásukra. A borok tulajdonságát 

objektív, egzakt kísérletek útján jellemezték. Csanády Gusztáv 101 és Plósz Pál  36 bort 

elemzett. Az 1885/86-ban kiadott Magyar Királyi Vegykisérleti Állomás Értesítőjében, majd a 

klosterneuburgi Kísérleti Állomás 1885-ös, 1888-as értesítőjében további magyar borelemzések 

jelentek meg. Az 1878-as párizsi világkiállításon szerepelt magyar borokat Boussingault 

elemezte. 1890-ben a Magyaróvári Gazdasági Akadémiával egybekötött Gazdasági 

Vegykisérleti Állomás Közleményeiben 158 bor került elemzésre. 1892-ben pedig már önálló 

kötetben ismertette Krámszky Lajos a magyarországi, különösen a dunántúli borvidékek és jó 

bortermő helyek 323 tételt számláló borait az országosan vizsgált 716 mintából. A térfogat és 

súly %-ra megadott szesztartalmat, a borkősav számított szabad savtartalom %-át, és a 

vonadékanyag %-át adta meg ebben a máig is, agrártörténeti szempontból is értékes 

munkájában. 

11.20 A VIZEZETT ÉS CUKROZOTT BORKÉSZÍTMÉNYEK 

A bor vizezésének szokása egyidős a kocsmáltatással és a boradó behajtásával. A vizezett 

bor kimutatására több módszert alkalmaztak. Így a fentebb említett fajsúlykülönbségen alapuló 

alma, burgonya, tojás próbát, de paraszti gyakorlata az idősebb kákatő kifejtett belével végzett 

próbának is volt. Ugyanis ha vizezték a bort, magához szívta a vizet, jelezvén a csalást. 

Hasonló, de fajsúlykülönbségen alapuló próba volt a borban főtt szőlőbogyó, fenyőmag is, mert 



 

 

ha ezek fent maradtak a bor színén, akkor nem volt vizezett a bor. 1796-ban  a Gazdaságot 

Tzélzó újság beolajozott vastag nád borba merítését javasolta, mert ha vizes volt a bor, akkor 

vízcseppek tapadtak a nád felületéhez. Ez utóbbi módszert Borsos M. is ajánlotta 1846-ban a 

sóskasav, forró olaj hozzáöntésével. A gyékény - kákabél módszerét a Falusi Gazda 1867-ben 

szintén ismertette, de a borostyánfa gyökeréből készült pohárba beleöntött bor kiszivárgása is 

megmutatta a pohárban maradt víz bizonyító erejével, hogy vizezett volt-e  a bor. A magyar 

mustok és borok cukortartalma az európai átlag felett volt. Így a magas természetes 

cukortartalom miatt nem kellett cukrozni külön a borokat. Már a 17. században Cober Tobiás, 

német származású katonaorvos, Sopron főorvosa megírta, hogy a rajnai és a neckari borokat 

Magyarországon vinkónak, nem pedig jó, édes, gazdag extrakttartalmú bornak tartották. A 

magyar borok cukortartalma, a kedvező ökológiai adottságoknak és hatásoknak köszönhetően, a 

későbbiek során is előkelő helyet biztosított az európai rangsorban a magyar bornak. 

 

Az európai mustok átlagos cukorfoka a 19. század közepén 

 

magyarországi borok 21,44 

szlavóniai borok 20,00 

horvátországi borok 19,50 

stájerországi borok 19,41 

franciaországi borok 19,00 

rajnai borok 18,13 

csehországi borok 17,10 

moseli borok 16,23 

 

A borok cukrozásának szokása a borkereskedelem 18. századi kiteljesedésével terjedt el. A 

Helytartótanács feladata többek közt a borhamisítások megakadályozása is volt, amit a 

gazdasági bizottság (Commissio oeconomica) látott el. A középkori savanyú rajnai, moseli, 

neckari, majd a 18. századi francia borokat rendszeresen cukrozták. Az édesítésre a rendkívül 

veszélyes fekete óncukrot használták fel, ami fejfájást, a nagyobb adagolásnál pedig már 

emberhalált okozott, mint pl. 1694-1696-ban Württembergben. Pedig a 15. század végétől 

törvények tucatjaival tiltották az ilyen édesítést-, úgy látszik, a savanyú borok édesítése annyira 

általánossá vált, -  és a württembergi herceg szigorúan halálbüntetéssel fenyítette az ilyen 

módon édesített borok forgalmazóit. Mátyus 1792-ben a spanyolországi veresborok édesített 

változatát is az ónpor hozzáadásával írta le. 1797-ben a Vis'gálódó Magyar Gazda egy újabb 

németországi perről számolt be, ahol a kereskedő szintén óncukorral édesítette a borát, amivel 

betegséget okozott. A nyomozás során az is kiderült, hogy egy 17. század végi könyv receptjét 

használta fel az édesítés elvégzésére. 

A 18. században Franciaországból indult az új borcukrozási irányzat, amely végül a 19. 

század közepétől Magyarországon is egyre inkább tért nyert. Chaptal nevéhez fűződik ez az 

eljárás, aki leírta Fábián József fordításában így hangzó mondatot: „... annál több álkohol 

formáltatik mennél több a' czúkormatéria.”Rozier javaslata alapján a must-borminőség javítása 

érdekében 0,5%-os mézmennyiséggel öntötték fel az édesíteni kívánt nem elég édes mustot. A 

mustot kemencében besűrítették, hogy édesebb legyen. Entz Ferenc a hollandiai 

tanulmányútjakor 1866-ban északnyugat-európában a cukrozott borok nagymértékű 

fogyasztásáról számolt már be. Még ki is hangsúlyozta, hogy Magyarországon ezekre az 

eljárásokra nincs szükség, bár tudta, hogy a nagyobb borkereskedő házak, pincéikben ezeket a 

francia, német must és borcukrozási eljárásokat már elkezdték titokban alkalmazni.  

Chaptal mustcukrozási eljárását a franciák sokáig titokban tartották. Ennek lényege az volt, 

hogy a borokat évjáratkülönbségek ellenére egységes minőségi szintre emelték. Petiot eljárása 

már a bor mennyiségét is növelte, mert a cukor mellett a törkölyt is cukros vízzel öntötte ismét 

fel. Ez az eljárás a magyar szakirodalomban nem kis megbotránkozást váltott ki, mert törkölyre 



 

 

a víz felöntésével és újra kipréselésével a lőrének, csigernek, kapás bor-nak nevezett 

borkészítményt a napszámosoknak, az uradalmi alkalmazottaknak konvencióba adott italként 

Magyarországon általánosan készítettek, de cukrozás nélkül. Ez egyben azt is jelentette, hogy 

kezdett megrendülni a francia borkészítményekkel szemben támasztott bizalom. A példa 

azonban ragadós volt, az elismert és követésre ajánlott francia módszerek miatt nem csoda, 

hogy az un. petiotizálással a magyar uradalmak is készítettek a 19. század végén már borkészít-

ményeket. 

A harmadik módszer a gallizáció volt, ami a német Gall Ludwig eljárása a 19. század 

közepén kezdett Németországban terjedni. Hatására rövid idő alatt 20 szőlőcukor gyár nyitotta 

meg kapuit, ahol a bor cukrozásához gyártották a cukrot. 1864-től már Magyarországon is 

megfigyelte Entz Ferenc a növekedő szőlőcukor felvásárlást és felhasználást. A gallizálás mind 

mennyiségi, mind minőségi bővülést jelentett. A Magyarországon egyre terjedő mesterséges 

bortermelést az 1883. évi 23 tc. a mesterséges borokról megjelent törvény szabályozta ugyan, de 

hatásában a magyar szőlészet és borászatnak nagy kárt okozott, mert az Osztrák-Magyar 

Monarchián belül egyoldalúan csak Magyarországon életbe lépett törvénnyel visszaélve a 

konkurens osztrák borkereskedők lejáratták a magyar borok jó hírnevét és rangját. 

11.21 BORTÖLTÖGETÉS ÉS PALACKOZÁS 

A bortöltögetést már középkori ábrázolások mutatták, ugyanakkor a középkori adatok is 

jelzik, hogy a borkezelések közül a legrendszeresebben ezt a munkát végezték el. A 

bortöltögetésnek a 18. századi francia és német szakirodalom is megkülönböztető jelentőséget 

tulajdonított. Franciaországban eleinte naponta egyszer-kétszer, majd nyolcnaponta és januárig 

csak 14 naponként, azután pedig 4 hetenként töltögettek. Dél-Franciaországban a töltögetésre 

szánt bort erősebben kénezték, így a kénezés munkáját megspórolták. Valószínűleg középkori, 

esetleg a kolostori gazdálkodás, borkezelési eljárás maradványaként maradt fenn a 

parasztpincék gyakorlatában a mosott, tiszta kavicsok akonán hordóba öntése, olyan mértékben, 

hogy a leapadt bort az akona színéig felemelje és így az apadási űrt kitöltse. A megfelelő 

minőségű töltelékbor hiányában kellett ezt a módszert választani, a darabbantartás és a 

borminőség romlása, veszélye elkerülése érdekében. Már Mátyus is említette ezt a módszert 

1792-ben, de 1889-ben még a Néptanítók Lapja is ajánlotta, hangsúlyozva, hogy olyan kolostori 

pincékben alkalmazták, egykor ezt a módszert, ahol az ó-bort nem akarták új borral töltögetni. 

Schams hordótöltésre hasas üvegedényeket látott akonalyukra állítva Csehország pincéiben, 

amit német gyakorlatnak vélt. 1837-ben már ő is ajánlotta ezeket folyóiratában, az ismétlődő 

töltögetési munka egyszerűsítésére. Az önállóan működő üveg bortöltögető edényt, amely az 

apadó hordóba utántöltötte a bort, egy pesti polgárnál, Veber Antalnál lehetett megvásárolni. A 

boroshordók töltögetésénél arra vigyáztak a parasztpincékben, hogy az akonalyukon bedugott 

borosgazda ujja elérje a bor felszínét. Uradalmi pincékben a kulcsárok, pintérek ügyeltek arra, 

hogy a bortöltögetésre kiadott borokat valóban arra használják, és nehogy megigyák, vagy 

ellopják.  

A 18. században már palackozták a nyugat-európai borok egy részét, különösen az 

északnyugat-franciaországi és a Rajna melléki borokat. A palackozást a 19. század elején már a 

magyar szakírók is javasolták. A borpalackot lúggal, majd vízzel kimosták. A butellákba töltés 

előtt a dugókat borban kifőzték és megszárították. A palackba töltött bort dugózás után 

szurokba, vagy parafinba mártották, és olvasztott spanyolviasszal lepecsételték. Azonban csak 

nagyobb uradalmi szőlőkben palackoztak kis tételben. A borpalackozás széleskörű elterjedését a 

szokások és az eszközfelszereltség hiányossága mellett a borkezelési hibák, az újraerjedő, nem 

kellően megtisztított borok is akadályozták. Schams ugyan ajánlott a folyóiratában palacktöltő 

tölcsért, Borsos M. 1846-ban pedig a dugóra illesztett vékony ólomlemez kupakról írt francia 

példák alapján, a magyarországi borok nagyobb részét azonban még a 19. század végén is 

hordós, folyós borként értékesítették. 



 

 

12. A MAGYARORSZÁGI BORFÉLESÉGEK 

12.1 ASZÚBORFÉLESÉGEK 

12.1.1 Aszúborok és évjáratok Magyarországon 

A 16. század közepétől a tokaji aszúborok készítése miatt fokozatosan Tokaj-hegyalja került 

a figyelem központjába, és Európában a magyar bor fogalma szinte a tokajival azonosult. 

Egyedül az északnyugat-dunántúli borok tudták felvenni hírnévben a versenyt az egyre nagyobb 

hírű északkeleti borvidék termésével. Ez azonban nem csak az itt is aszúsodó szőlőbogyókkal, 

hanem a Kis-Kárpátok védett karéjában megbúvó városkák középkori német lakossága Nyugat-

Európával fenntartott gazdasági-kulturális kapcsolataival is magyarázható. Német 

borkereskedők jól ismerték az itteni kiváló borokat. Harald Prickler hangyaszorgalmú osztrák 

levéltáros és kutató szerint Nyugat-Magyarországon (a mai Közép-Burgenland) már korábban 

készítettek volna aszút, mint Tokajban. Mindenekelőtt a gazdag nagybirtokosok uradalmaiban, 

kastélypincéiben, Fraknón, Lékán, Rohoncon, Pinkafőn. A 17. század első felében már itt a 

városi polgárok is aszúbort készítettek a furmintból és a góhérból. Prickler adatai azonban nem 

korábbiak, mint Balassa Iván és Zelenák István által a 16. század elejére-közepére keltezett 

hegyaljai aszúbor készítési adatok! Mindenesetre a nagyszámú aszúra vonatkozó adat azt jelzi, 

hogy a Fertő-tó környékén és Nyugat-Magyarország szőlőhegyein  is hamar felfigyeltek a 

kedvező biológiai lehetőségre, ökológiai adottságokra vagyis arra, hogy aszúsodott, de 

legalábbis töppedt egy-két fajta. Komáromi János Péter 1715-ben a soproni aszúkészítést 

említi, de Matolay János, Bél Mátyás tanítványa és munkatársa mutatott rá arra, hogy a góhér 

mellett a furmint adta az aszús szemeket. Bél Mátyás a Notitia ...-ban úgy vélte, hogy a 

Pozsony megyei szentgyörgyi aszúbor készítéssel és az aszúszemek kiválogatásával a 

tömegborok minősége romlott. Kőszeg környékén ebben az időben általánosságban aszúbort 

még nem készítettek, mert „egy vagy két akó aszú kedvéért a szüret adta egész jövedelmet” nem 

kockáztatták. Inkább idegenektől vásároltak aszús szemeket, és abból készítettek aszúbort. 

A 18. század végére, a 19. század elejére azonban más országrészekhez hasonlóan, Tokaj-

hegyaljától messzire fekvő szőlőkben, így  Dunántúlon is elterjed az aszúbor készítése, ami az 

aszúbor készítésre törekvés országos jelenségével magyarázható. Az aszúbor és a szalmabor 

készítésére törekvés a minőségi bortermelés mellett egyfajta piacorientáltságot is jelentett, mert 

a kereskedők által fizetett magasabb árért többletmunkát, minőségi munkát vállaltak. De az 

aszúkészítésnek általános kiszélesedése azt is jelzi, hogy 150-250 év kellett, hogy egy 16. 

század eleji technológiai eljárás, innováció a 18. század végére, 19. század elejére minőségi 

borkészítési célként általánossá küzdje fel magát. Skerlecz Miklós a soproni, szentgyörgyi, 

ruszti, somlói aszút a hegyaljai után említette. 1797-ben a Vis'gálódó Magyar Gazda az 

aszúszemek ollóval kicsipéséről, és az aszúbogyók külön szedéséről írt már. Pethe Ferenc 

különbséget tett az aszúsodott és a penésztől elszáradt szőlőbogyók között. A 19. század első 

harmadában Szerémségben, Horvátországban, Móron, Székesfehérváron, Budán, Kőszegen, a 

siklósi és a harsányi hegyen, Badacsonyban és a Káli-medencei Szentbékkálla, Kővágóőrs- 

Révfülöp szőleiben, Szent-György hegyen, Nyúl község határában, Szentendrén készítettek 

említésre érdemes aszúborokat. 1875-ben Keleti Károly Baranyából 64 akó, Fejér megyéből 34 

akó, Sopronból 525 akó, Tolnából 67 akó, Veszprémből 70 akó, Zalából 353 akó aszúbor 

készítését mutatta ki.  

Aszúbort a 19. század végén szinte minden urasági pince próbált készíteni, még ha az nem is 

a klasszikusnak számító Tokaj-hegyaljai aszútészta készítési ismert módszerrel történt. Az 

aszúszemeket lányokkal kiszedették, majd muszkolófával összetörték, és 7-8 nap múlva, mikor 

erjedésnek indult, kipréselték. Erre a hosszú feltárási, kilúgozási időre valószínűleg a 

muszkolófának a taposáshoz viszonyított, kevésbé tökéletes munkája miatt volt szükség. 



 

 

A magyar bortörvény szerint az öt évnél idősebb bort muzeális bornak tekintik. Azonban a 

kiváló sav-és beltartalmi értékeknek, a tároló pincéknek köszönhetően sok borvidék bora ennél 

még régebbi, még idősebbek. Vannak természetesen kuriózumok is, így pl. a majd tíz éve 

megtalált villányi Gyimóthy-féle pincében elfalazott 1895-ös és 1900-as évjáratú, élvezhető 

borok, vagy az 1811-es évjáratú, ma már fogalomnak számító tokaji aszúk, amit akkor 

szüreteltek, amikor az égen megjelent a Halley-üstökös. Ezek a híres aszúk és esszenciák pl. 

1990-ben a kaliforniai Butterfield cég árverésén 5000 USA dollárért keltek el. Ezek mellett 

természetesen a kisebb pénztárcájú borkóstoló is találhat magának muzeális, híres évjáratokat. 

Az ország legjelentősebb muzeális borkészletei egyébként a Tokaj Kereskedőház, az egri 

Muzeális Borforgalmazó Kft., a kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, a szekszárdi 

Liszt Pincészet, a villányi Borászat Rt. és a Hungarovin kezelésében vannak. 

Tudomásul kell venni: a bor a vásárló számára épp úgy áru, mint a polcon levő bármely áru. 

Vagyis ugyanazok a piaci törvényszerűségek hatnak a bor kereskedelmi forgalmára, mint 

bármely másik árucikk esetében. A kiélezett piaci helyzetben ezért érdemes alaposan tisztában 

lenni a piaci viszonyokkal, és ezen belül a bor helyzetével. Mert az általános törvényszerűségek 

mellett számos olyan egyedi tulajdonságokkal is rendelkezik a bor, mely más termékek esetében 

nem jellemző. A muzeális borokra mértékadó az MSZ 14 858 sz. szabvány, mely a 

következőket rögzíti: muzeális bor az a minőségi vagy különleges minőségű bor, amely 

hordóban és palackban együttesen legalább ötévi érlelés után jellegzetes és megkülönböztetésre 

érdemes érzékszervi tulajdonságú, és amelyet csak palackozva hoznak forgalomba. E 

meghatározásban foglaltaknak a nemzetközi gyakorlatban a reservé, riserva stb. megjelölésű 

borok tesznek eleget. A borkóstoló személyhez sokkal közelebb áll, ha muzeális borainkat mint 

a magyar borászat és örökség, mérföldköveit tekintjük. Meghatározók, viszonyítási alapot 

képeznek, és nem utolsósorban emlékezetesek. Mint az elérhető csúcsminőség megtestesítői 

bizonyítékként is szolgálnak arra: mire képes a magyar termőtáj és a magyar borász. Sajnos a 

muzeális boraink közel sem olyan megbecsültek, mint amilyenek egy nemzetközi értékrendben 

lehetnének. Leszámítva néhány jól tájékozott és megszállott személyt, nem folyik gyűjtésük, de 

kereskedelmük sem.  Még nem igazi érték, mint a polgárosult Nyugat-Európában egyedülálló íz 

világuk. Nem érték még rendkívüli stabilitásuk, átlagosan évtizedes életkoruk stb. Tudni kell azt 

is, hogy hamisításuk semmivel sem könnyebb, mint egy világhírű festményé. Végül életünk 

nagy alkalmait méltóbban aligha ünnepelhetnénk meg, mint ha ilyenkor egy muzeális 

bortelfogyasztunk. 

A nemesrothadás, a nemespenész hatására kialakult muzeális borok külön kategóriát 

jelentenek. A botrítiszes nemesrothadás, azaz aszúsodás kialakulásához legalább három 

alapvető feltételnek kell együttesen teljesülnie: a gombafertőzést indukáló nedves időjárás a 

szőlőt teljes érésben érje, ugyanakkor a bogyók épek, sérülésmentesek legyenek, a néhány 

napos csapadékos-párás időszak után pedig hosszú száraz periódus következzen. Ilyenkor a 

gomba lassú további fejlődéséhez elegendő az éjszakai pára- és harmatképződés. Az alapvető 

feltételek mellett fontos szerepe van a szőlőfajtának is. Az aszúsodásnak a túl vékony, 

sérülékeny bogyóhéj és a tömött fürt nem kedvez, mert a folyamat könnyen szürkerothadásba 

torkollik. A korai érésű fajták esetében az aszúsodáshoz szükséges időjárási feltételek még nem 

teljesülnek. Az aszúsodás feltételei ritkán bármely borvidéken előfordulhatnak, de csak néhány 

borvidéken ismétlődnek meg rendszeresen az évjáratok jelentős részében (pl. Tokaj-hegyalja, a 

francia Sauternes vagy a német Rajna és a Mosel völgyének egyes dűlői). Jelenlegi ismereteink 

szerint a nemesrothadást a Botrytis cinerea nevű gomba (botrítiszes nemes rothadás) ugyanazon 

változatai végzik, mint a szürkerothadást, a különbség a folyamat mértékében és 

körülményeiben van. De mi is az a nemesrothadás, aszúsodás, mi ennek a gombafertőzésnek a 

következménye? Az egyetemi borászati tankönyv szerint, a nemes rothadást a gomba 

metabolizmusának biokémiai folyamatai, valamint a szőlőtőkén való száradásának, 

töppedésének egyszerű fizikai változásai együttesen eredményezik. A biokémiai változások 

alapvetően azonosak a szürkerothadásnál tárgyalt folyamatokkal, bár az érett bogyók magas 



 

 

cukortartalma (kisebb vízaktivitása) és magasabb pH-értéke a gomba enzimjeinek 

tevékenységét már kezdetben is kissé módosítja. A szürkerothadáshoz képest nagy különbséget 

jelent, hogy az érett szőlőben már kialakult a fajtának megfelelő cukor- és savtartalom, a „zöld” 

ízt okozó fenolos anyagok pedig lebomlottak. A legnagyobb különbséget mégis az okozza, hogy 

túlérésben a fürtkocsány elfásodásával megszűnik a tőke és a bogyó közötti tápanyagáramlás, 

így a perforált bogyóhéjon keresztül elpárolgó víz nem pótlódik. Ennek eredményeként a bogyó 

oldott anyagaiban nagymértékű bekoncentrálódás megy végbe. Az egyre növekvő ozmotikus 

nyomás egyrészt progresszíven korlátozza a gomba növekedését és metabolizmusát, másrészt 

megváltoztatja extracelluláris enzimeinek aktivitását is. A gombahifák, gombaszövedék 

növekedése elsősorban a bogyóhéj felszíni bőrszövete alatti sejtrétegekre korlátozódik, a felületi 

légmicélium- és konídiumképzés (penészgomba szövedéke) hiányzik vagy minimális mértékű. 

A töppedés mértékétől függően a termés összes tömege felére-ötödére, a lényeredék ennek 

megfelelően az eredeti töredékére csökken. A nagy mennyiségi csökkenés ugyanakkor 

rendkívül nagy minőségjavulással jár együtt. Az aszúsodott mustok összetételében bekövetkező 

jellegzetes változásokat a fentebb ismertetett biológiai és fizikai folyamatok bonyolult 

egyensúlya eredményezi. Annak ellenére, hogy a gomba cukorfelhasználása következtében a 

cukortartalom abszolút értékben csökken, a bogyó cukorkoncentrációjában a párolgás 

következtében nagyon jelentős növekedés tapasztalható. A végső cukorkoncentráció 350 - 600 

g/l-re, sőt néha e fölé emelkedhet. Mivel a botrítisz a glükózt előnyben részesíti a fruktózzal 

szemben, a glükóz : fruktóz arány 1 alá csökken. Az erjedés során ez az arány még tovább 

csökken, így a botrítiszes édes borok maradék cukortartalmát alacsony glükóz : fruktóz arány 

jellemzi. A magas fruktóztartalom az édességérzetet fokozza. A botrítisz a poliszacharidok és 

pektinanyagok lebontásával jelentősen megnöveli a borokban az egyéb hexózok (ramnóz, 

galaktóz, mannóz), a pentózok (arabinóz, xilóz), valamint a galakturonsav mennyiségét is. A 

cukoroxidáció során a szürkerothadáshoz képest mindkét vegyület nagyobb mennyiségben 

képződik, továbbá itt jelentősen be is koncentrálódik. A glicerintermelést fokozza a gomba 

korlátozott oxigénellátottsága, ami a felületi légmicéliumok viszonylagos hiányából adódik. Az 

aszúmustok glicerintartalma ezért általában emelkedik. Ezeket a vegyületeket az egészséges 

szőlő mustja csak nyomokban tartalmazza, ezért ez a vegyület fontos indikátora a botrítiszes 

tevékenységnek. A glicerintartalom az erjedés során tovább növekszik, a glükonsavtartalom 

pedig gyakorlatilag nem változik. A nemesrothadással a legerősebb sav szelektív csökkenése 

miatt a pH általában növekszik.  

A nemesrothadáson átesett szőlő legfőbb értékét a megnövekedett cukortartalom mellett a 

jellegzetes, ún. botrítiszes illat- és zamatanyagok képezik, amelyek kémiai összetétele még nem 

teljesen feltárt. Ezek között jelentős szerepet játszik a furfurol, a benzaldehid, a fenilacetaldehid 

és a benzilcianid, valamint az ún. gomba alkohol. Egyes kutatók szerint az aszúborok mézre 

emlékeztető illatában kulcsszerepe van a szotolon nevű laktonnak. A vitaminok csökkenése, a 

pektinbontás, valamint a botrítiszes poliszacharidok szintézise a szürkerothadáshoz hasonlóan 

végbemegy. Ezek a folyamatok nagyon jelentős negatív hatást gyakorolnak a borok 

erjeszthetőségére. Az egyszerű nitrogénvegyületek nagymértékű csökkenése mellett az 

aszúmustok fehérjetartalma jelentősen növekedhet, ami a poliszacharidokkal együtt megnehezíti 

a bor stabilizálhatóságát. A lakkáz hatására bekövetkező színmélyülés a botritiszes 

borkülönlegességeknél általában nem kifogásolt, sőt az aranysárga színt a fogyasztók kedvezően 

értékelik. 

A közelmúltban jelent meg egy német kiadvány a múzeális német borokról, illetve a nagy 

évjáratokról. Irigykedve lapozgathatjuk, hiszen a középkortól kezdve minden évből minősítette 

az évjáratokat. Magyarországon sajnos ilyen feljegyzésünk nincs, legalább is eddig nem 

találtunk ilyet a levéltárak hűs kutatótermeiben.  

 

 

 



 

 

Az évjáratok minősítése Tokaj-hegyalján az aszútermés mennyisége alapján. 

(Nagy évjáratok kitűnő jelzéssel) 

 

1801 közepes 1840 gyenge 1880 kitűnő 1920 kitűnő 1960 gyenge 

1802 közepes 1841 kitűnő 1881 közepes 1921 jó 1961 jó 

1803 közepes 1842 gyenge 1882 közepes 1922 jó 1962 jó 

1803 közepes 1843 közepes 1883 gyenge 1923 kitűnő 1963 kitűnő 

1804 közepes 1844 közepes 1884 kitűnő 1924 kitűnő 1964 kitűnő 

1805 közepes 1845 kitűnő 1885 jó 1925 közepes 1965 gyenge 

1806 kitűnő 1846 kitűnő 1886 kitűnő 1926 közepes 1966 jó 

1807 közepes 1847 gyenge 1887 közepes 1927 kitűnő 1967 közepes 

1808 közepes 1848 kitűnő 1888 kitűnő 1928 gyenge 1968 kitűnő 

1809 közepes 1849 közepes 1889 jó 1929 közepes 1969 jó 

1810 közepes 1850 közepes 1890 közepes 1930 jó 1970 gyenge 

1811 kitűnő 1851 gyenge 1891 közepes 1931 kitűnő 1971 jó 

1812 kitűnő 1852 kitűnő 1892 közepes 1932 kitűnő 1972 kitűnő 

1813 gyenge 1853 közepes 1893 gyenge 1933 közepes 1973 jó 

1814 gyenge 1854 közepes 1894 gyenge 1934 kitűnő 1974 gyenge 

1815 gyenge 1855 kitűnő 1895 kitűnő 1935 jó 1975 kitűnő 

1816 gyenge 1856 kitűnő 1896 gyenge 1936 kitűnő l976 jó 

1817 gyenge 1857 közepes 1897 közepes 1937 kitűnő 1977 közepes 

1818 közepes 1858 kitűnő 1898 közepes 1938 közepes 1978 gyenge 

1819 közepes 1859 közepes 1899 közepes 1939 közepes 1979 jó 

1820 gyenge 1860 gyenge 1900 kitűnő 1940 gyenge 1980 gyenge 

1821 közepes 1861 gyenge 1901 kitűnő 1941 gyenge 1981 jó 

1822 kitűnő 1862 kitűnő 1902 közepes 1942 kitűnő 1982 jó 

1823 kitűnő 1863 kitűnő 1903 jó 1943 jó 1983 kitűnő 

1824 közepes 1864 gyenge 1904 kitűnő 1944 jó 1984 közepes 

1825 jó 1865 gyenge 1905 gyenge 1945 közepes 1985 közepes 

1826 közepes 1866 kitűnő 1906 kitűnő 1946 jó 1986 közepes 

1827 kitűnő 1867 jó 1907 jó 1947 kitűnő 1987 közepes 

1828 jó 1868 kitűnő 1908 közepes 1948 jó 1988 kitűnő 

1829 jó 1869 jó 1909 közepes 1949 kitűnő 1989 jó 

1830 jó 1870 kitűnő 1910 jó 1950 kitűnő 1990 jó 

1831 jó 1871 kitűnő 1911 közepes 1951 közepes 1991 jó 

1832 jó 1872 közepes 1912 kitűnő 1952 kitűnő 1992 jó 

1833 gyenge 1873 közepes 1913 közepes 1953 jó 1993 kitűnő 

1834 jó 1874 kitűnő 1914 jó 1954 közepes .  

1835 jó 1875 gyenge 1915 kitűnő 1955 jó ...  

1836 jó 1876 kitűnő 1916 kitűnő 1956 kitűnő 2000 kitűnő 

1837 jó 1877 közepes 1917 gyenge 1957 kitűnő   

1838 jó 1878 közepes 1918 közepes 1958 jó   

1839 jó 1879 gyenge 1919 kitűnő 1959 kitűnő   

 

Ezért is nagy jelentőségű a Tokaji Kereskedőház adatsora, amely az utolsó 200 év tokaji 

termésének minőségét mutatja! 

A régi erdélyi borok között igen megbecsültek voltak az inkább házi használatra készült 

aszú- és szalmaborok, valamint az ürmösborok. Az aszú megaszúsodott és száradó bogyókból 

készült. Általában a tokaji mintájára, a leszemelt bogyókat tésztává taposták és közönséges 

mustot töltöttek rá. Készült fehér és vörös változatban is. Rosszabb években, amikor nem 

aszúsodott a szőlő eléggé, fűtött szobákba akasztották a gerezdeket, vagy a kenyérsütés utáni 



 

 

meleg kemencében aszaltatták a fürtöket és ezekből készítették pl. a híres celnai „liquorokat”. 

Hasonlót készítettek Erdélyszerte máshol is. Már a 17. század második felében számos 

udvarházban készíttettek aszú és ürmösborokat nagyobb tételben, amelyek azonban elsősorban 

csak a főúri, főnemesi udvartartást szolgálták a reprezentáció mellett. A 19. század első 

harmadában Schams Ferenc az érmelléki 1827-es, 1833-as,1834-es fehér, vörös és siller, 

valamint 1836-os vörös aszúbort írta le. Ítélete szerint az érmelléki aszúborok minden táji 

aszúborok felett elsőséget érdemelnek, mert a valódi borivó az édes nyalánkságot nem szereti. 

Az 1854-es kolozsvári terménytárlaton két szilágysági aszú szerepelt, 1830-as és 1846-os 

évjáratú, az utóbbi I. „rangozást” nyert. Az 1855. évi bortárlaton viszont leppendi 

(Küküllőmente) 1841-es aszúbor szerepelt, mely a bírálók szerint a tokajival mérkőzhetett. A 

szilágysomlyói aszú 1873-ban a bécsi világkiállításon, érdemérmet nyert. Az érmelléki bakator 

aszúkat sokan méltatták, ám a múlt század egyik legismertebb aszúbora az erdélyi borvidékeken 

az Arad-hegyaljai, ménesi aszú volt. Ez kadarkából és ménesi rózsából (bakatorból) készült, de 

a csúcsbor címet a ménesi vörös aszú érdemelte ki, kora egyetlen neves vörös aszúja. Leszemelt 

fekete aszúszemekbő1 készítették. Ezeket megtiporták és jó minőségű óborral együtt 

erjesztették. A Borászati Lapok (1858-ban) a bornak az aszútésztán való tartását 6 héttől 8-10 

hónapig terjedő időben jelöli meg, ezalatt a bor színén található szőlőmagokat pléhkanállal 

szedték, halászták le. Az Erdély-hegyaljai aszút úgy készítették, hogy a leszemelt aszúsodott 

bogyókat csebrekben péppé gyúrták, kifenekelt hordóba rakták, két rész finom bort töltöttek rá 

és április 10-ig hagyták erjedni, míg a szemek a fenékre leszálltak. Ez idő alatt naponta kétszer 

is jól felkavarták, tökéletes kierjedés után pedig lefejtették a bort és a szemeket apró zsákokban 

kisajtolták. Arad-Hegyalján a szalmabort rózsásból (bakarból) készítették. A szalmán tartott, 

vagy felakasztott fürtöket januárban sajtolták.  

Az ürmös készítése már általános csemegének számított Erdélyben a 17. században. Nem 

csak a főúri udvartartásoknak volt nélkülözhetetlen csemege itala, hanem a nemesi kúriák és 

társas összejövetelek kedvelt szeszes itala volt. Széki Teleki Mihály erdélyi mintagazda 

fogarasi, szebeni, székelyföldi uradalmaiban is készítették már az 1680-as évek második 

felében, rendszeresen beszámoltak a készítéséről, érleléséről, tárolásáról és szállításáról a 

földesúr és családja részére. Levéltári kutatásaim közben több olyan korai adatot találtam, ami 

pl. Széki Teleki Mihály (Apafi Mihály fejedelem belső bizalmas embere) és felesége, Vér Judit 

mintaszerű gazdálkodását mutatta. 1688-ban a szebeni uradalmából és udvarházából 3 hordó 

aszúbort tüntettek fel. Később ismét egy összeírásban, szintén ebből az évből aszúbor mellett 

citromos ó-bort, muskotályos bort említettek a források. 1690 január 11-én Kőhalom és 

Ebesfalva uradalmaiból 5 hordó majorsági ürmösbort, mintegy 20 akó mennyiségben írtak 

össze. 

A főtt ürmöst úgy készítették, hogy a mustot gyenge parázson vagy tűzön egyharmadára 

besűrítették, a keletkezett habot eltávolították, a kihűlt mustot hordóba töltötték, és egy 

hosszúkás vászon-zacskóban, az akonán át ürömvirágot, ezerjófüvet és más fűszereket lógattak 

bele. Ezt ízlelés után, az ízlésnek megfelelően egy-két hét múlva eltávolították. Egy eredeti 

kéziratos recept szerint 56 liter borhoz, vagyis 1 akó borhoz 4 lat üröm (l lat =14,175 g), 2 lat 

ezerjófű, 1 lat narancshéj, ½ lat citromhéj, ½ lat kálmosgyökér, ½ lat szegfűszeg, 1/4 lat 

koriander, ½ lat csillagánizs.)  

Másik ürmösféle a rácürmös volt, ami szintén elterjedt, főleg a vörösboros, kék 

szőlőfajtákból készítették. A rácürmös készítésnél a kifenekelt hordó aljára egy réteg szárított 

ürmöt, két tormát, édes és keserű mustárlisztet, birsalma szeleteket tettek Erdélyben, erre a 

hordó feléig gyékényen aszalt, leszemelt kadarka szőlőbogyót töltöttek fürtkocsány nélkül, hogy 

finomabb és kevésbé fanyar legyen. Ezután ismét egy réteg fűszert szórtak rá és a 

visszafenekelt, ászokra állított hordóba jó minőségű, ó vörösbort töltöttek. Hat-nyolc hét után a 

hordót csapra ütötték és a leeresztett bor helyébe friss vörösbort töltöttek. Mind az ürmösborok, 

mind az aszúborok Erdélyben is, mint Magyarországon is, a tehetősebb, nemesi háztartások, 

csemege, desszert italai voltak. 



 

 

13. A MAGYARORSZÁGI NYÍLT ERJESZTÉSŰ (BALKÁNI TÍPUSÚ) 

VÖRÖSBOROK 

Magyarországon az oszmán török hatására kialakult balkáni vörösbor-kultúra biztosította a 

nagy mennyiségű vörösbort a Balatontól és a Dunakanyartól délre és keletre az Alföld egész 

területén és a Mátra-Eger vonalában. A korábbi kék szőlőfajta a vadfekete és a cigányszőlő 

nevű szőlőfajta, nem jelenthetett sem kiugró minőséget, sem mennyiséget boraival a fehér 

szőlőfajták között. A balkáni vörösbor-kultúra elterjesztői a törökök elől északra menekülő 

délszláv népcsoportok voltak. A vörösbor-kultúra jellegzetessége borászati szempontból, hogy 

fő fajtája a kadarka volt, kádban, káciban erjesztették törkölyén a mustot, letapasztották a 

tökéletesebb kierjedés érdekében, a borsajtó használata ritka, hordó a bortárolás 

szükségtelensége miatt nem kellett, így pincére sem volt szükség, valamint a fűszeres borok 

készítése volt gyakori. Vörösborkészítési központnak Dunántúlon Tolna és Baranya megyén 

kívül a 18-19. században a Dél-Balaton parti Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Balatonke-

resztúr számított, valamint az ország középső területe, a Dunától keletre Eger környéke. A 

szőlő-bortechnológia egyszerűsége hozzájárult a balkáni vörösbor-kultúra széles körű elterjedé-

séhez és fennmaradásához. Ezt jelzik a dunántúli majorsági szőlők és a dézsmás, jobbágyi 

szőlők szín szerinti különbségei is. De pl. a Fejérvári Custodiatus dézsmaborai között is a 

vörösbor két-háromszorosa volt a fehér dézsmabornak, - ami természetesen a vörösborok 

területi nagyságát, mennyiségét jelentette már. A balkáni vörösbor-kultúra területén a 

szentendrei, budai, szekszárdi, villányi vörösborok nagy hírnévre tettek szert részben a 18. 

században betelepülő németek szakismerete jóvoltából. Ezek az egykor középkori 

fehérborkultúra gyökerével rendelkező területek a telepesek technológiai ismeretével egy kevert 

borkultúrájú területté váltak, ahol részben prést, pincét, hordókat is felhasználtak a balkáni 

színezetű vörösborok készítésében. A törkölyös mustot az összetört szőlőt „csemege”-nek, 

„csömöge”-nek hívták a Balatontól délre és a Duna-Tisza közén, ami a vörösborkultúrájú 

területekre volt jellemző. A kácikban az erjedésnek induló törkölyös must felett kialakuló 

törkölykalapot kézzel fellazítva, vagy „csömöszőlő”-vel ágas, ujjas elágazású fával nyomkodták 

naponta többször a lé, a felszín alá. A 300-500 akós kádakban Schams Ferenc a lábbal gázolást 

írta le, hogy ne kapjon levegőt és nehogy ecetesedésnek induljon a törkölykalap, amíg 10-14 

nap alatt ki nem oldódott a törkölyből, a bogyóhéjból a színanyag, a tannin és a csersav. 

Ezeknek a savaknak nagy szerepe volt a vörösborok eltarthatóságában, tartósságában a hordó és 

hideg pince nélküli tárolás során. A vörösborkultúra területén ezért használják még ma is az 

„elgázolás, gázolás” terminológiáját, ami erre a munkára utal. Már Schams Ferenc is a minél 

többszöri törkölykalap benyomását, mozgatását javasolta 1836-ban. A törkölykalapra ezután 

szőlő levelek felrakásával sár, lösz vagy agyagréteget vontak, légmentesen elzárva. Így kapták a 

szekszárdi borok pl. a „bakta”– földízt, illatot, hasonlóan a Villány környéki vörösboroknál is. 

Tolnában ugyanúgy, mint Eger vidékén a vörösborkészítésnél a kék szőlők mustnyeréséhez 

lyukacsos álfenekű taposó edényt használtak. Schams szerint ez a lyuggatott fenekű taposó 

edény elterjedt már a 19. század elejére. Ilyen típusú taposó edényt használtak ugyancsak a 

württembergi telepes németek korábbi szőlő-borkultúrájának területén is, így feltételezhető, 

hogy a 18. századi német betelepülés és betelepítés révén került be és terjedt el Magyarországra 

ez a borászatispeciális eszköz.  

Budán a városi német polgárok a tabáni, rácvárosi délszláv (szerb) bortermelők segítségével 

a káciban kierjedt bort hordóba fejtették, és a seprőt kipréselték, a préslét pedig vagy az előbbi 

hordóba öntötték, vagy elkülönítve eladták. Dél és Délkelet-Dunántúlon a vörösbor-kultúra 

eszközanyagához tartozott a „törkölyös villa, merő, mustos kanál”, amely ugyancsak nem 

ismeretlen a nyugat-európai szőlőterületeken. A balkáni vörösboroknál - mivel ezek 

Magyarországon a kadarka szőlőfajtához kötődtek - hosszabb feltáró, színkioldó időre volt 



 

 

szükség, mint a nyugat-európai vörösbor-kultúra színanyagban gazdagabb, kék szőlőfajtáinál. A 

kadarka ugyanis csak a bogyóhéjában tartalmazott színanyagot, míg a nyugat-európai kék fajták 

a bogyóhúsukban is, így azok mustja erőteljesebb vörös színt adott. A kadarka vörösborok 

színének kilúgozási ideje a csersav kioldódását is elősegítette, ami viszont a borok tartósságát 

adta meg. A paraszti köztudatban is a vörösbort tartósabbnak ismerték, mint a fehéret, ezért a 

pincés-hordós bortárolásra is ezeken a vidékeken csak későn, az Észak-Mecsekben pl. csak a 19. 

század második felében tértek rá. A jobbágy-paraszti vörösborok termelési kedveltségét ez is 

magyarázza. Már Schams észrevette azt, hogy a lebogyózott szőlejű vörösborok gyengébb 

színűek, kevésbé voltak tartósak a kocsányból kioldódó savanyagok nélkül. Csanádi Gusztáv 

és Plósz Pál 1885-ben megjelent könyvében igazolták és megmagyarázták Schams 1830-as 

évekbeli észrevételének okát és helyességét. A balkáni vörösborokat a 19. század közepétől 

egyes helyeken a nyugat-európai kék szőlőfajtákból készült borok szorították ki, majd az 

uradalmak is fokozatosan ezek készítésére tértek át. 

13.1 A NYUGAT-EURÓPAI, ZÁRT ERJESZTÉSŰ VÖRÖSBOROK 

Bár a középkorban Európában a vörösbort adó kék szőlőfajták voltak a döntőek, 

meghatározóak, éppen Krisztus szentséges vére, az eucharisztikus misztikum és átváltozás révén 

a misebornak szánt vörösborok fontosak voltak. Magyarországon a szőlőtermesztés északi 

határához közeli területeken a vadfekete fajtán kívül más vörösbort adó fajta nem volt. Így, bár 

1560-ból soproni vörösborra van adatunk, az itteni vörösbor mennyiségben még nem jelentett 

annyit, hogy Bél Mátyás ne írhatta volna le, hogy a soproni bor aranysárga színű. A 18. 

századtól fokozatosan terjedő nyugat-európai fajtacsoporttal együtt a korábbiakhoz képest több 

kék szőlőfajta terjedt el Kelet-Európa irányába. Így jelent meg a 19. század elején a 

nagyburgundinak nevezett kékfrankos szőlőfajta Sopron-Ruszt-Fertő-tó szőleiben. Az itteni 

fajtaváltást, vagyis a fehérbort adó és a vörösbort adó fajták közti arány megváltozását Schams 

szerint a nagymértékű fertőző baktériumos gyökérgolyvásodás pusztítása segítette a 19. század 

első harmadában. A nyugat-európai vörösbort adó szőlőfajtákat, ugyanúgy dolgozták fel, mint a 

fehér borokat - mint azt már a népszerű házi  kalendárium 1835-ben ajánlotta is. Perforált, 

lyukacsos aljú, a fenekén kis ajtajú taposókádban taposták össze a bogyókat, amit Nyugat-

Európában is használtak. A vörös must hordókban, pincékben forrt ki, mint a fehérbor, eltérően 

a balkáni típusú, nyílt erjesztésű kácikban készülő és onnan elfogyasztott vörösborokkal 

szemben. 

13.2 TOKAJ-HEGYALJA EGYÉB BORFÉLESÉGEI: ASZÚESZENCIA, SZAMORODNI, 

MÁSLÁS, FORDÍTÁS, 

Tokaji aszúeszencia a kiemelkedő minőségű, kiválóan alkalmas területről és évjáratból 

származó aszúbor. Tokaji aszúeszenciát legalább 5 évig tokaj-hegyaljai pincében, fahordóban 

kell érlelni. Tokaji eszencia a tőkén aszúsodott és szüretkor külön szedett szólóbogyókból 

préselés nélkül kiszivárgó mustból, szeszes erjedés útján keletkező tokaji bor, amely legalább 

6,0 térfogatszázalék természetes szeszt, literenként legalább 250g természetes cukrot és 50 g 

cukormentes vonadékanyagot tartalmaz, ezenkívül az aszúra jellemző különleges illattal és 

zamattal rendelkezik. A tokaji szamorodni a tőkén aszúsodott szőlőbogyókat is tartalmazó 

túlérett, válogatás nélkül szedett szőlőfürtök feldolgozásával nyert mustból származó tokaji bor, 

amely jellemző ászkolási illattal és zamattal rendelkezik. Tokaji szamorodnit legalább 2 évig 

Tokaj-hegyaljai pincében, fahordóban kell érlelni. Tokaji fordítás az aszútésztára vagy a 

szamorodni törkölyére felöntött mustból vagy borból készült tokaji bor, amely jellegzetes 

ászkolási illattal és zamattal rendelkezik. Tokaji máslás a szamorodni vagy az aszú seprőjére 

felöntött mustból vagy borból készült tokaji bor, amely jellegzetes ászkolási illattal és zamattal 

rendelkezik. A tokaji szamorodni kivételével az említett különleges minőségű borok 

előállításához kizárólag olyan must, illetve bor használható fel, amely legalább 19,0 



 

 

tömegszázaléknyi természetes eredetű cukrot tartalmaz, illetve amely legalább 19,0 

tömegszázaléknyi cukrot tartalmazó mustból készült a különleges minőségi borokra előírt 

szabályok szerint. A tokaji szamorodni azért képez kivételt, mert az egyetlen tokaji 

borkülönlegesség, amely a szőlőtermésből kiindulva, alapbor hozzáadása nélkül készül. Tokaji 

borkülönlegességeket kizárólag állami ellenőrző jegy alkalmazásával szabad forgalomba hozni. 

13.3 SZALMABOR 

A kevésbé jó időjárású német borvidékeken a 18. században, „Strohwein”-nek nevezték a 

zsuppszalmán töppesztett szőlőbogyókból készült borokat. Minőségjavítás céljából 2-3 hónapig 

szárították szalmán a leszüretelt szőlőfürtöt. Napon vagy kemencében is szárították a fürtöket 

nyirkos szüret után pl. Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, és 

Magyarországon is. Dunántúlon Szentendrén, Dunabogdány-Dunakanyar szőleiben készítettek a 

németek szalma vagy zsúpos bort. A házak padlásán szárított, összegyűjtött fürtöket, az 

összetöppedt bogyókat vörös óborral felöntötték és lassú erjedéssel készítették el a híres 

szentendrei vörös zsúpos, strohwein-t. A szalmabor készítés ismereteit valószínűleg a betelepült 

németek hozták magukkal, és meghonosították Budától északra. A szentendrei aszú tehát nem a 

hagyományos és tiszta módon készített természetes aszúbor volt, hanem csak egyes elemeiben 

hasonlított rá. Aszútésztát nem készítettek, csak a töppedt bogyókat öntötték fel. Aszúsodott 

bogyók helyett fizikai töppedésen átmentet használtak így fel, és a borérlelés sem nemes 

penésszel bevont, hegyaljaihoz hasonlító lyukpincékben történt. 

13.4 AZ ASZALT SZŐLŐK BORA 

A nem aszúsodó, nyugat-európai szőlővidékeken a Nap természetes aszalását, töppesztő 

hatását kemencében aszalva gyorsították meg. Nagyváthy Tokaj-hegyalján is többször látta ezt 

a módszert, ott azonban a gyenge évjáratokat javították fel ezzel a módszerrel, amikor nem volt 

elég aszúsodott szőlőbogyó. A kemencében aszalással azonban aszúsodott bogyót nem tudtak 

előállítani, mert ez csak aszalt, töppedt volt, nem a biológiai érésen átesett, nemes és különleges 

ízű aszú. 



 

 

14. A BORTÁROLÁS ESZKÖZEI 

14.1 HORDÓKÉSZÍTÉS, MÉRET, ALAK, FUNKCIÓ 

14.1.1 A hordós bortárolás és a dongafa hatása a borra 

A magyarországi szőlő- és borgazdaság legfontosabb tároló edénye a hordó volt. Történelmi 

jelentősége a Dunántúlon, Tokaj-hegyalján és Erdélyben (különösen a szászok lakta részeken) 

lehetett a legnagyobb. A Kelet-Európa felé mutató szőlő- és borkultúra területein, valamint a 

balkáni vörösbor-kultúra területén a hordók történelmi jelentősége a bortárolás és borkészítés 

más technológiája miatt nem volt korábban nagy. A szőlő és borkultúra történeti rétegeinek 

különbözőségét azonban az évszázadok lassan elhomályosították. A hordók, a korábban 

használt tömlők és más eszközök háttérbe szorulásával a bortárolás és a borkereskedelem nélkü-

lözhetetlen eszközeivé váltak. A hordók nem csak bor, hanem más folyadékok és szilárd 

halmazállapotú anyagok tartására és szállítására is felhasználható eszközökké váltak. A 

használatnak legjobban megfelelő nagyságú, típusú alakok alakultak ki, amelyek jellegzetesek 

voltak egyes területekre, vagy a bennük tárolt folyadékra. A legtöbb hordót az urasági szőlők 

présházai tartották. A jobbágy-paraszti szőlők kevés termése miatt nem volt szükség sem 

számban, sem méretben akkora hordókra, mint a nagy uradalmi szőlőkben. 

A fadongás hordók borra gyakorolt hatását a 18. századi francia szakírók jól ismerték. Ezért 

javasolták, hogy a gazdagabb bukéjú borokat, vagy a híg, vizezett mustot kisebb hordóba 

tegyék, a nagyobba pedig az édesebbet, sűrűbbet azok, akik erős bort akartak szűrni. Chaptal 

említette, hogy a dongafa pórusain a bor a levegővel érintkezik, ezért ajánlotta az ókori példák 

alapján a hordó külső felületének szurokkal, enyvvel, vizahólyaggal, olajfestékkel való 

bekenését. Magyarországon a szalonnabőrrel bekenés részben ezzel az elvvel, vagyis az 

oxidatív folyamatok csökkentésével hozható kapcsolatba. A laza szöveti felépítés miatt a hárs, a 

nyárfa, és a fűz már a 18. század végi szakírók szerint sem felelt meg hordóanyagul. Leibitzer 

János a tölgyfát találta legalkalmasabbnak. Magyarországon a tölgy, gesztenye faanyagú 

hordók terjedtek el, míg délebbre Horvátországban a kőris, a nyár, a hársfa anyagú hordók. 

Nagyváthy János a csertölgyet nem tartotta megfelelőnek, mert keserű lett benne a bor a 

kioldott sok csersavtól. Legjobb hordófaanyag a kocsányos vagy mocsári tölgy (Quercus robur) 

és a kocsánytalan tölgy (Quercus petrea) volt. A szelid gesztenye (Castanea sativa) nehezebben 

hasítható fájából és a vörösfenyőből (Larix decidua) készült nagy apadású és gyantaízt 

kölcsönző hordók mellett kőrisfát (Fraxinus excelsior), fehér eperfát (Morus alba) is felhasz-

náltak. A fahordós bortárolás az oxidatív borérleléssel nemcsak a minőséget, hanem a 

hordódongákból kioldódó csersav révén a borok tartósságát, stabilitását is biztosította. 

14.1.2 Hordókészítés és a transzport hordók 

A magyarországi borokat általában hordóstól vásárolták fel a kereskedők. Már Bél Mátyás a 

18. század első harmadában hangot adott annak a nézetének, hogy 10-13 akós, vagy még 

nagyobb hordók kiszállítása jelentős veszteséget jelent a hordóállományban. Nagyváthy János 

a nagyszámú soproni és más dunántúli, Tokaj-hegyaljai hordós borszállítások miatt az egyre 

nagyobb területű letarolt egykori erdőket említette. A tolnai vörösborokat is hordóval együtt 

vásárolták fel, így Schams Ferenc szerint a pintérek tömegével találtak munkalehetőséget a 

Szlavóniából hozatott dongafa megmunkálásában. Richard Bright angol orvos és utazó Csurgó 

környékén figyelt meg dongadeszka hasogatókat, akik az uradalom részére készítették termékü-

ket. A többletet eladták, vagy a parasztok vitték  el, borra cserélve ellenértékét a fában 

szegényebbország középső területein. Baranya, Verőce, Szerémség és Posega megyékből, 

illetve az Alpok és a Kárpátok vidékéről biztosították hordó-donga-faanyagszükségletet. 

Tutajosok, szekeresek sokaságának jelentett kereseti lehetőséget a nagymértékű fafuvarozás. A 



 

 

tutaj alapanyagát szolgáló rönkfák ugyan hordódongának nem voltak alkalmasak és 

felhasználhatóak, de a tutajok tetején dongafának való tölgyfákat szállíthattak. A 18. századi 

német betelepülőkkel sok egykori mesterember is érkezett, akik elsősorban a mezővárosokban 

telepedtek le. A kádárdinasztiák, kádárcsaládok munkájukat Budán, Békásmegyeren, 

Szentendrén, a budai hegyekben, a Mecsekben, Szekszárd, Székesfehérvár, Eger és Tokaj-

hegyalja közelében, környékén fejtették ki. A német kádárok mellett magyariparosok dolgoztak, 

így pl. magyar kádárközpontnak számított a Pest megyei Tök község is a Zsámbéki-

medencében. De az erdélyi csebresek, dongaedényeket készítők is híresek voltak, sőt Erdélyt 

román-oláh-móc csebresek is ellátták faárukkal, bár ők főleg fenyőfa árukkal kereskedtek. A 

csebreket, dongás edényeket egymásba helyezve, fektetve, hosszú rakományként szállították 

szekereken. 

A legfontosabb munkának az új edények készítése számított. Dunántúlt hordókkal a 

Felvidék, Szlavónia és Nyugat-Magyarország látta el. A Kárpátok övezete pedig Észak-kelet 

Magyarország kádárközpontjainak biztosította a faanyagot, de a helyi uradalmi hordókészítést 

ez sem tudta kiváltani, helyettesíteni. Pl. 1720-ban Árpás Ferenc, a pápai uradalom vásárhelyi 

pintére, egy fiatalembert, Márton Istvánt tanított legényeként a mesterségre. Közösen mentek 

ki a megfelelő fát kiválasztani és kivágni az uraság erdejéből. A devecseri uradalom 

engedélyével a sárosfői és kiskeszi erdőkből vágták a hordódongának való fát. A szigorú 

uradalmi engedélyezésre azért volt szükség, mert az össze-vissza favágás eredményeként több 

fontos határjelző fa is a kivágottak sorsára jutott. 1747-48-ban Esterházy Ferenc és Biró 

Márton veszprémi  püspök birtokperében is felhívták erre a figyelmet. A pápai uradalom 1808-

ban Puláról /Veszprém vm./ hozatott dongafát Devecserbe, az uradalmi pintér részére. 1812-ben 

a pápai uradalom erdejében a tölgyfák koronái száradni kezdtek. Azért, hogy tovább ne 

pusztuljon a faállomány, elhatározták a szelektált kivágását.  A fák „megolvasásához”hozzá is 

kezdtek. Mivel „Pintér Fának” való is volt közte, ezért úgy határoztak, hogy „különös 

szorgalmatossággal írják fel, és jegyezzék meg, mely nagy Dungákat lehet belőllök várni, e 

mellett valamint az erdei nevezetek vannak, ugy azon nevezetek, és osztálok szerint 

conscribályák.” Az uradalmi pintérek mellett céhbe tömörült mesteremberek is dolgoztak. A 

pintércéh mellett vegyes céh mesteremberei is foglalkoztak hordó, kád és dongásedények 

készítésével. A növekvő termőterület és termés, az épülő pincék, az extraneus birtoklás, a 

szőlők területi aprózódása mind azt jelzi, hogy a kádároknak munkalehetősége mindig volt, sőt 

az uradalmi, céhes mesterek mellett parasztkádárok tevékenysége is biztosított  lehetett. A 

dongának való fát télen vágták ki, mert az ilyenkor kevesebb kilúgozható anyagot tartalmazott. 

A hasított dongafát szárítás után használták fel. 

Valószínűen az európai borkereskedelemben használt borszállítási űrmértékek, a fentebb már 

megismert  Dreiling, Fuder, Wagenschwer magyarországi alkalmazása révén terjedtek el a 

transzport hordók, amelyek a borérlelő-tároló hordóknál kisebbek voltak, kb. 10 akósak, 5 hl-

esek. Ezekből 3 db fért fel egy borosszekérre. A 18. században már uradalmakban alkalmazták 

ezeket a hordókat. A transzport hordók erősebbek voltak, a szállítás viszontagságait jobban 

bírták, ezek voltak egyben az első vasabroncsos hordók. A harmincadvám helyeken, 

határállomásokon ezekben a hordókban mérték meg az áthaladó exportált magyar borokat. 

14.1.3 Hordóméretek 

Magyarországon általában 3-14 akós hordókat használtak a jobbágy-paraszti pincékben. 

Ennél nagyobbakkal, 20-200 akós vagy még nagyobbakkal - amelyekbe a présházak pincéibe 

bőr,- majd esztergált facsöveken keresztül fejtették le a borokat - csak uradalmak rendelkeztek. 

A határon túli távolsági borkereskedelem, és a szállított borféleség is meghatározó szerepet 

játszott a hordóméret kialakulásában. A soproni és északnyugat-dunántúli, valamint a Tokaj-

hegyaljai borokat kisebb hordókban szállították ki, a kereskedelem révén pedig a stájerországi 

hordó űrmértékek nyugat-dunántúli elterjedése is a 10 akó körüli hordóanyag gyakoriságát 



 

 

növelték.  A nagyobb uradalmak és borkereskedők nyugat-európai példák hatására már 

hatalmas, óriás hordókat készítettek. 1790.  szeptember 16-án a pápai uradalom épülőfélben 

levő óriási hordójáról számolt be a pápai tiszttartó a grófnak: „Az  ötszáz akós Hordó is készül, 

már 12 mázsa vas abrintsnál több vagyon rajta, nem sokára be iktattyuk ...” A heidelbergi már 

korhadóban volt, amikor a klosterneuburgi  után 1823-ban Donner Márton pesti kádár a 

nagyszombati Szulinyi János Antal borkereskedő, óriás hordó rendelésén dolgozni kezdett. Az 

elkészült nagy hordót a Vérmezőn mutatták be a csodálkozóknak, a belépő díjat fizetőknek. 

Gróf Esterházy Miklós Tata melletti baji pincéjének hordója 1500 akós volt, de ennek 

elkorhadása után 2150 akó űrtartalmút rendelt meg Klopfinger pesti kádártól. Felső-Lendván 

660 akós hordót készíttetett a földesúr. A Fejér megyei Válról írták egy úti beszámolóban 1836-

ban, hogy a legnagyobb hordó 302 akós volt és faragott. 1826-ban építette meg Mayerffy 

Károly budai I kerületi, Attila úti pincéjébe márványhordóját, ami 4200 akó űrtartalmú volt. 

1875-ben, svájci példákra hivatkozva, a Borászati Lapok a cementhordókról többször 

beszámolt, és a szállíthatatlansága ellenére a fahordóknál jobbnak tartotta. A korabeli 

közvéleményt a cementhordóról írtak élénken érdekelték, amit mutat az is, hogy pl. a Káli-

medencei Balatonhenye mintaszerűen gazdálkodó református lelkésze is érdeklődött a 

cementhordók iránt. 1879-ben a budai vincellériskolába is egyet építeni kezdtek, bár a filoxéra 

pusztításai miatt a fellépő átmeneti hordófelesleg megakasztotta az építést. Ez a cementhordó 

ma is mint agrártörténeti műemlék a budapesti Ménesi úton megtekinthető az egykori Kertészeti 

és Élelmiszeripari Egyetem ,,F'' épülete pincéjében. 

Regionális hordómértékek, eltérő űrtartalmú edények jellemezték a különböző borvidékeket. 

Részben a földesúr rendelkezése, részben a több évszázados hagyomány öröklődött tovább 

ezekben a hordómértékekben. A 16. század elejétől ismert az un. „gönci hordó”, ami Észak-

Kelet-Magyarországon terjedt el, és Gönc mezővárosa kádáriparának szerzett hírnevet. Ez a 136 

literes viszonylag kis hordó terjedt el Tokaj-hegyalján is, és a relatív nagy ászokfelülete 

biztosította a tokaji aszúborok dongapóruson keresztüli történő oxidativ, lassú érését. A Tokaj-

hegyaljai helyi bormérték-rendszerben olyan fontos viszonyítást jelentett a gönci hordó, hogy a 

fele akkora kis hordócskát is hozzá arányosították, az un. antal hordót 68 liter űrtartalmúra 

készítették. Az ugyancsak észak-keleten elterjedt beregi, szerednyei hordó 200 literen felüli 

volt. 

14.2 A HORDÓABRONCS 

14.2.1 A faabroncsos hordók 

A faabroncs és abroncsvágás 

Az abroncs szavunkat az 1467-es első előfordulási formájában már a hordó dongáit 

összetartó keret értelmében használták. Szláv eredetű szó. A faabroncs védelmével, javításával a 

nagy kárt jelentő borelfolyást akadályozták meg. A fából készült hordóabroncsok így mindig 

külön feltüntetett értéket jelentettek.  A szüret előtti lázas előkészülethez a dongás edények 

abroncsainak ellenőrzése, javítása is hozzátartozott. 1715 október 25-én Gyulakesziről Farkas 

János  azt jelentette Keszthelyre Esterházy Józsefnek, hogy: „...az Szüret itt ezen a tájon ... jo 

voltabul mar vigben ment igen sok galibával az Csöbrök és Vödör eleresztése miat, az mínemü 

két Abrincset csinaltatam...”. Nagyváthy János azt ajánlotta, hogy a kis hordókról a nyári 

kánikula előtt minden évben le kell vágni a régi faabroncsot és újjal helyettesíteni azt. Valószínű 

rossz tapasztalatai alapján javasolta ezt. Faabroncsos hordókat a 19. század végén már csak 

elvétve, ritkán használtak. A vasabroncsos hordók jobban domborodtak, a faabroncsok viszont 

nem voltak olyan hasasak, és így hosszabbnak, kecsesebbnek tűntek. Bakos György javainak 

összeírásakor 1820-ban pl. 2 db 1 akós, 2 db fertályos és 2 db félakós faabroncsos hordót, míg 

vasabroncsosakból 2 és  egynegyed akós, négy és félakós, kilenc és háromnegyedakós, valamint 



 

 

10 és félakós hordókat tüntettek fel. A nagyobb faabroncsos hordókat nem a borászatban 

használták, hanem termények (gyümölcs, gabona, liszt) szállítására, mint egyfenekű álló 

hordókat. Ezt jelzi az is, hogy Bakos Györgynél 1820-ban a kocsiszínben az összeírók egy 7 

3/4 akós és egy 11 1/4 akós  nagyságú faabroncsos hordót találtak. A faabroncs könnyen 

elpattant, hamarább eresztettek  a hordók. Egy faabroncsos hordón kétszer-háromszor több 

abroncs volt, mint a vasabroncsosokon. Somlón állítólag báró Fehérváry pincéjében még a 20. 

század elején faabroncsos hordóval dolgoztak. Vincellérje szerint többe került a fenntartása, 

mint amit megért volna. 

Faabroncsnak való vesszővágást és készítést már az urbáriumok is említettek, mint a földesúr 

részére biztosított adózást, munkaszolgáltatást. Vesszőt vágni az erdőkben csak is a földesúri 

jogú tulajdonos engedélyével lehetett. Őszi és téli hónapokban készítették a hordóabroncsokat, 

és szüret előtt szállították a borvidékeket ellátó területekről. Pl. Balaton-felvidéket a Kis-

Balaton mocsaras területe látta el abroncsanyaggal. A balatonkeresztúri uradalom a sávolyi és 

simonyi erdejét adta bérbe az abroncsvonók számára. A Széchenyi uradalom somogyi erdeiben 

a mogyorósokat őrizték, nehogy az illetéktelenek abroncsnak megszedjék. Mogyoró, nyírfa, 

vagy kőrisfa-vesszőkből készítették az abroncsot. Középen elhasították hosszában a vesszőt, 

majd összehajlították, megkötözték karikára és félrerakták száradni. Száradása után a hordóra 

húzták, és végeiket kampószerűen behasították, így azok egymásba akaszkodtak, majd szorosan 

egymáshoz kötötték az abroncsvégeket. Faabroncs készítésére Délnyugat-Dunántúlon az 

iszalagot (Clematis) is felhasználták, azonban csak a kisebb, 100-150 literes hordókra. 

Korábban a faabroncs kizárólagosságát a vas drágasága okozta, ezért, az uradalmak nagy 

tételben vásárolták a faabroncsot. 1750-ben pl. a pápai uradalom április 25-én 4 1/4 mázsát 

vásárolt, október 27-én pedig Pozsonyból újabb 4 mázsát vett. A Somló szőlősi oldalán, a Zichy 

majorsági szőlőben 2 napnyi robotmunkát használtak fel 1803. októberében „Abrints Vágásra”,  

1807. októberében 4 napnyi mennyiségben, és 1808 szeptemberében „Abrints csinálás”-hoz 42 

robotnapnyi munkát számoltak el. Az uradalom valószínűleg nem tudott elég abroncsnak való 

fát faragtatni, ezért vásárlásra is kényszerült, így hozattak Pápáról 1797 októberében egy 

pintértől 8 frt-ért vásárolt l q-nyi kész abroncsot, de ugyanakkor Somlóvásárhelyről 2 frt 30 xr-

ét 1/4 q-nyi abroncsot, hasonlóan 1798 szeptemberében, amikor 18 karika abroncsért 32 frt 30 

xr-t fizettek. A jobbágyok nem tudták megfizetni a vasabroncsot, a faabroncsot viszont maguk 

készítették, és próbálták felerősíteni a hordókra. Az abroncsnak való vesszőket az uradalmi 

erdőkből szedték engedély nélkül, amiért sokszor indítottak ellenük eljárást. A vasabroncsos 

hordók kisebb arányát jól szemléltetik Mezőszegedi Szegedy Ignác 1799. január 15-én összeírt 

javai, akinek Badacsonyban 62 1/4 akónyi vasabroncsos hordója mellett 1567 akónyi 

faabroncsos hordója volt. Somlón, a vásárhelyi oldalon - az 1811-ben elhunyt Zsolnay Dávid 

veszprémi püspök - a Kamara birtokán levő szőlejében és pincéjében is vas- és faabroncsos 

kádakat írtak össze, a prés, a kis kerek asztal, a három támlás fazék, a faabroncsos bocska, a vas 

csöbörrúd és a vas gyertyatartó mellett. Baranyában is pl. a nagypeterdi ref. egyház borászati 

eszközei között 1824-ben még a faabroncsosok voltak túlnyomó többségben. 

Erdélyben a hordók egy része még a 17. század végén is akona és csaplyuk nélkül készült. 

Ezért állhatott még Teleki Mihály erdélyi főúr pincéiben pl. 1688 május 6.-án „Görghi uram 

furta Borok”, vagy július 29.-én fúrt hordók. 1690. március 19.-én Mikes Mihály csesztvei 

pincéjében is fúrt hordók álltak. Ezek töltögetése persze csak az akonalyuk kialakítása után volt 

lehetséges. A bor töltögetése, az un. darabban álló borkészletek megóvása a borral történő 

feltöltéssel ismert és gyakori volt már ekkor. 1689. január 3.-án pl. a karkói pincében a 

majorsági borok töltögetésre 53 veder és négy kupa színbort használtak fel, míg a dézsmaborok 

töltögetésére 14 veder és 3 kupa bort. A bortöltögetés miatt a félben lévő hordókat mindig 

részletesen és pontosan feltüntették. Ez azonban további borászati munkát jelentett a 

töltögetéssel, a hiányzó, elpárolgott, elfolyt bor kiegészítését, hogy nehogy romlásnak induljon a  

maradék bor. 1689 október 17.-én az új és a régi óborokkal együtt Teleki Mihály gyulafehérvári 

pincéjében pontosan rögzítették a darabban, „félben való” borokat, így pl. a csernai óborból 



 

 

39,2 vedernyi volt egy hordóban. „Ennek summa egi negied része meg van.” Vagy az ürmösi 

borból 15,7 vedernyi volt: „Ennek maid egi arasza hia.”, máshol pedig az új, idei ürmösi 

bornál: „Ez idei ürmesi bor ...Egésznek harmadaig megh van...”- írták. Teleki Mihály görgényi 

szőlőhegyén termett majorsági bor, amely a Horgas ház alatti pincében volt, 1688-ban 10 

hordóban állt, az utolsó azonban félben volt. Ezt használták a többi hordó borának forrás utáni 

töltelékére. Ugyancsak itt a Harcsa Fark alatti pincébe a kocsmárostól hoztak 10 veder újbort, 

hogy a hiányban, félben levő hordók feltöltésére használják. A Harcsa Fark alatti pincében levő 

óborok között 37 hordó gernyeszegi megkezdett bor volt, ami félben állt, a többi hordót ebből 

töltögették. 1690-ben, március 19.-én Mikes Mihály csesztvei pincéjében többféle bor közül a 

„Lapádi” majorsági borból a 24. számú hordó 38 vedernyi mennyiségét szánták bortöltögetésre, 

„...amik héja levő töltelékre deputált...” A hordók többsége még faabroncsos volt, ami a 

kádárok felügyelő munkáját felértékelte és nélkülözhetetlenné tette. Teleki Mihály jószágaiban 

1689-ben egyszer tettek említést még csak vas abroncsról kulcsostól, akkor is csak 1 db-ról, és 

egy darab vas szivárványról, amit a borok fejtésére használhattak. A fejtéshez azonban már csap 

és akonalyukas hordókra volt szükség. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem gyalui uradalmában 

is csak 3 db vasabroncsot tüntettek fel 1648-ban, tehát a faabroncsos hordók még túlnyomó 

többségben, majdnem kizárólagosan fordultak elő. A 19. század végére, vagyis majd 200 évvel 

később már a vasabroncsos hordók váltak általánossá, faabroncsút csak elvétve lehetett találni. 

Abroncskötés 

A faabroncsos hordók használatban tartását hordókötők, borkötők, un. berkézők biztosították. 

A jobbágyszolgáltatás között is szerepelhetett a hordókötözés, mint pl. 1608-ban a dávidcenki 

jobbágyoknak. A pintérek vagy kádárok már bonyolultabb munkát is elláttak, új dongás 

edényeket készítettek, javítottak. A jó munkájú, uradalmi és paraszt- mesteremberek mind az 

uradalmak, mind a községek tekintélyes emberei közé tartoztak. Konvenciós fizetésük is jelzi 

ezt. Az önálló, fejedelmi Erdélyben a 17. század végén Teleki Mihály birtokain fontos 

szakértelmet kívánó foglalkozásként tartották számon a kádárokat. Ők nem csak az új hordók 

készítésével, a régiek kezelésével, hanem a benne levő bor őrzésével, az abroncsok éppen 

tartásával, az abroncskötözésekkel, a dongák állandó egymáshoz szorításával tartoztak. Ebben 

az időben még csaplyuk nélkül is készültek hordók, ezért a csaplyuk és akonalyuk fúrása is a 

munkájuk közé tartozott. Valószínű, hogy a szász vidékek „Fassbindere”-i mellett havasalföldi 

mesteremberek is tevékenykedtek a székelyföldi uradalmakban. A lécfalvi földesúrnál, Gyárfás 

Pálnál is havasalföldiek, Orosz Ilie és Jeán nevű kádárok kötöttek 1616. július 4.-én szerződést, 

amely szerint örökös jobbágyai lesznek a lécfalvi földesúrnak. A kádár elkísérte általában a 

hordó és a borfuvarokat. 1689 június 6.-án pl. az erdélyi karkói uradalmi udvarbíró 

rendelkezésére 11 sárpataki szekéren 20 hordónyi csernai bort fuvarozott 24 ember 

Gernyeszegre. A 11 szekéren 22 ember ült, de a sárpataki kádár Buzsi Lőrinc is elkísérte a 

8410,2 liter mennyiségű borrakományt, hogy útközben a hordók abroncsai, dongái nehogy 

elpattanjanak, eresszenek, amit rögtön orvosolnia kellett volna. Szerencsésen meg is érkeztek, 

mert nincs híradás kárról, ami az út alatt érte volna a szállítmányt. A kádár is a többi fuvarban 

részvevő emberhez hasonlóan 8 cipót kapott az útra. Ez  a kádár valószínű uradalmi alkalmazott 

volt, mint azok akik I. Rákóczi György uradalmaiban szolgáltak. Így pl. 1648-ban a vécsi 

uradalomban lévő „kádárló szin”-ben dolgozó, vagy a porumbáki uradalomban dolgozó két 

kádár, akik közül csak az egyik szolgált a mesterségével, vagy a vécsi uradalomhoz tartozó 

Felsőidecsen dolgozó kádár. Parasztkádárok sorába tartoztak viszont a nem uradalmi 

alkalmazottak és mesterlevéllel nem rendelkezők, akiket a karkói jószágban lévő örökös 

jobbágyok összeírásánál 1689 július 23.-án említettek: „Kadárok kik kotni tudnak s azzal 

szolgalnak.” A monori uradalomban 47 jobbágyból 3 parasztkádárt tüntettek fel, akik szintén 

értettek az abroncskötözéshez. 



 

 

Vasabroncsos hordók 

Valószínű, hogy a nyugat-európai távolsági borkereskedelemben használt vasabroncsos 

hordók mintájára kezdett Magyarországon is a vasabroncs megjelenni. Fentebb már láthattuk, 

hogy Erdélyben még a 17. század végén elvétve lehetett főúri gazdaságban, pincében 

vasabroncsos hordót találni. 1736-ban már Pesten, Augustin György német vegyeskereskedő 

ingatlanai közt 2 db, összesen 40 akó űrtartalmú boroshordót írtak össze vasabronccsal. Az 

uradalmak transzport hordóira került így először fel a vasabroncs. A felrakásuk  költsége a 

felhasznált vas mennyiségétől függött, de tartósságuk révén a ráfordított kiadások  megtérültek. 

14.3 HORDÓTISZTÍTÁS, HORDÓKEZELÉS 

14.3.1 A borászati edények tisztasága 

A különböző borászati edények tisztántartására már a 18. század végi szakirodalom is 

nyomatékosan felhívta a figyelmet. Schams Ferenc szóvá tette, hogy a szüret után nem, vagy 

alig használt dongás faeszközöknek a szüret előtti gyors lemosása nem elégséges a 

megtisztításhoz. Elítélő véleményét a budai szüreti előkészületek láttán fogalmazta meg. 

Hangsúlyozta a rézeszközök tisztántartásának fontosságát is. Entz Ferenc is többször 

rámutatott a paraszti borpincék eszközei tisztántartásának fontosságára, ezen a téren azonban a 

19. század végéig kevés javulást lehetett érzékelni, pedig köztudott volt, hogy a zsidó kóser bor 

csupán csak a tisztaság miatt minőségjobbulást jelentett a borkészítésben. 

14.3.2 Az új hordók előkészítése 

A 18. századi francia szakirodalom hideg vízzel kimosást, majd forró sós vízzel, azután 

pedig forró must, majd forró borral kiöblítést ajánlott. Megemlítették emellett ennek 

helyettesítésére az őszibarack virágjából és leveléből készült főzettel való kimosást is. Az ízes 

és illatos füvekkel, növényekkel kiforrázást Chaptal elítélte ugyan, mert ezekkel a kellemetlen 

íz és illatanyagot  elnyomhatták ugyan, de azok okait nem szüntethették meg. A fentebbieknél a 

sós vizet, de a timsós vizet még jobbnak tartották. Már német területen is ezt javasolta 1785-ben 

Germershausen. Emellett a Rajna-melléken a pálinkába mártott, a hordó akonáján belógatott és 

meggyújtott posztó égetésének szokása terjedt el, amit a must beöntése előtt egy nappal 

végeztek el a kénezéssel együtt. Ezt, a „Weingrün”-nek nevezett módszert Borsos Márton 

1846-ban Magyarországon is ajánlotta. Északnyugat-Dunántúlon, Kőszeg, Ruszt, Sopron 

pincéiben a 18. század elején Bél Mátyás megfigyelései szerint a hordókat 1-2 marék só 

forróvízes oldatával mosták ki. Az akonát bedugaszolták és ide-oda lötyögtetéssel mosták, 

áztatták a belsejét. Itt boróka bogyót, köménymagot tettek hozzá kiegészítésül, de birsalmát, 

hársfavirágot és violagyökeret is főztek a mosó víz levében. Ugyanakkor pálinkával is 

kiöblítették a hordót. A hordók tisztára mosása és ízesítése nagy titoknak számított, nehezen 

tudott Bél Mátyás is valamit megtudni róla. Azt írta: „A hordók ízesítését egyik, ha szerencséje 

van, a másiktól tanulja el. De egy-egy szőlősgazda nem egykönnyen közli másokkal, ha 

valamilyen mesterséggel él ebben.” Magyarország más borvidékein is különböző levelekkel, így 

pl. meggyfa, diófa, barackfa, zsálya vagy fenyőmaggal, szerecsen-  dióval forrázták ki a hordót. 

Nagyváthy János a diófaleveles megoldást Tokaj-hegyalján is látta, míg Dunántúlra a sósvizes 

és a citromfűves oldattal való kimosást tartotta általánosnak. Javasolta az édes törköly 

használatát is. Leibitzer János 1832-ben már a meleg seprőpálinkát is ajánlotta, a só és timsó 

mellett. A későbbi szakirodalom megismétli ezeket a tanácsokat. Entz Ferenc még a szőlőlé 

főzetet is megemlítette, de megállapította, hogy ezek a főzetek kevésbé biztosították a hordó és 

a bor tartósságát. Molnár István az új tölgyfahordók csersavmentesítésére a forró vizes 

kiforrázást, majd hideg vízzel megtöltve 1-2 napi kioldását javasolta. A tiszta vizes kioldást 

mindaddig ajánlotta, amíg a kifolyó víz vasgáliccal meg nem barnult. Értékesebb boroknál az új 



 

 

hordót ő is az akónként számított 4 lat konyhasó forróvizes oldatával javasolta kimosni. Sopron 

környékén is az új hordókat forró törköllyel mosták ki pár napos hordóban tartás után. Az új 

hordók beavatásának ismerete azért volt fontos, mert a borkereskedelemben hordóstúl vették 

meg a bort, így az eladott borkészlettel mindig új hordókat kellett biztosítani és ezeket 

megfelelően előkészíteni. 

14.3.3 Dohos hordó és rossz hordóíz, valamint a szagos hordók javítása 

A francia borászati szakirodalom Villermozra hivatkozva a dohos, kellemetlen szagú 

borokat mészvíz, széndioxid, levegő segítségével ajánlotta javítani. Esetleg vizahólyagos 

derítést és átfejtést, valamint pörkölt búza benne tartását is. 

A 18. század első harmadában hordószag ellen zsályát, felszeletelt birsalmát, fenyőmagot, 

szárított bodzavirágot ajánlott egy Tokaj-hegyaljai receptgyűjtemény. A meggyfa levéllel 

forrázást 1759-ben Nediliczi Váli Mihály is ajánlotta. Hordószag ellen Mátyus majd egy tucat 

módszert sorolt fel, de az átvett és hallomásból ismert módokról azt írta:„A' kinek tettzik 

mindeniket próbára veheti. Én kezességet egyikért sem válalok.”1797-ben a Vis'gálódó Magyar 

Gazda meleg cipónak hordóakonára helyezéséről írt, ami a hordó rossz ízét elvette. Leibitzer 

János a friss mészvizet és az izzó faszenet tartotta a hordóíz megszüntetése legjobb módjának. 

A Gazdasági Lapok 1855-ben megismételte a faszén használatának tanácsát, de kénezett hordót 

is javasolt, amibe babérbogyót lógattak. 

A Dunántúli Társadalmi Közlöny 1861-ben mázatlan összeőrölt cserepet ajánlott, majd a 

borba engedve egy napi ülepedés után lefejtették a megjavult bort a seprőről. Molnár István 

spiritusz és törkölypálinka elégetését, vagy szeszbe mártott posztódarabka égetését tanácsolta. 

1871-ben Gall Lajos hordóforrázó gőzkészülékét ajánlotta nagyobb uradalmi borászatok 

részére, de együttes használatra több kisebb gazdának is. Paraszti gyakorlatban a szilvacefre 

kiforrása a dohosszagú hordókban történt, amivel a dohszagot vették ki a dongafából. 

A bor – és a hordókezelések sokfélesége jelzi, hogy az archaikus paraszti módszerek éppen a 

természettudományos ismeretek hiánya miatt maradhattak fenn a 20. század közepéig. Nem egy 

közülük napjainkig is megtalálható, velünk még együttélő szaktudásként, és a magyar örökség 

részeként. Lassan azonban eltűnnek, és ezzel a sajátos magyar szőlő-bortermelés egyféle emléke 

is alámerül a megújulás és a mindent uniformizáló, homogenizáló globalizációs szőlő-

bortermelés tengerében. 



 

 

15. ÖSSZEGZÉS 

A szőlészeti-borászati eszközök, szerszámok, gépek, technológiák néprajzi vizsgálatánál is 

jól kirajzolódnak a történeti-néprajzi, területi tagolódások. Mindez az egyes nagytájak eltérő 

eszközhasználatát mutatják, ami természetesen az eltérő technológiát, szakmai tudást is 

tükrözik. Az eltérések oka általában az eltérő bortörténeti különbség a nyugat és a kelet, illetve 

az észak és a dél közötti különbségre vezethetők vissza. A magyarországi kontinentális 

éghajlatú szőlő-borkultúra mindegyik területhez kapcsolatot, egyféle átmenetet jelentett, 

mutatott. Hol jobban, hol kevésbé dominálóan mutatják az eszközök, a technológiák ezt a 

tendenciát. Számtalan tényező befolyásolta az alapvető eszközök használatát, számos innováció 

színesítette a szőlő-boreszközök használatát, fejlődését.  

A történeti elhatároltság és meghatározottság az alapvető és több évszázados technológiák 

eszközeire vonatkozott, míg a későbbi évszázadok innovációi után a 18. századtól először 

Nyugat-Európában, majd lassan Közép-Európában is bekövetkezett a gépesítés eredményeként 

mindazoknak a munkát könnyítő szerkezeteknek és gépeknek a gyártása, amelyek a 19. század 

közepétől Magyarországon is fokozatosan szériában, sorozatban készültek. Mindez a folyamat 

az innovációs központoknak számító borvidékeken kezdődött, és általában nyugatról kelet felé 

haladt, a magyarországi német (soproni poncichter, mosoni heidebauer, vasi hienc, az erdélyi 

szász, a felvidéki cipszer,) területek kiemelkedő átvételével és kezdeményezésével.  
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43-55., 

 

 



 

 

17. A TANANYAGHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉPEK 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


