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1. BEVEZETÉS 

Tisztelt  Hallgatóm! 

Ebben a tankönyvben a nagyhírű magyarországi szőlészet és borászat történetével, annak 

gyökereivel, forrásaival, kialakulásával, fejlődésével és hatásaival fog megismerkedni. Ez azért fontos, 

mert történelem nélkül nincs jövő, és a magyar borágazat története egy nagy múltú európai borrégió 

történetét tükrözi. Ez a történet elválaszthatatlan az ország, a vidék, azon belül a borvidékek 

történetétől, az ott lakó és termelő emberek vallási és nemzeti-etnikai kisebbségi hovatartozásából 

adódó történetétől. A szőlő- és borágazat elválaszthatatlan a mindenkori termelő kultúrától, jelzi a 

termelés és a termelő társadalom színvonalát, fejlődését. Olyan művelési ágról van szó ugyanis, amely 

nagy értéket állít elő, megfelelő szaktudást és szakismeretet követel meg. A szőlőtermesztés, még 

hullámvölgyeiben is egyféle ösztönzést jelentett a túlélésre, a nehézségek leküzdésére. Az a sok 

szépség, lelki-fizikai boldogság, amit a szőlő- és bortermelés  jelent,  megszépítette és megedzette a 

szőlő- és bortermelők lelkét. Ezért harmonikus a borász élete, ezért jelenti a küzdések és a lemondások 

ellenére is a szőlő gondozása az életet. Lehet, hogy 150 éves török iga nyomta a magyarországi 

szőlősgazda vállát, de ha kellett, gyökerestül telepítette át szőlőhegye egy részét, hogy békésebb, 

nyugodtabb új helyén kedves szőlőtőkéi neki teremjenek, és elvadulva ne a töröknek való behódolást 

szimbolizálják. A magyar szőlő-bortermelésben ez az erő, ez a kitartás és élni akarás jelenti azt a 

hihetetlen pluszt, amit ez az ágazat adott és ad gazdájának, népének. A magyar szőlő- és bortermelés 

története ezért nem csak egy művelési ág történetét jelenti (bár kétségtelen, hogy az egyik 

legfontosabb a művelési ágak közül), hanem az életet, a megmaradást, egy nép illetve népcsoportok 

történetét is jelzi egyben. Így tehát természetesen nem csak szakmatörténeti kérdésként, hanem 

általános népismereti, önismereti forrásként is tekinthetünk a magyarországi szőlészet-borászat 

múltjára, történetére.  

Mindezek ismerete pedig számunkra nem csupán a borkultúra ismeretét, hanem tágabb értelemben 

az általános magyar és európai kultúrába való beágyazódást, kapcsolatainkat is tükrözi: Európát 

Magyarországon és Magyarországot Európában.  

 

A tartalom áttekintése leckénként, modulcímenként. 

1.1 BEVEZETÉS 

− I. A magyarországi szőlő-borkultúra észak és dél, kelet és nyugat között - A kárpát-medencei 

borászat, mint Európa borászata kicsiben. 

− II. Eltérő és hasonló jegyek a kialakuló szőlő-borvidékek között (Szőlőhegyek, szőlőskertek) 

− III. A szőlő és a borpince mint munkahely és jövedelemforrás, mint közösségi élmény és mint a 

helyi demokrácia színtere 

– Helybeli és idegen birtoklás a szőlőhegyeken 

– A minőségi szőlő-borgazdálkodás mint munka és munkahely 

– A szőlő és a bor mint szentelmény, a szőlőhegy és a pince mint a vallási kegyesség 

helyszíne 

– A szőlő és a pincék mint a hétköznapok és ünnepek terei 

− IV. Az ízek-zamatok birodalma, a magyar bor hírneve egykor és ma 

− V. A kárpát-medencei szőlőtermesztés-borászat kezdetei és vázlatos története 

– Ókori (kelta-római) nyomokon a honfoglalók keleti boraival  

– A törökök szőlei, déli hatások 

– Nyugat-Európa új hatásai a 18. századtól 

– A szőlők a 19. század második felében 

− VI. További táji, történeti különbségek (borvidékek és bormárkák kialakulása 

– Borvidékek és bormárkák, eltérő jellegük 

− VII. A magyarországi borvidékek mint innovációs központok, és a polgárosodás központjai 

– Borvidékek a Kárpát-medence közepén, a mai határokon belül 

− VIII. Borvidékek és minőségi bortermelés a Kárpát-medence peremterületén 



 

– Kelet-Magyarország, Erdély és Moldva szőlő-borvidékei 

– Dél-Magyarország szőlő-borvidékei 

− IX. Nyugat-Magyarország szőlő-borvidékei 

– Észak-Magyarország szőlő-borvidékei 

− X. A bortermelés helyzete Magyarországon a II. évezred végén. A magyar bor helye ma Európában 

és a nagyvilágban 

 

Célkitűzés: A magyarországi szőlészet és borászat kialakulásának és hatásának, valamint a magyar 

borászat és az európai borászat kölcsönkapcsolatainak, hatásainak megismerése, kimutatása, 

értelmezése, a jelentősebb tendenciák felismerése. Ennek megfelelően  követelmény a főbb tendenciák 

ismerete, a történeti, táji különbségek bemutatása, ezek okai és hatása a magyar bortörténetben. A 

vizsgán szóbeli tételből kell felelni, vagy írásbeli teszt kérdésekre kell válaszolni, hogy lemérhető 

legyen a hallgató ismeretanyaga, és be kell számolni a teljesítményt minősítő érdemjegyért. 

Definíciókat, kulcsfogalmakat kell meghatározni, önellenőrző kérdéscsoportokat, nyitott kérdéseket,  

illetve 2-3 eldöntendő kérdést kell megválaszolni, valamint párosításos, feleletválasztásos kell 

megoldani. 

 

 

Kiegészítések: Irodalomjegyzék, glosszárium, fogalomjegyzék a végén. 

 

1.2 KEDVCSINÁLÓ 

„ A vízital igen árt az étel közben. 

Gyomrot meghidegít, s nem emésztet könnyen, 

Valamint bevészed, jő ki majd akképpen,  

Hanemha mind estig dolgozol erősen. 

Igyanak bort azért inkább az emberek,  

A több állatoknak jót tésznek a vizek. 

Vagy mikor folyam nincs éltessék kútfejek 

Nem jó, hogy csak vízzel éljenek emberek”  

 

 

Ezt a rímekbe szedett jó tanácsot a középkortól virágzó salernói orvosi iskola „De conservanda 

bona valetudine” címmel ismertté vált tankölteményében olvashatjuk. A mű a 18. századig több mint 

háromszáz kiadást ért meg, 1693-ban magyarra is lefordították. A mű felfogása, mondanivalója 

Európa-szerte, így természetesen Magyarországon is lelkes követőkre talált a szőlőhegyeken és a 

borpincékben.  

Könyvünkben a magyar szőlő-borgazdaság történetét, helyzetét, jelenkorra ható múltját és 

gyökereit szeretnénk bemutatni, hogy a borbarát előtt világossá váljon az egyes jelenségek miértje, 

kialakulása, napjainkig tartó hatása. 

A globalizálódó, egységesülő Európában a helyi tradíciók, a nemzeti kulturális örökségnek számító 

helyi kulturális hagyományok ugyanúgy színesítik a hétköznapi és az ünnepi életet, mint az ún. magas 

kultúra más elemei. Ugyanakkor ezek a hagyományok az identitás, az önazonosság tudat, az 

egészséges nemzeti büszkeség szempontjából sem elhanyagolhatóak, sőt elmondhatjuk, hogy a 

homogenizálódó, egységesülő világban ezek az egyéni, az eltérő fejlődésű történeti múltból adódó 

különbségek egyre inkább felértékelődnek. Tömören megfogalmazva azt mondhatjuk, hogy: A 

hagyomány lett a jövő. Vagyis a mai életünk alapjául szolgáló tudás a múlt gazdag és kiapadhatatlan 

forrásából táplálkozik. Hiszen minden új magában hordozza a régit, amit ugyan meghalad általában, 

de nélküle ingataggá és bizonytalanná válik.  

A szőlővel és a borral kapcsolatos tárgyak, műemlékek, események, nemzeti kulturális örökségek 

kedvező lehetőséget adnak a magyar szőlő-borkultúrára való emlékezésre. Arra a jelentős, a 

történelem homályába vesző, az emberi kultúra szerves részét alkotó szőlő-bortermelési kultúrára, és 

mindarra, ami ezzel szorosan összefügg, ami vidámságot és szomorúságot, vagyont, jólétet és 



 

pusztulást, háborúságot és békét jelentett a szőlővel, borral foglalkozó emberek millióinak. Mint az 

élet más területén is, mindig a mértéket, a megfelelő arányt kellett megtalálni ebben is. Aki elitta az 

egészségét és vagyonát, az mindig a bort okolta, sohasem önmagát. Aki viszont a szőlőből és a borból 

gazdagodott meg, az áldhatta jó sorát, szorgalmát. A kulturált borfogyasztás ugyanolyan fontos része 

volt a borkultúrának, mint a művészetnek a múzsák. Sőt, a múzsák talán éppen a jó bor hatására 

csókolták  homlokon a művészeket! A szőlő és a bor persze sokkal több volt ennél. Azokon a kedvező 

ökológiai adottságú területeken, ahol kiváló minőségű szőlő termett, a bortárolás révén messzi földön 

híres borral kereskedhettek, amelynek köszönhetően a szőlő- és bortermelés fontos megélhetési 

tényező lett. Így a szőlő, bár helyi termelésű növény volt, amit általában jogilag is védett zárt és 

elkülönített területeken termeltek, a borkereskedelem révén távoli tájak lakóihoz is eljutott, s így azok 

bekerültek egy-egy nagyhírű borvidék, bortermő hely vonzáskörébe. Nem véletlen, hogy már a 

középkorban is olyan nagymértékű volt az idegen (nem helybeli) ún. extraneus birtoklás 

Magyarországon. A török hódoltság miatt a középkori legjelentősebb és leghíresebb borvidékünk, a 

Szerémségi borvidék kiesése révén számos szőlőbirtokos gazda, elsősorban jómódú városi patrícius 

polgár már Nyugat-Dunántúlon próbált magának  szőlőbirtokot szerezni. De a folyamatos középkori 

német betelepülés és szőlőbirtok szerzés is ebben a formában jellemezte Nyugat-Magyarországot. Az 

észak-, északkelet-magyarországi borkereskedő városok polgárai pedig arról a Tokaj-hegyaljáról 

gyűjtötték be a termést és kereskedtek a borokkal, amely borvidék a török előrenyomulása idején jó 

ökológiai adottságának és szorgalmas boros gazdáinak köszönhette egyre növekvő világhírnevét. 

A szőlőhegyre kiballagó gazda végtelen nagy nyugalmát, kiegyensúlyozott életszemléletét ma is 

megirigyelhetjük. A szőlőhegy reménnyel töltötte el a borukra mindig büszke boros gazdákat, és 

értelmet adott munkájuknak. A meg-megismétlődő természeti csapások, a földesúri visszaélések, a 

mindennapi élet gondjai, a történelem szélviharának csapásai ellenére az életbe vetett hitet, a termelő-

alkotó munka értelmét hirdetik a szőlőhegyek, a mai városi szemnek is kedvesnek tűnő, az egykori 

borokat védő és rejtő, csakis természetes anyagokból épített présházak, pincék. 

  

 



 

2. A MAGYARORSZÁGI SZŐLŐ-BORKULTÚRA ÉSZAK ÉS DÉL, 

KELET ÉS NYUGAT KÖZÖTT 

 

2.1 A KÁRPÁT-MEDENCEI BORÁSZAT MINT EURÓPA BORÁSZATA KICSIBEN 

 

„...Ungern ist Europa im Kleinen !...”  írta CSAPLOVICS János, aki megfogalmazta és kimondta 

azt a nézetet, ami a 19. század eleje óta él a magyar néprajzban és közgondolkodásban, és amit „kis-

Európa eszme”-nek hívnak. Ennek lényege, hogy  természeti, gazdálkodási, nemzetiségi, nyelvi, 

kulturális, népszokási sokféleségével Magyarország (Kárpát-medence) Európával párhuzamos és 

Európához hasonló tarka és színes képet mutatott. Ez a sokféleség már a magyar államalapítás után 

rögtön kialakult, majd az oszmán török hódoltság után a nemzetiségi betelepítéssel és spontán 

betelepüléssel  még inkább felerősödött. 

A 19. század eleji magyarországi népleírásokat elsőként CSAPLOVICS János igyekezett 

összegzően feldolgozni. Ő alkalmazta Magyarországon először az ország- és népismeretre az 

etnográfia szót. Négy munkájában festette le Magyarország lakosságának néprajzát. Ő, aki úttörő 

módon először érdeklődött a többségi és a kisebbségi népcsoportok etnikus folyamatai, 

jellegzetességei iránt, 1820-ban írta le először azt, hogy: “Das Königreich Ungern ist Europa im 

Kleinen!”, majd két évvel később ezt magyarul is megerősítette. Ezt a hasonlatot nemcsak a táji, 

természeti adottságokra értette, hanem a népességre, gazdálkodásra is általánosította és kiterjesztette. 

Úgy gondoljuk, hogy ez a fogalom és ezek az ismérvek a szőlészet-borászatra is érvényesek lehettek. 

A Kis-Kárpátoktól délre az elő-alpesi területtől egész Zágrábig húzódó, majd északkelettől Erdélyig 

nyúló minőségi szőlő-bortermelési területek, szőlőhegyek azt a sokféleséget, sokszínűséget mutatták a 

Kárpát-medencében, amely általánosságban Európa északi-déli, nyugati és keleti területe 

találkozásánál, a kultúrák kavargó országútján a szőlőtermesztést, borászatot sem hagyták hatások 

nélkül. A szláv-germán-finnugor-török eredetű népek és népcsoportok több évszázada öröklötten 

elkülönülő, ugyanakkor egymásra ható folklórja ellenére, az ökológiai adottságokból, 

meghatározottságból adódóan hasonlóvá kovácsolódott össze az életmód, az anyagi kultúra 

hasonlósága pedig a szőlő-bortermelés jellegzetes fejlődését biztosította ezen a területen. 

Az Európa szerves részét képező, a szőlőtermesztés északi határához közel fekvő, az Osztrák-

Magyar Monarchia részeként Európa egyik bornagyhatalmának számító Magyarország szőlészete és 

borászata szinte az első világháborúig különlegességnek számított kiváló ökológiai-természeti 

adottságaival,  szép savakat és kerek borokat termő szőlőhegyeivel, aszúsodó szőlőivel, mediterrán 

dél-magyarországi területeivel, nyugati, majd észak-keleti irányú nagymértékű távolsági 

borkereskedelmével és sok nemzetiségével. Ebben a nagy konglomerátumban különböző hatások, 

területi-történeti különbségek, a fejlődés különböző szintjén álló felzárkózó és leszakadozó szőlő-

bortermelő területek színes mozaikja tarkította az egységesnek nem mondható magyar bortermelést. 

Az eddigi kutatások szerint a kései feudalizmusban Nyugat-Magyarország és a keleti osztrák 

tartományok – a Bécsi-medence kivételével – a konzervált, konzervatívabb, zártabb német vidékek 

közé tartoztak. Mint reliktumok jelentek meg ezek a területek, amelyek a nagy tengeri felfedezések 

után a fő kereskedelmi utak vonzási köréből kikerülve, Északnyugat-Európa nagymértékű fejlődésétől 

leszakadva a késő középkori hagyományokat konzerválták, és őrizték meg. Ez pedig a 

szőlőtermesztésben és a borászatban is megfigyelhető. Nagy vonalakban ezek természetesen igazak, 

de ha Közép-Európa felől tekintjük át a területek fejlődését, akkor a 15. században előretörő oszmán 

török birodalom árnyékában, a Balatontól északra és nyugatra eső részek, a határterületek és a keleti 

osztrák vidékek nem tűnnek annyira szegénynek és fejletlennek. Ebben a régióban a hagyományos 

európai értékrendet és kultúrát ez a terület képviselte mindezek ellenére is. A gazdasági és műveltségi 

érintkezés a 17-20. században a nyugat-magyarországi megyék és a stájer, alsó-ausztriai, horvát, 

szlovén, szlavóniai területek, közösségek között szoros volt, főleg a cserekereskedelem különböző 

nemeiben, munkamigrációban, piacozásban, más műveltségi elemekben, kapcsolatokban (pl. 

cseregyerekek, iskoláztatás, könyvnyomtatás - szakirodalom), de a kapcsolat az építkezésben, 

viseletben, táplálkozásban, lakáskultúrában, a folklórkapcsolatokban is megragadható, kimutatható.  



 

A gazdálkodás, így a szőlő-bortermelés terén is a városi polgári fejlődés ugyan elmaradt az 

északnyugat-európai újkori polgárosodástól, de az elő-alpesi területen és a Kis-Kárpátok szőlő-

bortermelő vonalában kialakult egy speciális módos, vállalkozói paraszt-polgári életmód. De hogyan 

alakult ki ez a sokszínű, sokféle európai kapcsolatot tartó magyarországi szőlő-borkultúra? Erre kíván 

választ adni könyvünk. 

 

 

2.1.1 Magyarország helye és szerepe a 18-19. századi európai bortermelésben és 

borkereskedelemben 

 

Ma, amikor számtalanszor hangzik el, hogy az európai csatlakozás milyen hatással van 

Magyarországra, az ország gazdaságára, vagy  akár szőlészetére-borászatára, nem lehet haszontalan 

visszapillantani, mi volt a helye és szerepe Magyarországnak a 18-19. századi európai bortermelésben 

és borkereskedelemben. 

A fenti cím olyan óriási földrajzi területet és témakört ölel fel, hogy csak tézisszerűen foglalom itt 

össze az egyébként önálló könyvformátumban is megjelentethető témát, mindazt, hogy miben és 

hogyan láthatjuk a magyarországi szőlészet-borászat helyét és szerepét ebben az időszakban. 

 

1. tézis: Bortermelő nagyhatalmi szerep, de a termeléshez képest kisebb méretű borkereskedelem 

és ennek okai. 

2. tézis: Európai kapcsolatok és belső fejlődés, részben a betelepülő és betelepített külföldi 

munkaerő tapasztalatai hatására. (Munkamegosztás a szőlő-bortermelői munkapiacon.) 

  

A 16-17. századi oszmán török hódoltság alatt sem pusztult ki a szőlő, sőt a mezővárosok 

határában jelentős szőlőskertek voltak, a királyi Magyarországon pedig virágzó szőlőkultúrát éltetett a 

közeli és a távolsági borkereskedelem. A 18. században a török, majd a Rákóczi - szabadságharc után 

nagymértékű szőlőtelepítést jeleznek a levéltári források. Világi és egyházi földesurak, az allodiális, 

majorsági - vagyis az üzemi méretű adómentes, és a különböző társadalmi helyzetű, jogállású 

szőlőtermelők, (jobbágyok, zsellérek, polgárok, de még adóköteles szőlőt szerző nemesek is) dézsmás 

szőlők telepítésébe, vásárlásába-cseréjébe fogtak. A szőlőbirtok és a bortermelés lassan ennek hatására 

az ital, majd az áru kategóriánál többé, a gazdagság szimbólumává, presztízs értékűvé is vált. Ezért 

fordult elő, hogy nem rentábilis, valószínűtlenül kis birtokot is érdemes volt a magyarországi történeti, 

nemesi családoknak egy-egy kiváló ökológiai adottságú szőlőhegyen, történelmi borvidéken, annak 

szőlőhegyén szőlőterületként megvásárolniuk, fenntartaniuk, munkáltatniuk. A szőlőterület ugrásszerű 

növekedését az 1715. évi országos összeíráshoz képest, a megismételt 1720. évi, de a száz évvel 

későbbi 1828. évi országos összeírás egyértelműen jelezte, de ugyanakkor a nagy terület ellenére, a 

nagyobb birtokos szám növekedés miatt az összeírás a  birtokaprózódást, a kisebb szőlőterületek, 

birtokok kialakulását is jelezte. De a 19. század elején már a mennyiségi bortermelés problémái is 

megjelentek a minőségi bortermelés rovására. Így egyféle extenzitási, regressziós jelek is mutatkoztak 

ebben az intenzív művelési ágban, amit Schams Ferenc nagyon világosan már a 19. század első 

harmadában észrevett, megfogalmazott, és tanácsaival küzdött is ellene. 

Magyarország az Osztrák Birodalom keretén belül a 18. század végére a kontinentális éghajlatú 

Európában, a szőlőtermesztés északi határához közel, egyedüli bornagyhatalom lett, ahol egyes 

kedvező adottságú években különleges minőségű és beltartalmi értékű borok érhettek a 18-19. 

századra kiépülő föld alatti bortároló és érlelő helyeken. A mediterrán éghajlatú Franciaország, 

Spanyolország, Portugália, Olaszország mellett, a kiváló ökológiai adottságú szőlőhegyek, a 

nagyszámú vulkanikus eredetű talajkeverékekkel rendelkező borvidékek már a középkor óta 

különleges szőlőtermesztő adottságokkal rendelkező ún. málok déli lejtőin értek, „izztak” töppedtek, 

vagy éppen aszúsodtak természetes úton a szőlőfürtök. Balassa Iván kutatásaiból ismert, hogy már a 

16. század közepe előtt ismert lehetett az aszúbor készítése, technológiája Tokaj-hegyalján. Nem 

lehetett véletlen, hogy még a magyar nemesség is bekapcsolódott a borkereskedelembe, bár a Rákóczi-

szabadságharc után elfordult a kereskedelemtől, mert azt magára nézve méltatlannak tartotta. Viszont 

az 1737. évi országgyűlés törvénye ellenére több nemzeti és vallási kisebbség részt vett a 



 

borkereskedelemben. Részarányuk meghatározó mértékű is volt. Görög, örmény, zsidó, német, 

lengyel, stájer- osztrák (mosoni heidebauer, soproni poncihter, Vas megyei hienc), orosz-ruszin 

kereskedők a magyarok mellett. A kiváló minőséget mutatja az 1733-ban Tokajban működését 

megkezdő Orosz Borvásárló Bizottság, amely több mint hat évtizeden át működve biztosította a cári 

udvar számára a tokaji minőségi borféleségeket, elsősorban az aszú és szamorodni borokat. A 

borkereskedelem nehézségét az jelentette, ami egyben a magyar borok külföldre jutását is, hogy a 

tengelyen, szekéren szállított kisebb mennyiség romlandóbb volt, könnyebben károsodhatott, mint a 

hajóval szállított. Az osztrák vámpolitika pedig mindenhol nehezítette a magyar bor külföldi 

értékesítését. A 18-19.századi borstabilitás kezdetlegessége szintén nehezítette a minőségi borok 

szállítását, illetve csak a téli hónapok heteiben tette lehetővé a távolsági fuvarozást. A hordókban 

történő borértékesítés pedig ma még ökológiailag fel nem mért erdőpusztítást okozott, miközben a 

kádáripar virágzott. 

 

***** 

*** 

A szőlő a l8.sz. elején, az első országos összeírások idején, viszonylag nagyobb nemzetgazdasági 

szerepet játszott, mint később a szántóföldi földművelés kiterjedése után. A bor nemcsak értékes áru 

volt, hanem a szőlőmunkák révén a kétkezi napszámos réteg, valamint több szegény társadalmi réteg 

számára fontos, a borvidékeken egyedüli, megélhetőséget jelentett. 

Szőlőt a jobbágytelkeken kívül irtásban, szorgalmi földön művelték a jobbágyok, zsellérek. A 

szőlőművelés-borkereskedés jövedelmezőségét jelzi, hogy a jobbágyszolgáltatások terhei alól kibúvó 

zsellérek mind foglalkoztak szőlőműveléssel. Bél Mátyás a gondos szőlőművelésre figyelt fel, 

megállapítva, hogy a spanyolok, olaszok, franciák, németek mögött a magyarok sem maradnak el. A 

nagymértékű szőlőtelepítések a 18. sz. első harmadában már a mező és sík területeket sem kerülték el, 

amit Bél - a korabeli nyugat-európai felfogáshoz hasonlóan elítélt. A nagy szőlőtelepítések ugyanis a 

gabonatermő területek kárára történtek, és így a korábbi kiváltságos helyzetű pl. északnyugat-

dunántúli városok lakossága egyre több extra jövedelemtől esett el. Ebben az időben jutott 

monokultúra szintjére Tokaj-hegyalján is a szőlőtermelés, és a növényápolás nagy kézimunka és 

szakmunka igénye, valamint a borkereskedelem speciális foglakozású és differenciáltságú társadalmat 

alakított ki, mint az Orosz István kutatásaiból jól ismert. Magyarországon a paraszti üzemben egyre 

inkább előtérbe kerültek az intenzívebb művelési ágak, valamint a szaktudást és kézimunkát igénylő 

növények termesztése, ami jól mutatja a szőlőtermesztés területén is, hogy a majorkodás nem 

jelentette egyben a belterjesség fokozódását. A majorsági szőlők általában a zárt, feudális jognál fogva 

a földesúr vagy a földesúri jogú város fennhatósága alá tartozó szőlőhegyeken voltak. Érdekességképp 

azonban ezeken a szőlőhegyeken a földesúri függés mellett és az Alföldön a parasztközösségek 

hasonló, sajátos, a faluétól független, belső közösségi rendje uralkodott. Meglétüket már a török előtt 

megfogalmazott 13. századi városi, majd a 15. századtól földesúri rendszabályok, stájerországi 

kapcsolatokkal rendelkező articulusok mutatják, de a 17. sz. végén, a 18. század első felében újult 

erővel fogalmazzák meg az új földesurak és az új szőlőhegyi birtokosok ezeket, mindkét fél 

szempontjainak figyelembe vételével. 

A helyi szőlőtermesztést ezek a szabályzatok, rendtartások az életbelépésük időpontjától 

nagymértékben szabályozták, sőt bizonyos szempontból a minőségi szőlő-bortermelést is 

megkövetelték és biztosították. 

A szőlők különleges jogállása biztosította az állandó területi növekedést. Ugyanis az úrbéri 

telekhez nem tartozott, ezért viszonylagos szabadságot élvezett tulajdonosa, adózni is viszonylag 

keveset kellett utána. A 18. században már a különböző jogállású földeken (irtvány, maradványföld, 

közföld, allódium, eredetileg úrbéres telkiföld tartozéka) létrejött szőlők kötelezettsége tekintetében 

semmifajta különbség nem volt. A jobbágyszőlőkkel az urbárium sem foglalkozott. Ilyen 

kedvezmények jogilag is segítették a szőlőtelepítési kedvet. Szőlőt telepítettek a régi, nagyhírű 

szőlőhegyeken és a városok határában. Somlón már kiterjedt szőlőterület borította a hegyet a l8.sz. 

elején, és a magyarországi városok lakossága a városok körül már a 18. sz. elején nagy szőlőterülettel 

rendelkezett. A városi tanácsoknak a kocsmabevétel - akár árendába adva is - számottevő bevételt 

jelentett. 

Az 1720-ban megismételtetett 1715-ös összeíráshoz képest a szőlőterület mennyiségében jelentős 

növekedés mutatkozott már. Ez részben a korábbi eltitkolt, össze nem írt szőlőkkel és az új telepítések 



 

utáni adómentességgel magyarázható, valamint a kétségtelenül növekedő számú újonnan telepített 

szőlőterületekkel is. 1720-ban, már az  összeírt, mintegy 39 magyarországi városban 14.030 kapással 

(378,8 ha-al), dunántúli városban pedig 7.745 kapással (209, l ha-al) többet írtak össze, mint 5 évvel 

korábban. (75 négyszögöles kapa mértékterülettel számolva a hegyvidéki szőlőket.) 

Elsősorban Északnyugat-Magyarország városainak szőlőterületei növekedtek, ami a  pontosabb 

összeírás mellett jelzi, hogy ez a terület piaci-értékesítési szempontból jobb helyzetben volt, mint 

Dunántúlnak a töröktől, felszabadító harcoktól, a rác és kurucportyázásoktól feldúlt és bolygatott 

része, noha Pécsen is emelkedett a telepített területek száma, ugyanakkor Bazinban és Kismartonban 

csökkent. Kőszegen a korábbi, 1715-ös összeírás pontatlanságát jól meg lehet figyelni, mert biztos, 

hogy Kőszegen már ekkor is termesztettek szőlőt, csak Vas megye összeírása hiányzik. 

Ha a dunántúli megyéket vizsgáljuk a szőlőterület nagysága szempontjából, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a 18. sz. elején ( 1720) Sopron, Vas, Győr, Zala megyékben találhatjuk a 

legnagyobb adóköteles szőlőterületet, de Sopronban közel 3,6-szor több volt a szőlő, mint Vas 

megyében, 6,1-szer több, mint Győr megyében, és közel 6,2-szer több Zala megyéhez képest. Sopron 

megyében kiterjedtebb szőlőterületet műveltek, mint a szomszédos Pozsony megyében, ahol viszont 

Pozsony város javára dőlt el a városok közti szőlőterület nagysága. Sopron megye szőlőterülete az 

összdunántúli megyék szőlőterületének valamivel több mint felét adta, ez is jelzi nagytáji és 

borkereskedelmi jelentőségét, gazdasági súlyát. 

Az összeírások tükrözik is, hogy a környező országrészek betelepített adóköteles szőlőterületeit 

nagyságban messze megelőzte a Dunántúl 5139,2 ha-os mennyiségével, és Magyarország Erdély 

nélküli szőlőterületének majdnem a felét adta. 

Az általános területi számok mellett szempontunkból fontosabb az adózott összeírt háztartások 

szőlőterülete. Sopron, Győr, Moson és Zala megyékben volt a legnagyobb átlagos szőlőterület. Itt 

minőségi változást tapasztalhatunk, ugyanis Moson megyében a viszonylagosan kisebb szőlőterület 

ellenére a szőlőbirtokosok átlagban nagyobb szőlőbirtokot tartottak művelés alatt, mint Zala 

megyében. Ez persze a birtokos létszámtól, az adóköteles és nem adóköteles szőlők arányától is 

függött. A magyarországi átlagnál több volt a birtokosonkénti átlagterület Győr, Moson, Sopron, Zala 

megyékben. Az egész dunántúli jobb átlagot Sopron és Moson megyék messze kiugró adatai 

biztosították. Mindenesetre a Duna-Tisza közén lévő egy adózó háztartásra jutó szőlőterület nagysági 

viszonyszámának összehasonlítási tükrében Baranya, Fejér, Komárom, Somogy, Tolna, Vas, 

Veszprém és Zala megyék alul maradtak a Duna-Tisza közéhez képest. Ott ugyanis a nagy határú 

mezővárosok polgárai óriási területű szőlőket műveltek. 1716-ban pl. Kecskemét 4474 kapásnyi 

szőlővel rendelkezett, (322,1 ha, itt 200 négyszögöles kapa területtel számolva) vagyis egymaga 

többel, mint Fejér, Komárom, Tolna vagy Veszprém megyék. Hasonlóan Nagykőrös, amely 2501 

kapásnyi (180 ha), Cegléd pedig 1300 kapásnyi (93,6 ha) szőlőterülettel rendelkezett. 

A 18. század eleji bortermelés mértékének pontos, számszerű megállapítása nehézségekbe ütközik, 

mert a korabeli összeírás utasítása akókban való számbavételt rendelt el, az eredmények közlése 

viszont csebrekben történt, melyekből kisebb és nagyobb is volt forgalomban. Ezért Wellmann Imre 

agrártörténész %-os adatokat ad meg az abszolút számok helyett. Azonban ezek alapján is a régi neves 

borvidékek rovására mutatkozó jelentős mennyiségi különbséget mutat ki, a síkvidéki, alföldi szőlők 

javára, nyilvánvalóan ellenkező előjelű minőségi eltéréssel. Vagyis a török dúlta területek óriási 

szőlőterületi növekedése nem járt ugyanolyan mértékű minőségi növekedéssel. Sőt, a minőségben 

ellenkező irányú tendencia kezdődött meg, amely már az extenzitás jegyeit mutatta, először az intenzív 

művelési ág Duna-Tisza-közi területein, majd a délkelet-dunántúli területeken is. 

A bortermés és átlagtermés vizsgálatai során kimutatható, hogy Somogy, Tolna, Baranya, Fejér 

megyékben voltak a legmagasabbak a korabeli termésátlagok, így ezek a megyék az ország 

legtermékenyebb szőlői. Ennek egyedüli oka nem lehetett a bőtermő, mellékrügyéből is termést hozó, 

sűrű telepítésű pontuszi fajtacsoportba tartozó Kadarka , még akkor sem, ha ebben a négy megyében 

terjedt el leginkább ez a fajta, és a Duna-Tisza köze hasonló Kadarka ültetvényei is messze 

meghaladták az országos átlagtermési adatokat. 

Szerintem itt nyilvánulhat meg ezekben az adatokban a magyarországi lugas művelésű tőkék nagy 

termése, amely nem a területi, hanem a termőfelületi nagyság révén, csakis a termésátlagban 

mutatkozhatott meg a viszonylagos kis terület ellenére. E mellett szól, hogy újabb, friss telepítések 

adószabadságuk miatt vagy kezdeti alacsony termésük miatt itt nem jöhetnek számításba.  



 

Az adózó háztartások közül Somogy, Győr, Tolna megyékben a legnagyobb az átlagbortermés, míg 

Komárom, Sopron,Veszprém megyében a legalacsonyabb értékű. A Dunántúlé egyébként a 

magyarországi átlaggal megegyező, aminek mértékét Pozsony megye, de a Duna-Tisza közének átlaga 

is meghaladta. 

Vizsgált korszakunkban (a 18. sz. elejétől -19. sz. végéig) az 1720-as adatok tűnnek a 

legmagasabbnak. Később sem tudták ugyanis túlhaladni az átlagtermést, csak a 20. sz. elején, 1912 

körül, amikor 10 hl/magyarhold, (vagyis 23,1 hl/ ha-nak megfelelő lett az átlagtermés. 

 

2.1.2 A szőlőtermesztés a 18. sz. második felében 

 

Az ország szőlőtermesztésének kettős arculata, amely az eltérő ökológiai adottságok révén már a 

római kortól megfigyelhető, a török hódoltság után még szembetűnőbb lett, a 18. sz. második felében 

is jelentős különbségeket mutatott. Más, eltérő technológia jellemezte az észak-nyugati és más a dél, 

délkeleti, keleti szőlő-bortermelő tájakat. Schams Ferenc, a hangyaszorgalmú reformkori szőlő-

borvidék kutató és leíró szakember is észrevette ezt a különbséget, amikor azt írta a 19. sz. elején, 

hogy a budai vagy délebbi borvidék vincellérje a ruszti szőlők szakszerű kezeléséhez nem volna 

használható. Nemcsak a termesztéstechnikai és borászattechnológiai különbség, a szakismeret, a 

tradíció különbsége mutatkozott meg itt, hanem a szervezeti, önálló termelői érdekvédelem is, mert a 

pozsonyi, nagyszombati, feketevárosi, és a tokaji, tállyai szőlőművesek már céhbe tömörültek.  

A termesztés színvonalának emelkedését a biztos nyugati, észak-nyugati és észak-keleti irányú   

borpiac biztosította. A sziléziaiak György és Mihály napja táján vásárolták fel a borokat, a kőszegiek 

Ágnes napjára szállították ki a bort ugyancsak Sziléziába. De bécsiek,  alsó-ausztriaiak és 

stájerországiak is jöttek borért. Ez utóbbiak tömegesen a Balaton-felvidékről szállították a borokat. 

Ezért jelentett 1740-től súlyos következményt Sziléziának Poroszországhoz kerülése az osztrák örökös 

tartományoktól. Piaclehetőséget jelentett ellenben, hogy a 17. sz. második felétől az alsó- és felső-

ausztriai, valamint a csehországi szőlőművelés az állami adózás és az időjárás-változás hatására az ott 

termelt borok minőségükben is csökkentek, a szőlőtermesztés területe, határa visszahúzódott a kis 

jégkorszak hatására, ami egyben a német szőlőtermesztő parasztok és iparos polgárok bevándorlását is 

elősegítette Magyarországra. A piacra utaltságot jelzi, hogy a sziléziai borpiac elvesztése révén több 

mint 430 ha szőlőt vágtak ki a soproni szőlőkben, és 1784-ig 1167 kapásnyi szőlőt hagytak parlagon 

(31,5 ha). 

Az osztrák vámpolitika nem kedvezett a magyar bor értékesítésének. Számtalan akadályt gördített a 

magyar bor útja elé a bécsi udvar a saját gyengébb minőségű borai és saját bortermelői védelmében. 

Skerlecz Miklós is felháborodva állapította meg, hogy „... több helyütt szokásban jött egyáltalában a 

bornak és gabonának behozatali tilalma, holott ezekért Magyarország semmiképpen sem tud 

kárpótlást szerezni magának.” A szőlő az északnyugat-magyarországi városok polgárságának 

mindezek ellenére mégis jó tőkebefektetési és nyereséges területe volt. A városok, földesúri joguknál 

fogva nagy területű városi majorsági szőlőkkel rendelkeztek, amelynek felelős felügyelője a városi 

tanácsok, a polgárok választotta személy volt, aki fizetését készpénzben és természetben kapta. 

Dél-, Délkelet-Dunántúlon és Északkelet-Magyarországon a szőlő-bortermelés mind az 

uradalmaknak, mind a városoknak, mind a jobbágyoknak egyik legfontosabb jövedelemszerző forrása 

volt. A szabad királyi városok az 1750-es évektől kezdve egyre inkább rátértek saját termésű boraik 

kimérésére, ezért fejlesztették szőlőművelésüket, akár ipari vállalkozói tevékenység gátolásával is. 

Székesfehérváron a városi birtokgazdálkodás költségei a 18.sz. közepétől kizárólag szőlőművelési 

költségből adódtak. Székesfehérváron 1750-1770-es években a városi bevételeknek a 20-25%-át 

csakis a bormérés adta. Az óriási bormennyiséget a város még a saját termelésűvel sem tudta 

kielégíteni. Ezért mint viszonteladó, a jobbágyok, zsellérek borát vásárolta fel. Ez egyáltalán nem 

számított ritka jelenségnek a városok esetében. Más városok jelentős jövedelme is a borból 

származott. A szőlőtermesztéshez annyira kötődött pl. Pest megye lakossága, hogy az óbudai, 

ráckevei, visegrádi uradalmakban 1769-től a legnagyobb propaganda ellenére sem sikerült elterjeszteni 

az eperfaültetést és selyemhernyó tenyésztést a szőlőművelés helyett. Pedig a korabeli 

gazdaságpolitika az ipari-takarmánynövényekkel együtt ezt javasolta és erőltette, az egyre nagyobb 



 

mértéket öltő szőlőtelepítést, a gabonatermő szántók és a síkvidéki területek szőlővel történő túlzott 

beültetését a 18. sz. végi hivatalos és a bécsi udvar kormánypolitikája sem nézte jó szemmel. 

 

2.1.3 Hanyatlás a 18-19. század fordulóján 

 

Az óriási mértékű, konjunkturális, át nem gondolt, tervszerűtlen telepítések kritikus helyzetet 

eredményeztek a századfordulóra, de ez a helyzet tartósan elhúzódott még pár évtizedig. Főleg az 

egykori török dúlta területek adtak az új telepítésű szőlőkből sok termést, jóval megelőzve az egykori 

királyi Magyarország szőlőtermés eredményét. 

A nagy szőlőtelepítések közvetlen módon eleinte kedvezőek voltak a jobbágyság, zsellérség 

gazdasági helyzetére, mert a feudális kötöttségek szövevényében a szőlő kisebbfajta szabadságot, az 

élet és a munka értelmét jelentette. A nemesi, szabad jogállású személyeknek pedig ingyen 

jövedelemforrást jelentett a dézsma, hegyvám, illetve a kimért bor mint adó. A belső piac telítődését 

azonban ennek az előnyös oldalnak a túlzott mértékű növekedése és ugyanakkor a külpiacok felvevő 

képességének bedugulása okozta, amiben a nem megfelelő minőségű, tisztaságú, kezelésű, szállítású 

borok is közrejátszottak az egyre elviselhetetlenebbé váló osztrák védővám mellett. A szőlőtermelés 

gondjaival – sajátos módon – a kerületi főispánok alig foglalkoztak jelentéseikben II. József 

uralkodása idején. A magyar Hírmondó már 1780-ban, majd 1791-ben is a túltermelés miatt 

megkezdődött kiirtásáról számolt be, és ezek a hírek sajnos a minőségi, a bort drágábban termelő 

vidékekről származtak. A szőlőterületek részaránya azonban a többi művelési ághoz viszonyítva 

tovább is felfelé kúszott,1835-ben elérve a csúcspontot. 

A bor alacsony ára az önköltséget nem fedezte, a termelők ezért adót sem tudtak fizetni. 

Ugyanakkor az a paradox helyzet állt elő, hogy Magyarországon a bécsi udvar gazdaságpolitikai 

eredményessége révén az 1790-1815 közötti években olcsóbb és több volt az osztrák bor, mint a hazai. 

Így hiába volt Magyarország az Osztrák Birodalmon belül a legnagyobb szőlőterülettel rendelkező 

legnagyobb bortermelő, kritikus helyzetbe került a hazai minőségi bortermelés. Schams Ferenc, bár 

kétségbeesetten próbálkozott a minőségi bortermelés propagálásával, támogatásával, fellendítésével, a 

magyar borpiacokért küzdeni, egymaga ennek eredményességéhez kevésnek bizonyult. A 

szőlőtermelés és borászat hiányosságairól tett észrevételei és megállapításai, javaslatai nem tudták a 

feudális és politikai-közgazdasági kötöttségek között vergődő magyar szőlészetet és borászatot 

kivezetni ebből az önmaga által is előidézett kátyúból. Schams halála után 25 évvel F. X. Hlubek 

osztrák szakíró is csak megismételhette Schams érveit a szőlészet-borászat akadályairól és a kivezető 

út lehetőségeiről, így a nagy és igazságtalan vámról, a művelés alacsony színvonaláról, a tervszerűtlen 

fajtaválogatásról, a tömegtelepítésről, a mennyiségi szemlélet káros elhatalmasodásáról a minőségi 

bortermelés kárára, a tőkehiányos ültetvényekről, az olcsóbb termelésre való törekvésről, a szüret, 

pincemunkák, borkezelések elhanyagolásáról.                                          

De vizsgáljuk meg közelebbről a magyar borok minőségét. A kiváló és kedvező ökológiai 

adottságú szőlőhegyeken és a bazaltmorzsalékos, vulkanikus és nyiroktalajokon termett magyar 

mustok és borok cukortartalma az európai átlag felett volt. Így a híres magyar borvidékek borait a 

magas természetes cukortartalom miatt nem is kellett külön cukrozni. 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 extrakt tartalmú bornak tartották. A magyar 

mustok magas természetes cukortartalma, a kedvező ökológiai adottságoknak és hatásoknak 

köszönhetően, a későbbiek során is előkelő helyet biztosított az európai  rangsorban a magyar bornak. 

Emellett az aszúborkészítés elterjedésétől, a 18. századtól a kései szüretek még jobb mustfokot 

biztosítottak. 

Az európai mustok átlagos természetes cukorfokának az összehasonlításakor első helyen álltak a 

magyar mustok még a 19. század közepén is: 

 

 magyarországi mustok átlaga:         21,44 fok 

 szlavóniai mustok átlaga:                20,00 

 horvátországi mustok átlaga           19,50 

 stájerországi mustok átlaga             19,41 



 

 franciaországi mustok átlaga          19,00 

 rajnai mustok átlaga                       18,13 

 csehországi mustok átlaga              17,10 

 moseli mustok átlaga                      16,23 

 

A borok cukrozásának szokása a borkereskedelem 18. századi kiteljesedésével terjedt el. Az 

Osztrák-Magyar Birodalmon belül 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 is már 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, - hogy kénytelen volt a württembergi herceg szigorú halálbüntetéssel fenyíteni 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 német 

borkereskedő még 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 teret nyert. Chaptal, Napóleon minisztere nevéhez fűződik 

ez az eljárás, aki leírta, hogy „... annál több alkohol 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 franciaországi mustokat. 

A borkereskedelem szempontjából is nagyon fontos volt a borbiokémia megismerése.  A 18. 

századi természettudományos ismeret bővülése a borászati szakismeretre nagymértékben hatott. Főleg 

a 18. század végétől Nyugat-Európában, majd a 19. század elejétől - 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 sajnos a magyar borászatnak az európai szinthez képest majd egy évszázados 

ütemhátránya alakult ki. A feudális érdektelenség a szőlőgondozás munkái után a borkezelésben 

éreztette még jobban romboló hatását. 

A 18. századi uradalmak borkezelései már különböztek a jobbágyitól. Alapvető különbség: az 

eltérő eszköz, a vegyszerhasználat, és a tudatos természettudományos magyarázattal bíró rendszeres 

szakmunka hiánya volt. Általában eszköznagyságban, jobb tároló pincékben és hosszú évek 

tapasztalatát összegyűjtő uradalmi pintér, kulcsár irányításában különbözött az uradalmi borkezelés a 

jobbágyitól. 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-parasztok, fejtés után a hordót kimosták, letörölték, tisztántartásukról gondoskodtak. 1774-

ben J. Wiegand ugyan dicsérte a híres magyar 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 champagne-i borokhoz, ha nem volt megfelelően kezelve. 

J. Wiegand alsó-ausztriai szakember 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 bor- és nemzetgazdasági károkról. A jó természeti adottságok révén a 

borászati ismeretek hiányosságai sokáig ellepleződtek. A német Germershausen is dicséri, sőt 

követendő példaként említette 1785-ben a magyar borászatot.  Azonban a helyes borkezelések 

megismerését az a nagyfokú titkolózás is nehezítette, amiről Bél Mátyás számolt be Kőszegről. A 

savanyodó és a nyúlósodó bor ellenszerét, amit itt általánosan ismertek, nem   sikerült senkitől sem 

megtudnia. A családi ismeretként apáról fiúra szálló titkokat kézzel írt receptes könyvekben őrizték 

meg, amilyent a 18. század végéről Tokaj-hegyaljáról ismerünk, vagy 1832-ből, amelyet 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 új 

gazdaságpolitika, amely a borászatot új alapokra tevő francia szakirodalom megismerését és 

megismertetését szorgalmazta. Chaptal és munkatársai a természettudomány korabeli legújabb 

eredményeit építették be új borkezelési ismereteikbe. 

A korai szakirodalmi és technológiai kapcsolatok szorossága és hatása jól kimutatható. A l8. sz. 

legvégén, és a l9. sz. elején a francia szakirodalom és főleg a francia borászat gyakorlata óriási 

hatással volt a magyarországira. (A l9.sz. második felében megjelent filoxérával foglalkozó 

szakirodalmat nem is említve.) Fábián József magyarra fordításai mellett a francia eredményeket főleg 

német fordítás révén ismerték meg hazánkban. A dél-német szőlészeti-borászati szakírók munkái 

ugyancsak ismertek, ami az első magyarországi szaklapok referáló részéből ki is tűnik. Különösen a 

l9. sz. első felében magas színvonalra jutó stájer szőlészeti-borászati szakirodalom hatott a határos 

szőlőterületekkel rendelkező nyugat-magyarországi szőlőbirtokosokra. A hatás kölcsönös, mert a 

korabeli nyugat-európai szakirodalom alapos hazai ismerete mellett Konrád Lajos Pál, Görög 

Demeter, Schams Ferenc munkásságát és tevékenységét, eredményét is jól ismerték a l9.sz. első 

felében a nyugat-európai (elsősorban a stájer, alsó-ausztriai és a dél-német) szakemberek.   

A nyugat-európai (dél-német, alsó-ausztriai, stájerországi) módszerek gyakorlati elterjesztésében a 

betelepült munkaerőnek is nagy, egyes területeken meghatározó, máig ható szerepe volt a l7.sz. 

végétől. (Így pl. a Soproni Borvidéken, a Móri Borvidéken, a Villányi Borvidéken, a Mecseki 

Borvidéken, az Egri Borvidéken, a Budai Borvidéken, a Hajós-Vaskúti borvidéken, a Szekszárdi 

borvidéken, az Etyeki borvidéken, míg az erdélyi Nagy-Küküllő mente már a középkor óta jellegzetes 

szász szőlővidék.) 

A l9. sz. végére Magyarország szőlészete és borászata a táji különbségek, valamint a szőlő-

bortechnológia különböző történeti rétegei irányából ezek egységesülő konglomerátuma felé haladt. A 

középkori fehérbor kultúrájú dunántúli területekre átlós irányban a 16-l7.században balkáni jellegű, 

nyílt erjesztésű vörösborkultúra jelent meg, amely az ország középső területein is kialakította a vörös- 

vagy  rozéborokat. Északnyugat-Dunántúlon már a középkor óta jellegzetes, a német szőlőműveléssel 

szoros kapcsolatot tartó fehérborkultúra található, ami a 18.századi német betelepítésekkel erősödött. 

Észak és Északkelet-Magyarországon a városi polgársággal szoros kapcsolatban levő fehérborkészítés 

vált általánossá. A korábbi balkáni vörösborkultúra területére, az egykori délszláv, szerb telepesek 

helyére költöző németek kevert technológiával a fehérbor feldolgozásához közelítő, nyugat-európai 

hatású, zárt erjesztésű vörösbort készítettek. Új eszközök, fajták megjelenése mutatta ezt a folyamatot, 

míg Északnyugat-Dunántúlon a l9. sz. első harmadában kialakult egy zárt erjesztésű nyugat-európai 

vörösborkultúra, amely legjellegzetesebb képviselője Sopron. 

A magyarországi szőlő-borkultúrában így pl. a Dunántúl az eltérő történeti rétegek 

konglomerátumaként északnyugaton Alsó-Ausztriához, nyugaton Stájerországhoz, délen-délkeleten 

Szerémséghez és az Alföldhöz, és a betelepült németek technológiája révén a dél-német szőlő-

borvidékekhez kapcsolódott.  

A 18. század végi francia szakkönyvek hatása és a szakszerűbb bortermelés a jobbágyfelszabadítás, 

a szőlődézsma és az italmérési monopólium megszüntetésével függött össze. A 19. 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 szakismeretet. 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 panaszkodó 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 Magyarországon 1875-ben kimutatott filoxéra /szőlő gyökértetű/ óriási pusztítást végzett a 

magyarországi szőlőkben. Mind a paraszti, mind az uradalmi szőlőket megtizedelte, és a kezdeti 

tanácstalanság után számos Európában alkalmazott védekezési eljárást és kutatási eredményt vett át a 

magyar szőlészeti szakirányítás. A történeti borvidékek többsége Magyarországon, a Dunántúlon 

helyezkedett el, így a filoxéra pusztítása itt még nagyobb gazdasági és társadalmi kárt jelentett. Dél-

Baranyában német falvak néptelenedtek el, a filoxéra pusztítása nagymértékben hozzájárult a belső és 

külső migrációhoz, az Amerikába, Boszniába és a délvidéki, Duna-Tisza közi immunis 

homokterületekre vándorlás nagy hullámához is. Ezt az óriási mérvű katasztrófát csakis nemzeti 

összefogással, a szaktárca, a néptanítók és a vidéki papság segítségével tudták megállítani, és így a 

szőlőrekonstrukcióhoz sikeresen hozzákezdeni. 

Ez a két évszázad, a 18. és a 19. meghatározó lett a magyarországi szőlő-borkultúrára, a magyar 

borok karakterére, jellegzetességére. Az európai tapasztalatok, kapcsolatok a magyarországi 

szőlészetnek és borászatnak is használtak, a borminőség és főleg a borkezelés, a borstabilizálás 

érdekében, amely a borkereskedelem fejlődését is maga után vonta. E két évszázad formálta és 

véglegesítette leginkább, és alakította ki a mai borvidékeket, amelyek közül a többségét meg lehetett 

találni már a Rákóczi-szabadságharc alatt elkészített, első szőlő-borvidéki besorolásban is. 

Mindezekért fontos ez a két évszázad, amely véglegesen kijelölte Magyarország helyét az európai 

minőségi bortermelésben és borkereskedelemben. 

 



 

3. ELTÉRŐ ÉS HASONLÓ JEGYEK A KIALAKULÓ MAGYAR SZŐLŐ-

BORTERMELÉS, ÉS VIDÉKEK KÖZÖTT, KELETI ÉS NYUGATI HATÁSOK. 

 

Asbóth János, a keszthelyi Georgikon nagyhírű tanára, 1803 szeptemberében írta a Balaton-

felvidékről, hogy a keszthelyi szőlőhegy tükröződött, szinte fürdött a tó vizében. Ez a megkapó kép 

annyira állandósult, hogy később több előadás is kölcsönvette. Ezzel a címmel hangzottak el 

előadások a szőlős táj és a Balaton kapcsolatáról. Eötvös Károly pedig, A Balatoni utazás c. írásában, 

a szőlőhegyek szépségétől lenyűgözve azt írta, hogy a hófehérre meszelt falu présházakkal teletűzdelt 

tájak a tepertős pogácsához hasonlítottak. A szőlőhegyek - a megművelt szőlőkkel, mint az emberi 

munka eredményével - a lágy, szolid táj képével a látogatók, szemlélők szemében olyan harmonikus  

képet alkottak, amelyek nemegyszer a művészetek különböző ágait is örök értékű alkotásokkal 

gyarapították. 

De mióta is vannak szőlőhegyek és szőlőskertek Magyarországon? Mi a szőlőhegy és a szőlőskert 

közti különbség? A szőlőhegy és a szőlőskert mennyire része a magyarországi történelemnek? Hogyan 

és mint jelzik a történeti korokat, a társadalmi és gazdasági változásokat a szőlőhegyek 

arculatváltozásai, a szőlőhegyi változások? Ilyen és még számtalan kérdésre keressük a választ 

tájtörténeti, történeti- ökológiai fejezetünkben. 

Szőlőhegyek az ország nagy részén, Dunántúlon, Felvidéken, Erdélyben és az Alföld nagyobb 

területén már a középkor óta megtalálhatók, különleges jogállással. A feudális, rendi társadalomban is, 

egyféle autonómiával, a lakótelepülésektől független önkormányzattal rendelkező szőlőtermelő 

területek voltak. A Debrecentől délre, Orosházáig elterülő vidékeken ún. szőlőskertek alakultak ki, 

melyektől a kilenced és tizedfizetési adókötelezettségben, vagy hegyvámfizetési kötelezettségben 

különböztek a szőlőhegyek. A szőlőskertek után ugyanis, mint szorgalmi föld után, melyek a jobbágyi 

beltelkek részei voltak, nem kellett adót  fizetni. 

A szőlőhegyek vizsgálata, történeti-ökológiai tanulmányozása azt mutathatja meg, hogy miként élt 

együtt több évszázadon át környezetével az ember, miként alakíthatta, használta fel adottságait, és 

hogyan változtatta meg, hogyan hatott vissza az emberre, emberi közösségre, az emberi munkára, 

gondolkodásra, a környezeti kapcsolatára a szőlőhegy. A szőlővel beültetett táj történeti alakulása az 

emberi termelő közösségekkel kölcsönhatásban jelenik meg előttünk. A szőlőhegy realitás és elérendő 

cél volt évszázadokon át, amely egyben mint táj vagy tájalkotó elem az emberrel való kapcsolatot is 

hirdette. A szőlős területek, a szőlőhegyek, e kapcsolaton túl egyféle értelmét és célját is jelentették az 

itt élő emberek életének. Ez a tevékenység egyben egy értékesíthető, jól hasznosítható és keresett 

terméket állított elő, a szőlőt és a bort. 

A szőlőhegy mint táj, mint művelési ág, mint különleges esztétikai érték, történetileg - az éghajlati, 

területi, ökológiai adottságok keretében - az emberi szorgalom, az emberi szakmunka, szakértelem 

terméke és eredménye is volt. A szőlőhegyek, szőlőhegyi tájak azonban nem egységesek, nem 

uniformizáltak. Eltérő történeti, kulturális gyökerű ismeret és múlt szolgáltatta a különbségek alapját.  

Ezek a nagy különbségek mára lassan-lassan eltűntek, az egységesülés jelei mutatkoznak, legfeljebb 

az ökológiai adottságok különbségei maradtak meg. Ezek a folyamatok több évszázad alatt zajlottak le 

az ipari korszak előtt, majd utána felgyorsultak a helyi innovációk révén. 

A Dunától jobbra az egykori Pannónia területén meghonosodott szőlőtermelés és borkészítés 

meghatározta gyökereivel a népvándorlás utáni, Nyugat-Európához kapcsolódó szőlő-borkultúrát. Míg 

a honfoglalás hatására kialakuló (keleti) eltérő szőlő-borkultúra kialakulása, majd lassú gyengülése, és 

a nyugat-európai hatások felerősödése (francia-vallonok Északkelet-Magyarországon) mind tájképi, 

mind termesztési különbségét jelentett a magyar szőlészetben, borászatban. A honfoglaló magyarság a 

vándorlása során a szőlő areahatárát (északi elterjedési határát) átlépve a nyelvészeti, történeti, 

régészeti, néprajzi, növényföldrajzi és összehasonlító kertészettörténeti adatok tanúsága szerint 

többször megismerkedhetett a szőlőtermesztéssel és a borkészítéssel. Ez az ismeret azonban sokféle és 

sokgyökerű lehetett, ahogy a különböző területeken megismert különböző gyökerű szőlő-borkultúra is.  

A Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger közötti déli, Kaukázus közeli területeken az ókori római 

birodalom hatására kialakult szőlőtermesztéssel kapcsolatban mind az alacsony- mind a magas 

művelést láthatták. De a kaukázusi, keleti jellegű magas, lugas művelésű szőlőtermesztéssel és 



 

földalatti vermes, agyagedényes bortárolással is megismerkedhetett a honfoglaló magyarság 

kabarokkal, alánokkal keveredett népessége. A honfoglaló magyarság népcsoportjai a kevés 

növényápolást, a téli szállást nyújtó folyó menti galériaerdők lombszintjére felkúszó szőleinek 

gyűjtögetés formájában történő, késő őszi szüretelését ismerte. A gyors lényerés módja a taposás volt, 

amelyet egy fatörzsből készült és szalu kapirccsal kivájt taposó edényben végezhettek el. A 

kezdetleges szűrést, valamint a gyorsan, de a téli hidegek miatt nem teljesen kierjedt bort erjesztő-

tároló veremben tarthatták. A viszonylag megtisztult alacsony alkoholtartalmú, alkoholos erjedésű 

szőlőital - mely a mai értelemben igen silány borminőséget jelenthetett - inkább alacsony 

alkoholtartalmú, üdítő ital lehetett. A borrá kierjedés a föld alatti vermekben, cserépedényekben 

történhetett. Kierjedés után rögtön elfogyaszthatták a bort. Ezeket a borokat a magas savtartalom, a 

savanykás íz jellemezhette, amit csak részben kompenzált az alacsony alkoholtartalom miatt 

kierjedetlen cukor. A honfoglaló magyaroknál azonban a bor nem kizárólagos erjesztett ital volt, de a 

bor fogyasztásának szokását a négy ivóalkalmatosságból álló edénykészletek (pl. a későavar fejedelmi, 

nagyszentmiklósi kincs leletei), és a tömlőszopókák egyértelműen jelzik. 

A honfoglalók számára ismerős növényföldrajzi adottságú Kárpát-medencében a tölgyes 

domboldalak magassága megegyezett a szőlős dombok magasságával. A tölgy és a bükkerdő 

találkozási vonala egyben a szőlőtermesztés északi magassági határvonala is volt. Ugyanakkor a 

szőlős és a tölgyes zóna magasságában töltötték ki a honfoglalók új hazájukat, szállásterületüket.  Az 

első erdőirtások egyben a kedvező adottságú területeknek, a máloknak dombvidéki, irtásszőlők részére 

történő felszabadítását jelentették az Árpád-kori szolgálónépek révén. A szőlőhegyi kép elemei, a 

szőlőhegyekkel együtt a 12. század elejétől fokozatosan alakultak ki, és kezdtek a maiakhoz 

hasonlítani. Természetesen a történeti-ökológiai különbségek bár egyre csökkenő mértékben, de 

megmaradtak. 

A folyóvölgyek galériaerdeinek tisztásain, szélein, a természetes növénytakaró részeként élő kúszó, 

lián szőlőnövény, a lugasos művelésével együtt nem jelentett a tájba való beavatkozást. Szervesen a 

tájjal, a természet alkotó elemeivel együtt élt a szőlőnövény és a kezdetleges, keleti jellegű szőlő-

borkultúra. A szőlős hegyoldalak kiválasztása azonban tudatos emberi, a természetes tájba történő 

beavatkozás volt, amely már egyféle tájalakításnak, rendezésnek is vehető. Azonban ez a sokszor már 

visszaállíthatatlan tájalakítás még nem jelentette veszélyes mértékűen az ökológiai rendszer 

megbontását, az ökológiai egyensúlyvesztést. Ez a fajta ökológiai egyensúly csak a 18. századi 

nagyarányú, és szertelen szőlőtelepítések révén bomlott meg, amikor az erdők a tarvágás és irtás révén 

áldozatává váltak a szőlő-monokultúra termelési szintjére törekvő borvidékeknek, illetve a szorgalmi 

földek előnyeitől megrészegedett, a feudális termelési kényszer és adók alól kibújni szándékozó 

jobbágy-parasztok munkájának. Ennek a nagyarányú erdőirtásnak a török-kor végén a tölgyesek 

zónája esett áldozatul, mind az óriási mennyiségű szőlőkaró, mind a nagyszámú hordó, dongakészítés 

miatt. 

A magyarországi borvidékek innovációs központoknak foghatók fel, ahol az apáról fiúra szálló 

szakismeretek állandóan bővültek a helyi szakmai megfigyelésekkel, a borkereskedelem révén pedig 

távolabbi tájak szakmai tapasztalataival, innovációival. Nem véletlen, hogy a 18. században 

monokulturális szintre jutó borvidékek első, minőségi borvidéki besorolása, értékjelző megnevezése 

már 1707-ben elkészült. A magyarországi szőlőtermő területek országos osztályozása az ország kb. 

75%-ára terjedt ki.  Első osztályú borvidék pedig csak Hegyalja volt. A többi 23 szőlőterület másod-, 

kilenc terület harmad-, 15 pedig negyedosztályúnak minősült ekkor. 

A szőlőhegy - mint általában a táj képe, arculata mindig magán hordozza az adott kor gazdasági - 

társadalmi viszonyait, jellegzetességeit. Vagyis a szőlőhegyek egyben az emberi közösségeknek, 

csoportoknak az egymáshoz és a tájhoz, a szőlőhegyhez való viszonyát is tükrözik. De tükrözik azt a 

kort is, amelyben a tájat, a szőlőhegyet használó, formáló emberek élnek. Így a szőlőhegyek, és a 

szőlőhegyi arculat története, a Kárpát-medence és Magyarország történetének egyféle lenyomata is. 

Mint a táj, úgy a szőlőhegyek sem állandóak, változásai történetileg kimutathatóak, meghatározhatóak. 

A szőlőhegy alakulása, fejlődése, változása ugyan egyedi, de általában ökológiai, természeti, 

gazdasági - társadalmi hatásra következett be. Történeti, időbeli és területi eltérések mutatkoztak a 

szőlőhegyek arculatának alakulásában. Nem véletlen, hogy a 18., majd a 19. századi helytörténeti 

szakirodalom felismerte a magyarországi szőlőhegyek jelentőségét. Bél Mátyástól kezdve számtalan 

országleíró igyekezett adatokat szolgáltatni ezekről a kis és nagy tájakról. A táj- és népismeret 

összekapcsolódásának  közös mozgató ereje, a társadalmi haladás kérdése lett. Ez egyben a rendi 



 

társadalomból a polgári társadalomba való átlépést, ennek a folyamatnak az előkészítését jelentette. A 

számtalan útleírás, beszámoló, országleírás, a kibontakozó magyar nyelvű szakirodalom, a statisztikák 

mind-mind  az ország egyes tájairól – adott esetben szőlőhegyeiről, a népességről, a helyi szokásokról, 

vagy mint Schams Ferenc esetében látható, a szőlőről  mint művelési ágról – területi, történeti, de 

sokszor országos képet rajzoltak meg. A romantika és az irodalmi népiesség a 19. század közepétől 

újrafogalmazták a szőlőhegyi tájeszményt. Ezzel a mindennapi elpusztuló élet, az elmúló hétköznapok 

történeti néprajzi és történeti-ökológiai adottságait, elemeit emelték be a művészetek hallhatatlan és 

örök birodalmába, a szőlőhegyekre vonatkozóan is. 

Az egyben gazdasági üzemet is jelentő szőlőhegyek a 19. század végén, majd fokozottan a 20. 

század elejétől, a vízpartok (Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó) környékén az üdülőkörzetek, 

üdülőövezetek szerepét is betöltötték. A filoxéra óriási pusztítása után a gyümölcstermesztéssel, 

állattenyésztéssel hasznosított egykori szőlőhegyi kopár részek víz közeli területét, a turizmus és az 

üdülő - idegenforgalmi szolgáltatóipar népesítette be. Mára a szakemberek a borturizmus, a borutak 

fejlesztésével az egykori, idealizált szőlőhegyi kép megőrzésén és konzerválásán fáradoznak közös 

erővel, mert ez az a kép, amely több évszázad alatt kristályosodott ki, a legoptimálisabban mutatja 

meg a szőlőhegyek és az ember kapcsolatát. A szőlőhegyi bortermelő közösségek érdeke is az, hogy a 

táj szép képét fenntartsák, megőrizzék a túlzott civilizációs, a tájban és tájtól idegen, károkat, 

tájsebeket okozó elemekkel szemben, egy elvárható ideális, optimális arány megtartásával. A turizmus 

és a szőlőhegy, az idegenforgalmi leterhelés a szőlős tájon nem új keletű probléma. A nyugat-európai 

szakirodalom már kötetekben foglalkozott a kérdéssel, ugyanúgy mint a táj és a technika-technológia 

kapcsolatával. A kérdés itt nem csak az, hogy hogyan nyilvánul meg a kelet-nyugat, és az észak-dél 

közötti ökológiai-történeti gyökerű kulturális különbség a tájban, hanem egyre inkább az, hogy 

mindezek ismeretében is, nehogy némák legyenek a jövőben tavaszaink, a tavaszi rovar és 

madárzsongás helyett ne halotti csönd üljön a tájra. Mert, bár a természet legyőzése még nem jelenti 

rögtön a táj legyőzését is, de már annak kezdetét jelentheti. Ezért is jelennek meg, mintegy felkiáltó 

jelként az újabb történeti szakirodalomban a tájak, a folyók, a természet elemeiről történeti elemzések, 

összefoglalók, hogy a művészeti albumok számát itt most ne is említsük. A táj mint a történeti 

vizsgálatok új tárgya, a szőlőhegyek és az emberi közösségek kölcsönhatását is mutathatja. A 

szőlőhegy egyben térélményt is nyújt az ember számára, tágasságával, a messzire látás biztosításával. 

De a szőlőhegy egyféle biztonságot is jelentett, amely a pusztító seregek elől menekülési, túlélési 

lehetőséget is nyújtott. A középkor és az újkor vallásos embere is Istenhez közelebb érezhette magát, 

és kegyességében, vallásos áhítatában népi szakrális, vallási építményekkel díszítette szőlőhegyét. A 

védőszentek közbenjárását kérve a védőszentekhez irányuló fohász helyein árnyat adó és jó illatú fákat 

ültettek, amelyek szintén elengedhetetlenül hozzájárultak a szőlőhegyi táj képéhez. 

Mindenkinek megvan a maga saját tája, kedves képe a tájról. Az az idealizált táj, ami a 

gyerekkorral, a lakóhellyel, esetleg a hazával kapcsolódott össze. Ez a táj általában az emlékezetben 

megszépült, kellemes emlékek kapcsolódtak hozzá. Ez a táj tehát szubjektív, illetve a tájról alkotott 

utólagos kép révén lesz azzá. Mert a táj mindig objektív. De a táj objektivitása ellenére mégis minden 

egyénnek szubjektív is, mert csak az egyénnek jelenti azt, amit az adott pillanatban jelenthet. Az 

egyéni emlékek, az egyéni emóciók, átélések révén lesz a táj egyedi és csak a miénk, miközben más 

esetleg ugyanarról a tájról mást érzékel, más hangulata ébred tőle. Az ember a különböző tájalkotó 

elemekből, mint pl. a fa, a hegycsúcs, a kövek közt csobogó hűs patakvíz mind-mind egy-egy képet, 

emléket elevenít fel más tájak emlékképei alapján. Nem az egész kép, hanem csak egy-egy benyomás, 

egy-egy hangulat az, ami megmarad az emlékekben a szőlős tájról, a szőlőhegyről. Ez az, amiből a 

szőlős táj teljessége, a táj fogalma, képe hangulata fogalmazódik meg bennünk.   

A szőlőhegyek és a szőlőskertek termése szolgáltatja azt a bort, ami ma Európában – igaz 

cseppként – a magyar borászat hírnevét, rangját megadja. Bár az egykori bornagyhatalmi helyzetből 

mára a derékmezőnybe került Magyarország, fehérborai és vörösborai kiválósága miatt a nemzetközi 

megmérettetésben mindig előkelő helyezést és figyelmet vív ki még mindig a világ bortermelését 

uraló európai bortermelő országok között. 
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4. A SZŐLŐ ÉS A BORPINCE, MINT MUNKAHELY, JÖVEDELEMFORRÁS, 

KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY ÉS A HELYI DEMOKRÁCIA SZÍNTERE 

 

A szőlőkre vonatkozó és írásban is megfogalmazott hegyrendeletek, statútumok, articulusok mind a 

szőlők és a borpincék munkahely jellegét, mind a gazdák egymáshoz viszonyulását mindenki számára 

kötelező érvénnyel és érthető módon az együttélés szabályát betartatva, a szőlőbeli munkák és a 

szőlőkben lakók életének alapját képezték.  

A szőlőhegyeken a nem nemesi osztály tagjai is nemesi jogú ingatlannal rendelkezhettek. A 

szőlőbirtokkal, a jobbágy-paraszt sajátjaként rendelkezett, s azt szabadon adhatta-vehette, bár az 

uraság tulajdonjoga eközben érintetlenül maradt. Vagyis a magyar szőlőhegyen a helyi tulajdonos 

földesúr tulajdonában volt a szőlőhegy területe. A terület után szedetett, ügyelt a rendre, felügyelte a 

szőlők sorsát, munkáltatását. Magyarországon a szőlőhegyek, mint közösségi irányítás alatti 

területek, falun kívüli közösséget, ún. hegyközségeket alkottak, amelyek írott szabályai a hegyközségi 

törvények vagy az articulusok voltak. A szőlőhegyi szabályzatoknak három elkülöníthető típusa 

alakult ki az eltérő történeti fejlődésű magyarországi szőlőterületeken, borvidékeken: 

− hegyközségi articulusok, 

− földesúri rendtartások, 

− városi statútumok. 

Az itt példaként bemutatott sólyi (Veszprém megye) szőlőhegyi szabályzatok a hegyközségi 

articulusok csoportjához tartoznak, amelyek a késő középkori feudális gazdálkodás nyugat-európai 

(francia, német, osztrák, stájer, horvát, szlovén) és a nyugat-magyarországi, Balaton-felvidéki 

hegyközségi articulusaival mutatnak szoros rokonságot. Ezt a hasonlóságot természetesen a nagy 

dunántúli kiterjedtségű zirci apátsági szőlőbirtokok is biztosíthatták, amelyhez tartozott Sóly is.  

Szorgalma, teremtő ereje fejében, szőlőtelepítési munkája révén a szőlősgazdát az általa létrehozott 

szőlőjében adásvételi jog illette meg. De csak akkor, ha a földesúrral történt megegyezést 

maradéktalanul teljesítette (dézsma, hegyvám, ajándék, stb.). A szőlő után a szolgáltatás állandónak 

mondható, kevésbé ingadozott, így a szőlősgazda kevésbé volt kitéve a tulajdonos földesúr 

szeszélyének, mint pl. a szántó paraszt. Azonban a földesúrnak is érdeke volt, hogy szőlőhegyét 

rendesen gondozzák, minél kevesebb foghíjas terület, elöregedett, nem gondozott, kipusztult 

szőlőterület éktelenkedjen a hegyen. Ez persze nem esztétikai okok miatt zavarta a földesurat, hanem, 

mert így dézsmája abszolút mértékben nőtt, hegyvámot pedig magasabb értékben kérhetett. 

A jobbágytelken kívüli szőlőhegyek, szőlőterületek, mint az egyéni szorgalom eredményei mindig 

rendkívül fontosak voltak a jobbágyság megélhetésében. A telken kívüli szőlő- és irtványföldek 

esetében érdekes kettősség is fennállt. Míg a termőföldet  mint különleges termelőeszközt a földesúr 

vagy a mezőváros tanácsa mint a föld tulajdonosa bírta, addig munkája és szorgalma, valamint 

eltelepített szaporítóanyaga, esetleg az articulusokban sokat emlegetett, magas árral értékelt oltványok 

révén a szőlőtőkéket mint növényeket, növényegyedeket a jobbágy-paraszt birtokolta. Ezért válhatott a 

szőlő az ő adásvételi jogává. Schams Ferenc, a reformkor hangyaszorgalmú szőlészeti-borászati 

szakírója is említette pl. Somlón, hogy a szőlőket értékelő becsléskor különbséget tettek a terület 

értéke és a szőlőtőkék közt. Így pl. 1 hold jó szőlő 200 guldent ért, a szőlőtőkéket pedig külön 

értékelték, 1 tőke ára 17 ezüstkrajcár volt. Ez a különös helyzet elméletileg azt jelentette, hogy mind a 

földtulajdonos földesúr, mind a szőlőt művelő gazda, függetlenül társadalmi-vagyoni helyzetétől, 

(polgár, jobbágy, zsellér vagy nem adózó nemes birtokos) egymásra volt utalva. A feudalizmusban, 

egymás nélkül nem tudtak volna termelni. Gyakorlatilag viszont, ha nem volt megfelelő a szőlőhegyen 

az adózó - jobbágy, zsellér, polgár, sőt még elméletileg a nem adózó nemesi származású is, aki más 

szőlőhegyén bírt szőlővel – akár munkája révén, akár az adó beszolgáltatás terén –,  akkor a földesúr 

kibecsültethette, megválthatta a munkáját, földesúri jogánál fogva, társadalmi helyzete révén. 

Mindezen mozgások képezték a szőlő adás-vételének az alapját. 

A szőlőbirtoklás viszonylagos szabadsága, a földesúri kötöttségek ellenére is fennállt, még a 

szőlőhegyen is érvényesült ez a fajta viszonylagos szabadság. Önkormányzata volt a hegynek, 

választott elöljárók, tisztségviselők irányították az életét (bár a választásba természetesen a földesúr is 

beleszólhatott és az osztályviszonyok meghatározták a választást és a választható személyét is), 



 

képviselték a termelők érdekeit, esetleg még a földesúrral szemben is. Ugyanakkor az elöljárók 

feladata volt a földesúr, vagy csak az urasági tiszttel tartott kapcsolatuk révén, az uraság érdekeit is 

képviselni. A hegybíró, a hegyesküdt, a hegymesterek voltak azok a megbízottak, akik a falu bírájával 

és a falu hitelesítő öregeivel és az uradalom számtartója jelenlétében hitelesítették a hegyközségi 

hivatalos iratokat, felméréseket, kimutatásokat. 

A szőlőhegyek életét, rendjét szabályozni kellett. Ennek oka az volt, hogy a hegyen levő különböző 

társadalmi helyzetű birtokosra a kötelező emberi, erkölcsi normákon kívül a földi törvények, 

rendeletek nem egyformán voltak érvényesek. Az alapvető kötelességeket, szabályokat és 

lehetőségeket a szőlőhegyen is a községek urbáriumai és a szőlőhegyi törvények articulusai határozták 

meg. A szőlőbirtokosokat azonban nem egyformán érintette ez a kettős szabályozó rendszer. A 

helybeli nem nemesekre, és a helybeli nemesi kedvezményekkel nem rendelkezőkre mind az 

urbárium, mint a hegyrendelet vonatkozott. Ugyanakkor az extraneus, idegenben, a szőlőhegytől távol 

lakó birtokosokra és a nemesi előjogú szőlőbirtokosokra – mint minden más szőlőhegyen is – csak a 

helybeli és elfogadott szőlőhegyi törvények vonatkoztak. A szőlőhegyi törvények paragrafusain 

keresztül azonban úrbéri követeléseit és a birtokos függő helyzetét mindig éreztette az adott szőlőhegy 

világi, vagy egyházi földesura.  

A földesúr és a szőlőhegyi tisztségviselők közötti szoros kapcsolatot jelzi, hogy ha a hegybírák 

valamilyen törvényt hoztak, ítéletet hirdettek ki a helységbeliek felett, akkor előbb az uraságnak kellett 

helybenhagynia azt. A szőlők eladását, cseréjét hegykönyvbe vezették be az urasági tiszt és az 

esküdtek jelenlétében. Áldomásivás zárta le az adás-vételt, amit a vásárló fizetett ki. Északkelet-

Magyarországon Ukkon poharának hívták ezt az alkalmat, ami a finnugor isten emlegetésének 

szokásban maradásával a keleti szőlő-borkultúra emlékét éltette. Az urasági tiszt jelenléte a 

törvényességet, a visszaélések kizárását is szolgálta. Ennek ellenére előfordult a szőlőhegyeken, hogy 

az uradalmi tisztek többszörösen visszaéltek helyzetükkel. Nem egyszer vádat is emeltek ellenük.  

A kiadott szőlőhegyi rendtartások legelső pontjai általában és nem véletlenül, az istenfélelemre 

hívta fel a figyelmet. Különösen az egyházi uradalmak szőlőiben követelték meg alapvetően az 

“Úrnak félelmét” akármi is történjék a szőlőhegyen. Ez persze részben fenyegetés, részben azonban a 

mindennapi vallási törvények megtartásának az elvárása is volt. Hiszen a középkor és az újkor embere 

életét számos alkalommal átszőtte a vallás és a jámbor, kegyes felindulás. Mind a szőlő munkálásában, 

mind a szőlőhegyi társas életben az egyház elvárásai, szabályai voltak érvényesek. Külön felhívta és 

intette a szőlősgazdákat a szőlőhegyi rendtartások többsége, hogy az ünnepnapokat megtartva, a 

szőlőhegyen semmiféle munkát ne végezzenek.  Országos tilalomról van itt szó, ugyanis a szőlőhegyi 

károk, egymás szőleiben tett garázdaságok, a paráznaságok főleg ilyen alkalmakkor történtek meg. Az 

istenfélő gazdák ugyanis a parancsnak engedelmeskedve nem mentek ki szőlejükbe, így a tilosban 

járók nagyobb kárt okozhattak, mint hétköznap, amikor a szomszédok figyelő és óvó, kíváncsi szeme 

előtt kevéssé nyílott lehetőség erre, valamint a vallási törvények megszegésére. A káromkodás és 

szitkozódás, részben a bor és a nehéz munka miatt gyakori lehetett az egykori szőlőhegyeken, így nem 

véletlenül hangsúlyozták a szabályzatok a tilalmat, és a társadalmi hovatartozástól függően büntették 

is azt. Úgy látszik, és ez természetes is volt, hogy a berúgott nemesek is káromkodhattak, csak ők 

pénzbüntetéssel, a nem nemesek pedig deresre húzva, tizenkét pálcaütéssel lakoltak meg tettükért. A 

szőlőhegyen is voltak deresek, amiket 1848-ig használtak is, mint a nem nemesi származásúak jóra 

nevelésének egyik kemény eszközét. A komolyabb összetűzések, verekedések, netalántán halált okozó 

veszekedések tetteseit azonban már nem a szőlőhegy elöljárói büntették saját hatáskörben, hanem a 

vármegyei bíráskodás és a büntetés-végrehajtás.  

A hegybeli elöljárók, mint a hegybíró, a hegymesterek és a hegybeli esküdtek megbízatása egyféle 

tisztelet, megbecsülés jele is volt. Általában nem is a legszegényebb gazdákat, hanem a módosabbakat, 

köztiszteletnek örvendőket választották meg erre a posztra. Éppen ezért a választás el nem fogadása, a 

közösséggel szembeni tiszteletlenségnek számított, és büntetési hátránnyal is járt. A Szent György-nap 

környékén megválasztott hegybeli elöljárók, tisztségviselők személyét az uradalom tisztje is 

ellenőrizte, és a végső döntést, beleegyezésével ő hozta meg. Mindezzel a választott személyek, 

szőlősgazdák erkölcsi tekintélyét is megadták és kihangsúlyozták. Aki nem megfelelő indokkal akart 

kibújni a közösség megbízása alól, azt megbüntették. Erről is általában a hegytörvény határozott. A 

szőlőbirtokosok közössége minden évben, legalább egyszer összegyűlt tanácskozásra és a 

hegytörvények megbeszélésére, megújítására, a tisztségviselők, az elöljárók megválasztására. Ezt a 

hegygyűlést mindenszentek (november 1.) hetében hívták össze. Ekkor már a szőlőhegyen alig volt 



 

munka, minden gazda jobban ráért, az évközi tapasztalatokat beszélhették itt meg, és a hivatalos 

bejelentésekre került sor. A hegybeli elöljárókat külön törvénnyel védték a gazdák, hogy mind a 

fizikai bántalmazástól, mind az erkölcsi beszennyezéstől, sőt a szidalmazástól is védhetők lehessenek, 

illetve, ha megbántották őket, védekezhessenek. Nemcsak az egyéni szitkokat büntették több forinttal, 

hanem aki a szőlőhegy népességét, a birtokosok összességét is káromolta, azt még több forintnyi 

büntetés megfizetésével sújtották. A büntetés behajtását és az ítélet érvényre jutását azzal segítették 

elő, hogy a földesúr a megfizetett büntetés felét, az urasági tiszt a negyedét, a másik negyedet pedig a 

hegybíró és az esküdtek kapták meg. Ez egyféle ösztönzést és egymás ellenőrzését is jelentette, 

valamint igyekeztek kizárni az összejátszás lehetőségét. 

A szőlőhegyi lopásokról, orgazdaságról és a pincék feltörőiről természetesen részletes és alapos 

articulusok rendelkeztek. Itt nemcsak a tízparancsolat áthágóit büntették szigorúan, hanem a 

közvetlenül nagy anyagi károkat okozó gazdasági bűntetteket is. A lopást súlyos pénzbüntetéssel 

büntették, az orgazdasággal együtt. A nagyobb értékű kárt okozó pincefeltörést elkövetők felett már 

nem a szőlőhegyi elöljárók, hanem a vármegye ítélkezett, ezért ezeket a személyeket a vármegye 

tömlöcébe zárták. Külön rendelkeztek azokról, akiknek szőlejük, területük nem a hegyen volt, így 

semmi keresnivalójuk a lezárt szőlőhegyen nem lehetett, oda csakis a kártétel, eltulajdonítás céljával 

mentek fel. A szőlőhegyi közösség jobban, sokszor négyszerte nagyobb pénzbüntetéssel sújtotta 

azokat a szőlőhegyi elöljárókat, akik esetleg vétettek a közösségi bizalom ellen, mint azokat, akik 

esetleg megtévedve szőlőt, vagy gyümölcsöt loptak. Ez a büntetési súlyozás is a fejlett 

önkormányzatiságot jelzi a mai ember számára. A földesúr képében a szőlőhegy szintén súlyosan 

büntette azt, aki a dézsma alól úgy akart kitérni, hogy a szőlőfürtöket a hegy területéről kiszállította, 

mielőtt azt must formájában az adó mértékében meg nem fizette. A dézsmától elesett földesúr, a 

büntetés felére tartott igényt, két forintot általában az éber uradalmi tiszt kapott, és másik két forintot 

az, aki felfigyelt minderre, és jelentette. Nagyon fontos volt az érdekeltség ebben az esetben, mert a 

földesúrnak, a tulajdonosnak nagy kára származott volna abban az esetben, ha nem tudódik ki, hogy 

kicsoda és mennyi szőlőt csempészett ki a hegyről. Persze, ez igen nehéz lehetett, mert a szőlőhegy 

szüret előtt, a szüret időpontjáig le volt zárva, sorompó és kapu, kerítés, esetleg árok és sövény 

biztosította a szőlőhegy nyugalmát, és akadályozta meg, hogy illetéktelen ki- és bejárjon a szőlőbe. A 

dézsmálás előtti időszakban még éjjelente sem lehetett egykönnyen a hegyről szekérszám szüretelt 

szőlőt kivinni, hiszen egymásra is vigyázva, éberen őrködtek a szomszédos gazdák azon, hogy nehogy 

valaki megszegje a törvényt. A korábban szüretelő gazda hamar szemet szúrt a többinek és az 

uradalom tisztjének, aki pedig a dézsmálás idején a musttal teli hordókkal nem állt rendelkezésre, arról 

is hamar kiderült, hogy tilosban jár.  

Az egyházi földesúr szőlőhegyén talán a legnagyobb bűnnek a paráznaság számított. A 

szőlőhegyeken a falu kíváncsi öregasszonyainak szemétől távol, viszonylag hangulatos és rejtett 

világban, a bor hatására a szerelmi kedv és bátorság is nagyobb volt. Persze azoknak a lányoknak és 

asszonyoknak minderre számítani is kellett, akik egyedül a szőlőhegyre merészkedtek. A Dunától 

nyugatra elterülő szőlőhegyeken levő két osztatú présházas pincék, majd a három osztatú, 

kemencével-kályhával fűthető  szobás, présházas pincék, vagy a keleti országrész borházas tágas 

helyiségű pincesípú pincéi az alkalmi szerelmi légyottoknak ideális helyei voltak. A szőlőhegyen 

elbújhattak a fiatal párok a falu csúfondáros szeme elől, és a szerelmesek egymásnak élhettek rövid 

időt, viszonylagos nyugalomban. Az egyházi földesúr azonban mind a legényeket, mind a lányokat 

magas tarifával, a házas személyeket pedig még ennek duplájával büntette meg. A 19. század eleje óta 

az ebben a kérdésben is alapos szőlőhegyi szabályzatokban külön kimondták, hogy fiatal és rossz életű 

asszonyokat szőlőpásztornak se merjenek felfogadni a gazdák, legalizálni próbálván a kapcsolatukat. 

Csakis öregasszonyok voltak felfogadhatók Lőrinc naptól (augusztus 10). Ebben a tekintetben jelzés 

értékű pl. a Dráva menti pudárkodásnak nevezett szőlőőrzési népszokás, amikor lányok csapatostul 

vonultak ki a szőlőkbe szüretig a fürtöket őrizni. Ez az alkalom volt a társas és a szerelmi kapcsolatok 

kialakulásának ideje, a falu társadalma előtt is elfogadott népszokása. A szőlőhegy a szerelmi párok 

búvóhelye lehetett, mint pl. Pusztavámon, ahol a pincét hágató-nak is nevezték, vagy pl. Hajóson, ahol 

a módos német gazdák fogadták terményért a környék szegényebb lányainak, asszonyainak 

szolgáltatásait. 

A szőlőhegyeket általában gyepű kerítette körbe és védte a kóbor állatoktól, vagy a gazdáktól. 

1821-ben pl. a sólyi (Veszprém m.) szőlőhegyen a 101 szőlősgazda birtokát 56 gazdánál közvetlenül a 

gyepű határolta. Egy gazdánál a szőlőbirtok úgy helyezkedett el, hogy mindkét oldalán gyepű vette 



 

közre szőlejét. Ez is mutatja a gyepű karbantartásának fontosságát, valamint, hogy a gazdák fele 

közvetlen kapcsolatban állt a gyepűn keletkezhető megoldandó problémákkal. Ugyanakkor a gazdák 

másik felének is kötelező volt segédkezni a gyepűk karbantartásában. A peranyagok tanúsága szerint 

elsősorban a szőlősgazdák szarvasmarhái tettek nagy károkat a szőlőkben, amikor a szőlő kellemes 

savanykás ízű, zsenge hajtásait fogyasztották nagy kedvteléssel. Egy-egy eltévedt, vagy direkt észre 

nem vett állat nagy kárt tudott okozni a fürtkezdeményekkel teli fiatal hajtásokban. A gyepű ezért 

létfontosságú volt, és nemcsak azt kötelezték a gyepű karbantartására, akinek a szőleje a szőlőhegy 

szélén volt, hanem azokat a gazdákat is, akiket a szomszédok szőlei határoltak. Ezt a közös 

teherviselést mai szemmel is fejlett önkormányzati-közösségi jelképnek és gyakorlatnak tarthatjuk. A 

hegyrendeletek mindig hangsúlyosan említették is a szarvasmarhák szőlőbeli kártételét, ami országos 

jelenség volt, hiszen a legelésző állatok a sokkal ízesebb zöldre, a szőlőhajtásokra és a fürtökre 

rákaphattak a gyepű nem megfelelő kialakítása, karbantartása miatt. Az állati kártétel hatodrésze volt 

az emberi rosszindulatból történő gyepű módosításnak, a gyepű kitolásával szerzett jogtalan 

szőlőbirtokok nagyobbításának. Ez az új szőlőbirtok nagyobbítás a földesurat érzékenyen érintette, 

mert változatlan mértékű dézsmát fizetett továbbra is a szőlősgazda. Természetesen útszűkületet is 

okozhatott, nem beszélve esetleg a vízlefolyás, csatornarész megváltoztatásáról, ami a szomszédos 

gazdák termését és így a földesúr dézsmaszedését is veszélyeztethette. A szőlőhegyekre, a hegyet 

kerítő sűrű, bozótos gyepű miatt csak a kinyitott kapukon, a felemelt sorompókon keresztül lehetett 

fel- és bemenni. Az alapos hegyrendeletek külön, aprólékosan felhívták a figyelmet, hogy a kapukat jó 

állapotban kell tartani, és ügyelni kell arra, hogy nyitva ne maradjanak. A gazdáknak maguk után be 

kellett azt zárni. A szőlők részére történt irtások és telepítések miatt a szőlőhegyeken nem egységes és 

kimért úthálózat volt, hanem sokszor csak az alkalom és a célszerűség szabta irány alakította ki a 

szekér- és gyalogutakat. Ezek nagy része a 19. század elejére már kialakult, de az újabb telepítések 

miatt az újabb utak kialakítását már sokszor a hegyelöljárók engedélyéhez kötötték. Valószínű a 

terület szűkössége miatt, a sok szőlő közötti út csökkentése volt a cél, hogy minél több területet 

szőlőnek tarthassanak meg. 

Különleges szabályozás vonatkozott a szőlőhegyi vadászatokra is. Részben a veszélyessége miatt 

tiltották a vadászást, de a Dózsa-féle parasztháború után Werbőczy törvényei – félvén a jobbágy-

parasztság kezébe ismét fegyvert adni –, mint  1848-ig fennálló törvények, szigorúan tiltották a 

jobbágy-paraszti fegyverhasználatot, vadászatot. Gyertyaszenteléstől október közepéig, Terézia 

napjáig a nemeseknek is tilos volt a szőlőhegyen vadászni. Utána is csak rókát, fácánt, esetleg borzot, 

vaddisznót lőhettek, ugyanis nagyvad, (szarvas vagy medve) éppen a kerítés-mezsgye miatt, a 

szőlőhegyre nemigen tévedt. Mind a vincelléreknek, mind a szőlőpásztoroknak szigorúan tiltották a 

fegyver használatát sőt hordását is. Magyarországon a szőlőpásztoroknak, szőlőcsőszöknek azonban 

több helyen volt már ismét fegyverviselési engedélye a 19. században is, épp a tolvajok elleni 

hatékonyabb fellépés érdekében. A fegyver nem csak fokost jelentett, hanem lőfegyvert is. A 

fegyverviselésben is megfigyelhető volt az egyházi földesurak  viszonylag konzervatív hatása a 

szőlőhegyi életre. A fegyvert pl. Somlón is hordhatta a szőlőpásztor, csak vigyáznia kellett, hogy 

emberéletet ki ne oltson. Ha nem tudta a legelésző állatot az állat gazdájával a szőlőhegy bírójához 

elvezetni, akkor az állat gazdájának ellenszegülése miatt az állatot lelőhette, ezzel megszüntetve a 

szőlőhegyi kár okozóját. A 19. század közepén a munkácsi szőlők hegypásztorát az ölébe fektetett 

még elöltöltős puskával ábrázolták. 

Jelentős kárt okozhatott a szőlőkben emelt épületek között egy- egy tűzvész, amit a szőlőben való 

tüzelés tilalmával akartak megelőzni. Minderre azért is szükség volt, mert a szoba nélküli két osztatú 

présházakban sarokba épített tűzpadkás, szikrafogós szabad tűzhelyek voltak, amelyek esetleg tüzeket 

okozhattak. A száraz gyepűk, kapuk, tőkék, venyigék, fa épületrészek, héjazatok, faeszközök könnyen 

lángra kaphattak. A szobás présházak kemencés-kályhás helyiségei a tűzvész kialakulását már 

csökkentették. 

Szigorúan büntette a földesúr személyében a szőlősgazdákat a szőlőhegyi közösség akkor is, 

amikor az országosan általános tilalom ellenére a szőlősgazda a szüretet az uradalmi, allodiális szőlők 

szürete befejezése előtt megkezdte. Ennek az volt a magyarázata, hogy előbb a földesúri szőlőket 

szüretelték le robotos munkásokkal vagy bérmunkásokkal, majd ezután következhetett egységesen az 

ún. dézsmás szőlők szürete, amely végén rögtön megszedték a dézsmát, illetve be kellett szolgáltatni a 

földesúr dézsmálói adminisztrációja szerint kimutatott dézsmát. Ezért nem lehetett a dézsmaszedés 

előtt a szőlőhegyről bárhova vinni a szőlőt vagy a törkölyös mustot. Nemcsak ebben, de a borok 



 

borvidékről, termőhelyről, a községből való elszállításában is hasonló szigorúsággal jártak el. Ezzel 

persze a földesúr, a szőlőhegyi közösség érdekét is védte, de a borok termőhelyi azonosságát, eredetét 

is bizonyítani és védeni tudták. A földesúr és a szőlő-bortermelő közösség pedig a piaci- 

borértékesítési érdeküket védte, ugyanúgy, mint ahogy azzal is, hogy idegen bort nem mérhetett ki 

akárki a község területén. A dézsmálás komolyságát és ellentmondást nem tűrő keménységét a 

földesurak úgy fogalmazták meg, hogy aki ellenáll, vagy nem engedi meg akolni (megmérni) mustját, 

ahhoz, hogy a dézsma mennyiségét ez alapján megállapíthassák - attól azon nyomban elvették a 

szőlejét, és törölték a szőlőhegyi birtokosok közül. Ez súlyos és jelentős büntetés volt, az ezzel való 

fenyegetés biztos meg is tette hatását. Azonban a dézsmálás sok alkalmat adott az uradalmi tiszteknek 

a saját maguk hasznára történő visszaélésre is. Ugyanis nem volt mindegy, hogy pl. az erjedésnek 

indult törkölyös mustból, amely nagyobb térfogatú volt, vagy a színmustból vették ki a dézsmát. Ez az 

egyházi urasági szőlőkben a termés 20 % - a volt, mert ez egyházi földesúr a kilencedet és a tizedet, 

vagyis a termés 1/5-ét foglalta le. Országosan állandó problémát jelentett a különbözőféleképpen 

értelmezett adóbeszedés és a különböző nagyságú helyi mértékekkel elvégzett dézsmabeszedés. A 

földesurak által használt különböző űrtartalmú mérőedények között több tíz liter különbség is lehetett, 

amellyel jócskán megkárosíthatták az adózó jobbágyot, zsellért, polgárt. Persze a dézsmafizetők is 

igyekeztek mindenféle módon kevesebb dézsmát adni, mert különben valószínű a földesúri 

adminisztrációk kérésére nem foglalták volna külön pontokba azt, hogy sem vízzel, sem alma vagy 

körte musttal vagy bárminemű módszerrel ne csaljon az adófizető sem a dézsma adásakor, sem később 

a bor eladásánál. Amennyiben lelepleződött a borosgazda, úgy a büntetésből kétszeres rész a 

földesurat, egyszerest pedig a hírnevében károsodott hegységet, vagyis a közösséget illette meg. A 

hegybíró és az egyik hegymester segített az uraságnak a dézsmaszedésben, akiknek helyismeretére 

nagy szükség is volt. 

A szőlők rendszeres és pontos művelését megkövetelték a szőlőhegyi rendtartások. A szőlőművelés 

felhagyását a földesúr nevében, és a szőlőtermesztő közösség érdekeinek  szem előtt tartásával, 

azonnal a szőlő elvételével és másnak adásával büntették. Előfordulhatott, hogy a szőlőterületet nem 

telepítette be teljesen szőlőtőkékkel a borosgazda, hanem a szőlőhegyen rét, kender vagy kukorica 

számára is hagyott helyett, amit szigorúan büntettek. Egyrészt, mert ezekről a területekről nem tudtak 

szőlődézsmát szedni, másrészt pedig a szőlőhegyet nem erre szánták. Ezért ezekről a területekről is 

úgy szedték meg a szőlődézsmát, mintha szőlővel lettek volna beültetve. Amennyiben 2 év türelmi idő 

nem lett volna elegendő és figyelmeztető, akkor a harmadik évben a földesúr elvehette a szőlőnek 

szánt területet és másnak adhatta ki. Vagyis a művelési ágra, a művelési kényszerre nagyon odafigyelt 

a földesúr és a szőlő-bortermelő közösség. Közös érdekük volt, hogy a szőlőhegyen más növényt ne 

termesszenek.  

Az artikulusok, szőlőhegyi rendeletek a szőlők eladásáról is rendelkeztek, annak jogszerűségét is 

előírták. Csak hivatalos úton, a szőlőhegyi közösség tudtával lehetett eladni és vásárolni, így a 

földesúr is nyomon követhette a változásokat, mert a Szőllő Levél Váltás a hegykönyvbe bejegyzésre 

került. A kutatónak is nagy segítséget jelent az egykori vásárlások, eladások bejegyzése révén 

kirajzolódó szőlőhegy, hogy kinek, ki volt a szomszédja, mikor mennyi szőlőt, mennyiért és milyen 

eszközökkel, építményekkel adott-vett a szőlőhegyen. A vásárláskor az örökösöket, vérszerinti 

rokonokat vásárlási elsőbbség illette meg, majd a szomszédok következtek, amire a hegybíró és az 

uradalmi tiszt vigyázott is minden alkalomkor. A helybeli gazdák szintén elsőbbséget élveztek a szőlő 

vásárlásakor, amikor az ún. extraneus, külső, nem helyben lakó birtokos adta el a szőlejét. Eladáskor a 

szőlőbirtokos adósságát, hátralékát is megvizsgálták, hogy abból fedezzék az esetleg fennálló 

adósságot. A birtokeladás és az ár megállapításának alapját azok a megyekövek, esetleg határfák vagy 

más objektumok jelentették, amelyek jelezték egy-egy szőlő nagyságát, határát, a terület végét. Ezek 

elmozdítása szigorúan tilos volt, bármilyen jellegű módosítást csakis a hegy elöljáróinak tudtával, 

beleegyezésével lehetett kezdeményezni. A szőlő megbecsüléséről, értékbecsléséről is rendelkeztek az 

artikulusok. Így pl. a 19. század elején Sólyon  a  szőlőtőke ára négy garas volt, a szőlővessző értéke 

egy garas, az egyesztendős oltvány viszont  nyolc garas. A tízesztendős oltvány tíz  garast,  az 

öregebbek pedig 12 garast értek. Amennyiben az oltvány nem gyökeres volt, akkor olcsóbb árat kellett 

érte megállapítani. Mindezeket ilyen részletezésben és alapossággal itt olvashatjuk először, más 

hegyközségi rendtartás ezt a kérdést nagyvonalúbban tárgyalta. Mindez azt is jelentheti számunkra, 

hogy a szőlőhegyeken fejlett és magas szintű gazdálkodást folyt, ahol ilyen finom különbségtevésre is 



 

mód nyílott már, a megfogalmazott és elfogadott hegytörvényekben. Jellemző, hogy a köztes 

gyümölcsfák kivágása, megcsonkítása esetén is megbecsülték a kárt. 

A szőlőhegyi bérmunkások fizetését annyiban érintették a hegytörvények, hogy felhívták a 

figyelmet, miszerint nem lehetett a megyei ár- és munkabér limitáció feletti összegeket  kifizetni a 

szőlőbeli munkára. Sem a munkások, sem a munkaadók nem léphették túl ezt a javasolt és kötelezően 

elfogadott árat. Persze a megszorult, elsősorban a nem helybeli, extraneus szőlőbirtokosok titokban 

többet fizethettek egy-egy elmaradt munkáért, mint azt a rendes időben elvégzettért kellett. A látszatra 

gondos műveléssel, a földesúri szőlőelvétel veszélyét is elkerülte a gazda, a helyi vincellérek, 

napszámos munkások pedig titokban, magasabb bérért szívesen el is végezték a szőlőmunkákat. 

Végeredményben a szőlőhegy közössége bár megfogalmazta a tiltó rendelkezést, azonban az alacsony 

büntetés is azt jelezte, hogy nem ezt a törvényszegést tartották a legnagyobb véteknek. 

A hegytörvényeket, hogy azok minden gazda számára közérthetőek és ismertek legyenek, minden 

esztendőben egyszer felolvasták, amit a rendtartás elő is írt, és azt a hegygyűlésen közzé is tették a 

szőlőhegy közönsége előtt. Ez a hegybírók feladata volt, akiktől ezt keményen számon kérték. A 

szőlőhegyi szabályzatokat évente lemásolták és elfogadtatták, azonban ez nem jelentett szolgai 

másolást. A közösen elfogadott rendszabályok akár több évtizedig, számos változtatással, 

korszerűsítésekkel, ha a tulajdonos földesúr nem változott, esetleg évszázadokig meghatározó okirata 

volt a szőlőhegynek. Ezért is mondhatjuk, hogy egyféle demokrácia csíráit lehet felfedezni ezekben a 

dokumentumokban, a hosszú feudalizmus évszázadai alatt. 

 

4.1 HELYBELI ÉS IDEGEN BIRTOKLÁS A SZŐLŐHEGYEKEN 

 

A nagyhírű, jó bortermő szőlőhegytől közelebb-távolabb fekvő községekről, városokról már a 

szőlőhegyi iratok, leírások is említik, hogy lakóik szőlőkkel bírtak, abból éltek, borral kereskedtek. 

Már a középkorban kialakult az az életforma, amely a szőlőbirtokos-bortermelő gazdákat jellemezte, 

akik viszont esetleg távolabbi városi polgárként, nemesként nem helyben laktak, de a híres 

szőlőhegyen szőlőterületet birtokoltak. A szerémségi borvidéken, majd Tokaj-Hegyalján, Somlón, 

Biharban és később egyre több kiváló adottságú szőlőhegyen lett általános az idegen, ún. extraneus 

birtoklási módszer. Vagyis a szőleik, majd a pincéik kötötték ezeket a gazdákat a nagyhírű történeti 

borvidékek szőlőhegyeihez, míg az állandó lakóhelyük máshol volt. Főleg olyan területek lakosai 

(északi városok polgársága, majd a borkereskedő városok lakossága) szereztek ilyen ingatlant, ahol 

kedvezőtlen volt az időjárás a szőlő termesztéséhez, vagy a kedvező földrajzi fekvés, a szállítási 

lehetőségek a borkereskedelmet éltették. Az ilyen típusú, idegen birtokosokat, extraneusokat – eltérő 

jogaik miatt –  mindig különválasztották a helybeli birtokosoktól.  

Magyarországon ez extraneus birtoklás a 13. század végétől erőteljesen növekedett. A nagyhírű, 

középkorban kialakult történelmi borvidékeken a közelebbi, távolabbi városi polgároknak már voltak 

szőleik. A szőlőbirtok a bor jó ára miatt is jelentős vagyontárgynak, ingatlannak számított már ekkor, 

amit adni-venni lehetett, a termelt kiváló minőségű bor pedig már akkor is presztízs szempontokat is 

jelentett, a jó ára, gyógyászati és élvezeti értéke mellett. A jó és híres szőlőhegyeken így már a 

középkorban, majd a 16. századtól is egyre jelentősebbé vált az extraneus birtoklás. Az ország középső 

területein, a Duna mentén is jelentős idegen, külső birtoklás alakult ki a jobb szőlőtermő vidékeken, 

mint Solt, Decs, Apostag, Őcsény környékén. Nemcsak a szőlőhegyen, hanem annak esetleg 

különböző oldalain, pl. a déli fekvésű értékesebb bort termő oldalain jelentek meg és sokasodtak a 

külső, extraneus birtokosok. Ez egyértelműen a tőkebefektetést, az egyre emelkedő árú és értékű 

szőlőingatlan megszerzését, megtartását jelentette. Pl. Veszprém megye híres szőlőhegyén, Somlón a 

16. században már alsóiszkáziak, apácatornaiak, borszörcsökiek, csögleiek, karakószörcsökiek, 

kisjenőiek, nagyberzsenyiek, nagyjenőiek, vásárhelyiek, és vecseiek bírtak szőlőket, mint nem 

helybeli gazdák. Mindez abban az időben következett be, amikor Északkelet-Magyarország nagy 

hírűvé fejlődő, a magyar borkultúra reprezentáns borvidékén, Tokaj-Hegyalján, az első aszúborokat 

kezdték készíteni, és a másik nagy versenytárs, a délvidéki Szerémség pedig egyre inkább elvesztette 

egyeduralkodói szerepét, az előretörő és terjeszkedő mohamedán török birodalom miatt. A szerémségi  

szőlőbirtokait vesztett szegedi, dél-magyarországi gazdag polgárság Nyugat-Magyarországon próbált 

biztos szőlőingatlanhoz jutni. 



 

 A helybeli és idegen birtoklás arányát, összefüggéseit a 18-19. század eleji nagy országos 

összeírások is mutatják (1715., 1720., 1828). Az összeírások minden község határában feltüntették a 

szőlőbirtokosokat és szőlejük nagyságát. Az idegen, extraneus birtokosokat annál a községnél, ahol 

szőlejüket művelték, de minden esetben (az 1715-ös kivételével) feltüntették az idegen birtokos 

származási helyét is. Az összeírások csak azoknak a szőlőknek az adatát tartalmazzák, melyek 

adókötelesek voltak (hegyvámmal, kilenceddel, tizeddel), akár nemes, akár nem nemes tulajdonát 

képezték. A hangsúly a jobbágyok birtokában lévő szőlőkre esett.  

Az extraneus birtoklás esetében fennállhatott a veszély, hogy távol lakván a szőlőtől, a gazda nem 

tudta kellően gondját viselni a munkaigényes szőlőnek. Ez még nemesi extraneus birtokosnál is 

előfordulhatott, akik pedig vincellér tartásával, a dolgoztatás lehetőségével is élni tudtak. A 

hegytörvények szigorúan megkövetelték - éppen a többi, elsősorban a szomszéd szőlőbirtokosok 

érdekében - a  rendszeres munkáltatást, a szőlő gondozását, a szőlőhegy állandó karbantartását az 

extraneus, külső gazdáktól is. Ezek a gazdák a távolból történő műveltetéssel olyan munkáltató 

szakember réteg kialakulását segítették elő, akik nemcsak nagy szakértelemmel dolgoztak a hegyen, 

hanem a munkákat önállóan szervezve és irányítva, anyagi és erkölcsi megbecsülést szereztek a 

szőlőhegynek, a vidék lakóinak. Ezek voltak a vincellérek, akik vagy munkás-vagy munkáltató 

vincellér típust képviseltek, a szerint, hogy dolgoztatva munkairányítók és szervezők voltak-e, vagy 

maguk dolgozták meg vállalkozásba véve a szőlőterületeket. 

A külső birtoklás a 19. századra általános, és majd mindenhol, kisebb települések határában lévő 

szőlőhegyeken is megtalálható forma lett. Pl. a sólyi (Veszprém m.) szőlőhegyen 1800-ban a régi és az 

új szőlőknek, a szőlőbirtokos gazdáknak az összeírása, mind az extraneus és mind a helybeli 

szőlősgazdák arányát is jól jelezte. Ezek szerint 64 sólyi helybeli gazda mellett, több mint 50 %-os 

volt a külső, nem helybeli gazdák száma, 11 olaszfalusi, 1 litéri, 12 hajmáskéri, 4 kádártai, 2 eplényi, 5 

zirci a földesúri allodiális szőlővel együtt. Valószínű a Zirci Apátság uradalmi alkalmazottainak voltak 

itt a jó adottságú szőlőhegyen szőlőbirtokaik. Emellett 2 veszprémi lakosnak volt még szőleje a 

hegyen. Összesen tehát 64 helyi gazda mellett 37 idegen, nem helyben lakó birtokos művelte vagy 

műveltette a szőlőit. A birtoknagyság szerint a helybeliek és az idegen, extraneusok kezén a következő 

nagyságú birtokok voltak (1 hold 1200 négyszögöl, 1 fertály 300 négyszögöl): 

A sólyi Szakonyi József 1 hold és 1 fertály régi, valamint 1 holdnyi és 2 fertálynyi új szőlővel,   

Volf Ferencné   1 hold és 1 fertály régi szőlővel, valamint 1 fertály új szőlővel, 

 Gettző István 1 hold régi szőlővel és 2 fertály új szőlővel, mint a legnagyobb helyi szőlőbirtokkal 

rendelkezők éltek, míg az extraneus gazdák közül  a:  zirci Máté Ferenc erdőmester 2 hold új 

szőlővel, a 

− zirci Lenhárd Ferenc 1 hold régi és 2 fertály új szőlővel, az 

− olaszfalusi Szőllősi József 1 hold régi és 2 fertály új szőlővel, a szintén 

− olaszfalusi Vinkli József 1 hold régi és 1 fertály új szőlővel rendelkeztek. 

A legkisebb birtoknagysággal, szőlővel a helyiek közül Gergely József 1/2 fertály régi szőlővel 

(vagyis 150 négyszögöl) és 1/2 fertály új szőlővel (150 négyszögöl) rendelkezett. Az idegen 

birtokosok közül az olaszfalusi Koller József 1/8 hold régi szőlőt (150 négyszögöl) és 7/8 hold új 

szőlővel rendelkezett (1050 négyszőgől), az olaszfalusi Szőllősi Lőrinc pedig 1 fertály (300 

négyszögöl) új szőlővel rendelkezett. A régi és az új megjelölésre az adózás miatt volt szükség, 

ugyanis az új telepítésű szőlők után a termésre fordulásig, 3-5 évig nem kellett adót, dézsmát fizetni. A 

földesúrnak és a szőlőhegyi adminisztrációnak szüksége volt a pontos kimutatásra, hogy a 

dézsmáláskor vitás ügy ebből ne keletkezhessék. Megfigyelhető az új telepítésű szőlőkben a nagyobb 

extraneus birtoklás, ami a szőlővásárlási kedvet jelzi, vagyis a sólyi szőlőhegy ezáltal is 

felértékelődött. A sólyi szőlőhegy nagysága és a régi, valamint az új szőlők aránya a következő volt: a 

régi szőlők területe 9,8 hold és 78,5 fertály vagyis összesen 29,4 hold nagyságú volt, az új szőlők 

területe pedig 11 hold és 123,5 fertály, vagyis összességében 41,9 hold nagyságú volt. Vagyis az új 

telepítésű szőlőhegy, majd másfélszer nagyobb volt már, mint a 18. századi régi telepítésű. Ez a 

nagymértékű szőlőtelepítés az országos képbe illik. Ez az az időszak, amikor a nagymértékű 

telepítések a mennyiségi bortermelésbe csaptak át, a minőség kárára. Ezt már a korabeli szakemberek 

is érzékelték, Schams Ferenc is megállapította többször a 19. század első harmada szőlészetének, 

borászatának leírásánál. Az új, nagymértékű telepítésekből az extraneus, külső birtokosok is kivették 

részüket. Sólyon pl. 9 holdnyi (1200 négyszögöles) szőlőterülettel rendelkeztek, míg az új szőlők 



 

között 25,1 hold szőlővel, vagyis az új telepítés majd háromszorosa volt a régi szőleiknek. Ez a 

gyakorlatban sok apró szőlőt jelentett, az új szőlők több mint a fele egy, két, három fertályos (300, 

600, 900 négyszögöles) szőlőbirtokokból adódott össze a nem helybeli gazdáknál. Vagyis ilyen 

nagyságú szőlőbirtokért érdemes volt Sóly határában szőlőterületet szerezni, a szőlőt művelni és a vele 

való bánással bíbelődni. Ezt pedig csakis jó minőséget adó szőlőhegyen érte meg, ahol a termelt bor 

ára és értéke megfelelő volt, vagy a bor híre presztízs okokból a gazdának megérte a szőlő 

fenntartását. Somlón már a 18. században fél kapásnyi (45 négyszögöles) szőlőterületet is összeírtak 

főnemesi birtoklásban, ami egyértelműen a szőlőterület birtoklásának presztízs jellegét mutatta! 

  

4.2 A MINŐSÉGI SZŐLŐ-BORGAZDÁLKODÁS MINT MUNKA, MUNKAHELY 

 

A minőségi borok termelése elképzelhetetlen lett volna megfelelő eszközök, edénykészlet és jó bort 

érlelő helyiségek nélkül. A szőlőhegyi feljegyzések szerencsére az adás-vétel alkalmával részletesen 

rögzítették a gazdák szőlészeti-borászati eszközeit, felszerelését, épületeit. Így pontosan ismerjük az 

eladott szőlőkkel együtt az új tulajdonoshoz került borászati eszközöket. Ezek pedig bepillantást 

engednek egy-egy szőlő-borgazdaság nagyságába, felszerelésébe. Néha nem írtak részletes listát, csak 

azt vetették a papírra, hogy pincével együtt adták el a szőlőt. De 1829-ben például a sólyi szőlőhegyen 

már bőséges leírásban mellékelték a szőlő mellett átadott eszközök listáját. Szőllősi Józsefné valószínű 

egész szőlőgazdaságát felszámolta, ezért minden eszközétől megvált, amikor  egy hold régi és 2/4 hold 

új telepítésű szőlejét eladta 850 forinton a kádártai Alföldi Jánosnak. A szőlő mellett a vevő megkapott 

egy boltpincét istállóval, szobával és préssel, egy káddal, egy cseberrel, 21 akó űrtartalmú 

boroshordóval és egy törkölyös hordóval, egy töltikével, egy vas eszközzel, egy tekerő fúróval és 

pintérkéssel együtt. A fentebbi felsorolás és eszközkészlet teljesnek mondható a sikeres 

pincemunkákhoz és bortermeléshez. Az sem lehet mellékes, hogy helybeli adta el szőlejét és 

felszerelését egy extraneus, kádártai gazdának, aki valószínű első szőlejét vásárolta meg a sólyi 

szőlőhegyen, ezért megvette az egész felszerelést. Valószínű tehát, hogy nem volt még máshol pincéje, 

eszköze. Később is többször lehet olvasni extraneus, idegen szőlőbirtokos szőlővásárlásakor, hogy a 

teljes meglévő tárgyi készletet, sőt szobás, présházas, pincés hajlékot is vásároltak, ami már a 

szőlőhegyi kint lakást, tartósabb kint tartózkodást is biztosította a nem helyben lakó gazdák számára. 

Egy-egy összeírás már a szőlőhegyi kint lakásra is utaló használati tárgyakat is feltüntette. 1840-ben 

pl. a kádártai lelkész is vásárolt szőlőbirtokot és a hozzá tartozó gazdasági felszerelést. Így egy kis 

boltpincét, 31 és 1/4 akó űrtartalmú boroshordókat, egy bocskát (egyfenekű hordó, amelyik felfelé 

szűkülő szájú), egy kádat két akó borral, egy létrát, amivel valószínű a hordókat gurították szekérre 

vagy a boltpincébe, egy zöld boroskorsót öt darab székkel és négy darab cserépedényt.  

Meglepőnek tűnik első olvasásra is a hordók nagy száma és mérete. Mindez a fa és a vasabroncsos 

hordók eszközváltásának idején a nagyobb vasabroncsos hordók elterjedését jelzi. Ugyanakkor 

feltüntették pl. 1842-ben azt a három egy-egy akós „faabrincsos” hordót, amelyek még a régi, 

kisalakú, könnyen sérülő és a bort elfolyató hordók utolsó hírmondói lehettek. Az eladott szőlőkkel 

együtt ebben az időszakban 1190 akó űrtartalmú hordót, összesen 85 akó borral együtt adtak el. Az 

összeírásban a hibás, rossz hordók is szerepeltek, azonban valószínű a szüret előtt adták el a szőlőt, 

amikor a tőkén, lábon volt még a termés. Bár előfordulhatott, hogy a nem pontos meghatározás miatt a 

hordók akószáma nem üresen jelentette a hordót, hanem esetleg borral együtt. Ennek az mond ellent, 

hogy a 85 akónyi bor esetében külön leírták, hogy mennyi borral együtt adták el a szőlőt és az 

eszközöket. A szőlőhegyen 39 pincés, 7 présházas, 5 szobás három osztatú présházat adtak el, ami a 

bortárolás minőségét és a szőlőbeli kint lakás kezdeti időszakát jelzi itt, míg a Balaton-felvidék egyes 

területein, hegyközségeiben ez a tendencia a szőlőkbe való kiköltözéssel már a 18. század első felében 

megkezdődött. A szobás, présházas és pincés épületek tulajdonosai vagy uradalmi alkalmazottak vagy 

helyi jobb módú tekintélyes gazdák voltak, illetve jómódú extraneus vásárlók. 

A szőlőhegyen a bótpince (kőboltos borpince) és a földpince egyaránt megtalálható volt. A 

felszerelés között a legnagyobb terjedelmű és értékű a szőlőprés lehetett, de sató-nak is említették 

néhányszor. A sólyi szőlőhegyen gyakori volt a nagyobb, módosabb pincéknél a prés, 20 darabot 

adtak el ebben az időszakban a borászati felszerelésekkel együtt, kádból 28 db-ot. Olyan szobás, 

présházas, pincés épület is volt, ahol 3 db. kádat is feltüntettek, de ahol több hordó volt, ott is 2 kád 



 

szerepelt az összeírásban. 8-11-13-akós űrtartalommal és vasabroncsokkal. A vasabroncsokat mindig 

feltüntették, ugyanis ezek ára a vas miatt drágább volt, mint a faabroncsosoké. 19 db. csöbör cserélt 

gazdát, több helyen két csöbör is a gazdaság eszközkészletéhez tartozott, egy alkalommal csöbör 

rúddal és egy másik alkalommal még faabroncsos csöbröt tüntettek fel, amely a Balaton-felvidék 

jellegzetes, és - a puttony elterjedéséig - egyedüli szüreti szállító dongás edénye volt. Sólyon  1821-

ben a puttonyról nincs említés, valószínű tehát, hogy nem is használták még. A csöbröt, ezt a 

középkori, valószínűleg Kelet, Délkelet-Európa irányába rokonságot mutató folyadékszállító eszközt, 

legtovább Somlón használták a szőlőkben Magyarországon. Bocskából, ebből a félfenekű dongás 

edényből 9 darabot adtak el a szőlőkkel, vagyis használata nem ismeretlen, de nem is elterjedt. 

A szerszámkészlethez tartozott még elvétve a törkölyös hordó, faabroncsú töltike, több helyen már 

vasabroncsú - tehát kádár készítette dongás töltike, a pintérkés, (gyékényezőkés a gyékény 

elhelyezésére a szivárgó hordódongák közé), bognárfúró, kis bujtókapa (likvágó kapa néven), széles 

kapa, balta, egyakós tölgyfa sajtár, 42 literes (3 fertályos) sajtár, veder. A dongás edények nagyobb 

számban már vasabroncsúak voltak, azonban 1842-ben még olyan gazdaságot is találhattunk, ahol a 

présházban, boltpincében 12 akós faabroncsú kád, három egy-egy akós faabroncsú hordó és 

faabroncsú csöbör került az új tulajdonos, Öreg Fenyő István sólyi gazda birtokába. Nem véletlen, 

hogy az eladási ár 300 forint volt, ami nem is tűnik magasnak. Az azonos területnagyság ellenére az ár 

nemcsak a szőlő karbantartottsága miatt változott, hanem a szőlővel együtt adott borászati eszközök 

állapotával, és a fa - vagy a vasabroncsok számával arányosan nőtt.  

 

4.3 A SZŐLŐ ÉS A BOR MINT SZENTELMÉNY, A SZŐLŐHEGY ÉS A PINCE MINT A VALLÁSI 

KEGYESSÉG HELYSZÍNE 

     

Az egyház a szentségek mellett szent jeleket, azaz szentelményeket is adott híveinek, amelyek az 

ember számára fontos dolgoknak és ezek használatának megszentelését biztosítják. Erejüket a 

szentségekhez hasonlóan Krisztus kereszthalálának és húsvéti feltámadásának misztériumából kapják. 

Közöttük első helyet az áldások foglalják el. A népi vallásosság a szentelményeket különös becsben 

tartotta. Áldásként kezelte őket, de gonoszűző erőt is tulajdonított nekik. Ezen erejüket felhasználva az 

egyén, valamint a közösség boldogulásának előmozdítását, sőt biztosítását igyekezett segítségükkel 

elérni. Egyes szentek ünnepén került sor bizonyos termelvények, tárgyak, eszközök megszentelésére, 

amely részben kereszténység előtti, valamint ókeresztény hagyományokon alapult, részben pedig az 

illető szent legendája, vagy életének eseményei szolgáltattak erre indítékot. A középkor 

kereszténysége a szentek ünnepén a templomban tartott áldomást, amely a pogány libatio (italáldozat) 

szokására vezethető vissza. Ennek ellensúlyozására javasolta az Egyház a borral való köszöntést a 

szentek és angyalok nevében, és ezért a bort megáldotta. Az áldomásból szentelmény lett, János 

evangélista napjához kapcsolódva. Ennek alapjául a szent legendája szolgált, az Aristodemos pogány 

főpap előtti borcsoda, a méregpohár ártalmatlanná  tétele. A Szent János-napi szentelt bort a 11. 

századtól ismerték, a 12. századtól alkalmazták, magyar nyelvterületen pedig a 15. századtól léteznek 

bizonyítékok a borszentelésre. A borszentelés a borvidékek jellemző szokása volt. Egykor az útra 

kelőket is szentelt borral búcsúztatták, amelynek emlékezetét a búcsúzáskor ivott „Szent János áldása” 

őrizte meg. 

Szenteltetni mindig újbort vittek. A szertartásra a reggeli misén került sor. A boros gazdák ilyenkor 

egy-egy üveg bort vittek magukkal a templomba és ezeket az oltár mellé elhelyezett asztalkára tették. 

A szentmisén  ekkor Szent János Evangéliumának részlete hangzott el. A pap megáldotta a szőlőtő 

termését, a bort, amit azután mise végeztével mindenki elvett az asztalról és hazavitt. A szentelt 

bornak gyógyító és egészséget megőrző erőt tulajdonítottak, ezért belőle minden családtag kapott egy 

keveset. A templomból hazatérve, mindig töltöttek egy pohárnyit a szenteltből, amelyből azután a 

család minden tagja ivott egy kortyot, sőt, a gyermekeknek is adtak néhány cseppet. Az üvegben lévő 

maradékot a gazda a pincébe vitte és minden egyes hordóba öntött belőle valamennyit úgy, hogy 

mindegyikbe jusson. Többnyire arra törekedtek, hogy a maradék teljesen elfogyjon, szét töltögetve a 

hordókba. Ezzel a szertartás során elnyert, és immár a borban lévő áldást igyekeztek megőrizni, és  

vele a borból fogyasztókat a bajoktól megoltalmazni. 



 

Karácsony este egy üveg bort tettek az asztalra, amit “angyalok borának” neveztek, és amelyből 

nem ittak. Ezt a bort vitték azután el Szent János-napján a templomba megszenteltetni. Belőle a család 

minden tagja kapott egy kortyot. A maradékot viszont itt eltették, s a továbbiakban gyógyszerként 

használták fel. A szentelt bort  gyógyításra használták fejfájás, fogfájás, és fülfájás ellen. Somló 

környékén a fejfájás megelőzésére hathatós szernek tartották, és éltek is a szentelt borral e célból. Sok 

helyen, mondhatni általánosan hittek gyógyító erejében, és alkalmazták fogfájás ellen úgy, hogy a 

fájós fogra rátartották. Fülfájás ellen oly módon használták, hogy a fájó fülbe néhány cseppet 

csepegtettek belőle. A fájó fejet pedig bedörzsölték vele. Vas megye bortermő vidékeiről, a 

Rábaközből, Nyugat-Magyarországról, (Burgenlandból) továbbá a dunántúli, de a hajósi, a budaörsi 

németek köréből egyaránt ismert a szentelt bor hasonló felhasználása, valamint a gyógyító erejében 

való hit.  

A Szent János-napi szentelt bor védelmező erejében való hit és a szentelt borral élés a középkortól 

kezdve a 20. századig nyomon követhető. A szentelt bort a német közösségekben Johannes Wein 

(Johannes Wái = János bor) névvel illették, és sajátos módját is ismerték felhasználásának. 

Városlődön őrizték meg legtovább azt a szokást, hogy újévre só nélküli, kovásztalan kenyeret sütöttek, 

amelyet Neujaehrchel-nek, azaz újévecskének neveztek. Ennek az újévi kenyérnek a tésztájába 

szentelt bort dagasztottak, amelytől ez a készítmény is szentelményi jelleget öltött. Újesztendő első 

napján ezt a lepénykenyér féleséget apró kockákra vágták, majd a család minden tagjának adtak belőle 

egy darabot. Különösen fontosnak tartották enni belőle, mert úgy tudták, hogy aki ebből fogyaszt, az 

hitében megerősödik, és a betegségekkel szemben védelmet nyer. Ez pedig az újesztendő kezdetén 

nem lehetett elhanyagolható, hiszen az egész esztendőre kihatott és meghatározó volt. A család tagjain 

kívül az újévi kenyérből egy-egy darabkát az állatoknak is adtak, hogy minden betegségtől oltalmat 

nyerjenek az egész esztendőben. 

Német nyelvterületen, így a magyarországi németek körében is különösen népszerű volt Szent 

János evangélista, ugyanis a pogány germánoknál a téli napforduló körüli időszakban az isteneknek 

bemutatott áldozatokat  tiszteletükre mértéktelen borivás követte. Ezt tette kereszténnyé az egyház, 

arra buzdítva híveit, hogy a szentek, jelesül pedig Szent János emlékezetére igyák az áldomást. Ennek 

eredményeként lett rendkívül kedveltté, tiszteltté Szent János-napja és a tiszteletére történő emlékivás, 

amely a bor megszentelésével oltalmat adott mindazoknak, akik hittel vették magukhoz ezt a 

szentelményt. Szentelt borral kínálták meg egykor az útra kelőket - így került be több helyen a halotti 

torba is - a távoli vidékekre indulókat. Ennek emlékezetét őrizte meg a búcsúzáskor ivott „Szent János 

áldása”. 

Mind a kalendáriumi, mind az évközi jeles napok sorában, szokás és rítusanyagában a 

kereszténység előtti pogány, illetve a kereszténység felvétele utáni agrárrítusokban a szőlővel-borral 

kapcsolatos segítő, emberfeletti erőknek, az isteneknek és segítőiknek, a szenteknek nagy szerepe volt 

a hagyományos agrártársadalmakban. A szőlővédőszentek kultusza a néphagyományok és az egyházi 

liturgia folklorizálódott emlékeinek, valamint az időjárási megfigyeléseknek, jóslásoknak a keveréke.  

Az időjárási tapasztalatokat évenként a korabeli kalendáriumok és csíziók foglalták össze. Az időjárási 

tapasztalatok évente ismétlődő újragondolását és a  természetismeret szintjén a köznapi gondolkodás 

szférájában tartását a korabeli  kalendáriumok és csíziók biztosították. A kalendárium forgatása 

állandó önellenőrzést és bizonyságot jelentett, ami a kalendáriumokhoz igazodásban és a 

kalendáriumból történő idő-terményjóslásban, terménybecslésben mutatkozott meg. Mindennek az 

alapja a termésféltés volt. A szőlővédőszentek nevével jelölt nevezetes napok és a hozzájuk 

kapcsolódó hiedelem, tapasztalás és jóslás ezekben a közkedvelt kalendáriumokban jelent meg 

először. Az első naptár 1538-ban Krakkóban magyar nyelven látott napvilágot, majd utána Bécsben 

1562-ben, Kolozsváron 1569-ben. A kalendáriumok számával Lőcse, Kolozsvár, Kassa és Debrecen 

vezetett, amely városoknak jelentős szőlőterülete is volt. Az általános, szőlőkkel kapcsolatos 

időjárásjóslás mellett, a konkrét szőlővédőszentek neveit is megemlítették ezek a naptárak. A 16. 

század végétől ismertek a debreceni Újfalusi Imre iskolamester kalendáriumai /1598, 1599/, aki 

januárról pl. azt írta: 

 

“Lakyál, egyél iambor utanna iot-is algyal, 

Ha Vince fenlik, ismet az pintze telik.” 

 

A lőcsei kalendáriumokban /1675, 1678, 1698/ ez áll: 



 

 

„A’ Szölö és Vetemény veszedelemben áll, 

Mikor a Föld ez Hóban hó nélkül pusztán áll. 

Fényes Vince Szent Pál fordulásával egybe, 

Bor, Buza a bövségének szép bizonyos jele.” 

 

Ezek a kalendáriumok februárban Üszögös Szent Pétert, a faggyal kapcsolatban Szt. Mátyást 

nevezik meg, márciusban Gyümölcsoltó Boldogasszonyt említik, májusban pedig Szt. Orbánról azt 

írták: 

 

„Ha Orbán fényeskedő, a’ Bor nagy bővségő; 

Ha penig az ég dörgő, sovány az Esztendő, 

Hold töltére virágzó szölö jó ért lészen, 

Fogytára jól virágzó tölgy-fa sok vajt tészen.” 

 

Júniusban Szt. Medárdot, augusztusban Szt. Bertalant is említi ez a kalendárium, de talán a pogány 

természet- és csillagkép Nap és Holdkultusz maradványa lehet az, amikor július hónapban azt írta és 

jósolta a kalendárium: 

 

„Most ha az Eb-Tsillagja a’ Nappal támad-fel, 

Bizony veszedelmesen bánik a szölökkel; 

De ha akkor történnék az Hold az Halakban, 

Reménlhetnők a’ bornak bővségét újabban.” 

 

A szőlővédőszentek tiszteletét és fontosságát sugallták az első magyar nyelvű mezőgazdasági 

szakkönyvek írói is, akik bőven merítettek a korabeli kalendáriumok idevágó ismereteiből. Lippay 

János munkái a 17-18. század fordulóján még a babonás szokásokat és az ókori hiedelmeket is 

tartalmazták. A felvilágosodás szakirodalma ugyan már leszámol ezekkel, de a közkézen forgó 

kalendáriumok továbbra is a szőlővédőszentek egyre terjedő és erősödő barokk kori tiszteletét 

segítették elő. A 18-19. századi betelepülő német népcsoportok jégeső elleni fogadalmi szobrokat 

állítottak szőlőföldjeik mellett, így pl. a Baranya megyei Mogyoród, Máriakéménd határában is, 

melyeket még ma is “Wetterstatue”-nek hívnak. 

A szőlővédőszentek tiszteletének történeti rétegeiről vajmi keveset tudunk, pedig valószínű, hogy 

nem egységes és homogén, nem egy időben alakult ki a kultuszuk. Általában, hasonlóan a szomszédos 

Alsó-Ausztriához, Nyugat-Európából terjedhetett el, a kereszténység felvétele után, a középkori 

Magyarországon a szőlőpatrónusok tisztelete. Ugyanakkor a helyi, kereszténység előtti pogány 

isteneket is kitüntették kultikus tisztelettel. A kelet és nyugat határán, a nagy  kultúrák találkozási 

pontján fekvő Magyarország a szőlővédőszentek tiszteletében is az ősit megtarthatta és az újabbat 

magába zárhatta. Mindezt a hivatalos, a római katolikus egyház imái és az archaikus népi imádságok 

egymás mellett élése is bizonyítja. A keresztény etikától a pogány mágia csak egy lépés lehetett, 

mihelyt a termésféltés, a rettegés és félelem felmerült. Könnyen megesett, hogy magától a szenttől 

kezdtek félni, neki tulajdonították a mennydörgős ítéletidőt, amit a szőlőkre küldött, illetve amiért nem 

védte meg a hegyet. A kifürkészhetetlen isteni akarat helyett a szőlővédőszent haragja lett a baj oka, 

ezért őt kellett kiengesztelni. Miért ne származhatnék tőle a jég, a fagy, vagy a mindent elmosó és a 

tőkéket megtépázó vihar. Áldozati rítussal, kiengesztelhetőnek, hálaadással megnyerhetőnek hitték a 

szőlőt védő szentet is. A szőlőpatrónusok tiszteletében több helyen kimutatható egyféle azonosság a 

görög-római istentisztelettel. Pl. Szt. Márton napján már az ókori népek (görögök, rómaiak és 

germánok) is ünnepeltek november 11-én egy olyan időpontot, amelyik napon az első kierjedő mustot, 

az új bort megkóstolhatták. Vagy pl. tavasszal, május 25-én, Szt. Orbán tiszteletének napján a pogány 

Rómában is tartottak egy tavaszi ünnepet, a szőlőisten Dionüszosz tiszteletére, az ún. “urbana”-t. 

Felvetődött a szakirodalomban, hogy Orbán a pogány Dionüszosz keresztény ünneppé átnőtt formája 

lenne. Svájcban, Genf  közelében Veveyben pl. már a középkorban vincellércéh alakult, melynek Szt. 

Orbán volt a védőszentje. A vincellércéh ünnepén pedig a pogány Bacchus ünnepi elemek keveredtek 

a kereszténnyel.  



 

A magyarországi szüreti felvonulásokban, különösen Tokaj-Hegyalján is hasonló motívumok 

találhatók, így pl. a tokaji kapás céh tábláján is hordón trónoló „Baksus” látható, továbbá ismert a 

mádi parasztbarokk Bacchus kőszobrocska is. A Tokaj-Hegyalján meglévő Bacchus-kultusz eredete 

igen kevert. Az “ősi” szüreti szokások elemei sajátságosan keveredtek ugyanis az antik világ  

Dionüszosz- és Bacchus-kultuszával, valamint a nyugati, elsősorban német, francia és cseh, hasonló 

kultuszok maradványaival. Az eredetileg görög Dionüszosz-kultusz a rómaiaknál a Bacchus-

kultuszban folytatódott. A rómaiak minden év december 17-e és 23-a között ülték a szaturnáliákat, a 

későbbi elnevezésű bacchanáliákat, amikor is egymást dúsan megajándékozták, megvendégelték. A 

bacchanáliákon részt vevők sokszor álarcban, állatjelmezben jelentek meg, és kezdetben a ház körül, 

később az utcákon, tereken is tréfás, pajzán felvonulásokat tartottak. Ezek az ünnepek sokszor féktelen 

tivornyázásba, orgiákba csaptak át. Mivel ezek annyira elfajultak, és az álarcos felvonulók közé sok 

esetben rablók, tolvajok, bérgyilkosok is keveredtek, sőt sokszor hatalmi csoportosulások is 

megütköztek, a római tanácsok és a keresztény egyház (Savonarola) ellene voltak, s tiltották ezeket a 

rendezvényeket. A kereszténység kezdetén ezek az ünnepségek a böjt előtti farsang idejére tolódtak, és 

Rómában, Firenzében, Nápolyban, de Franciaországban is színes, álarcos felvonulásokban 

folytatódtak, amelyeknek neve “carne vale” (búcsú a hústól). A mai Bacchus-kultusz is kezdetben 

ezeknek folytatója volt, de elterjedése mégiscsak újabb eredetű. Motiválói a 16-17. századbeli 

iskoladrámák lehettek, és ezekből kerülhettek a nép farsangi szokásai közé, hiszen ezek a drámák 

éppen a vásári előadásokon – márpedig szüret idején sok hegyaljai városban volt vásár – a köznépre 

igencsak hatottak. Tokaj-hegyalján a Bacchus-kultuszhoz fűződő ünnepek kezdetben hagyományosan 

a farsang idejére estek, amikor már az új bor is kiforrott. Az 1700-as évek elejétől, amikor a népi 

szüreti szokások jobban kifejlődtek, fokozatosan október-novemberre húzódtak át. Főleg Erdőbényén, 

Mádon és Olaszliszkán alakultak ki ilyen szokások, de ismerték őket a többi városban is. Ehhez a 

szokáshoz évről évre újabb népi elemek tapadtak, így Erdőbényén a kádártánc, Mádon a török 

menyecskerablás, a mádi zsidó, Rátkán a lakodalmas, Tokajban és Tarcalon a kisbíró és szüreti báli 

kultusz, és ezek együttes hatására alakult ki a mai szüreti felvonulás. Érdekes, hogy Mádon, 

Erdőbényén ezeket az ünnepségeket a kapás- és fáklyástársulatok, később az ipartestületek rendezték. 

Tokaj-hegyalján Bacchust soha nem római isten, hanem nemzetiszínű hordón ülő magyar huszár 

formájában ábrázolták, amint ezt a tokaji múzeumban lévő, kőből és textilből készült Bacchus-szobrok 

bizonyítják, és Baksus Pajtásnak nevezték. Így vált Hegyalján Bacchus Baksussá. 

Szt. Vince és Szt. Egyed kultusza a középkori francia-vallon, nyugat-európai kapcsolatokkal 

hozható összefüggésbe. Eger környékén és Tokaj-hegyalján Szt. Egyed egykori tisztelete a 13. századi 

francia-vallon betelepítéssel magyarázható, a mai Luxemburg és Felső-Mosel vidékéről.  

Ugyancsak középkori réteget képez a Szt. Orbán kultusz, de származási helye valószínűleg a 

kontinentális német szőlőterület lehet (közép- és délnémet szőlőterületek, Ausztria, Dél-Tirol). A török 

hódoltság után a délnémet és középnémet szőlő-bortermelő területekről érkező német telepesek 

magukkal hozhattak szakrális szobrocskákat és a tiszteletük kultuszát. 

Szt. Márton kultusza Nyugat-Magyarországon általános, mert savariai (római kori neve a mai 

Szombathely helyén állt településnek), vagy az egykori Szent Márton-hegyi (ma Pannonhalma) 

születése a helyi szőlőszentnek kijáró tiszteletet biztosított. Simon-Júda Tokaj-Hegyalja legkedveltebb 

szőlőpatrónusa, akinek tisztelete a barokk Bécsben bontakozott ki és a városi polgárság körében terjedt 

el, így juthatott el Tokaj-Hegyaljára, ahol a késői érésű furmint és hárslevelű révén a szüretkezdő 

időpontot jelentette, amikorra már az aszúsodás is megtörtént kedvező időjárás, évjárat idején. 

A szőlőhegyi és a szőlőművesi vallásos jámborság, szelídség a mindennapi munkához 

kapcsolódott. A munka sikere vagy sikertelensége különös mértékben függött a természet kegyeitől. 

Nem csoda, ha a reformáció után is megmaradt a régi néphitben a katolikus szőlővédőszentek 

tisztelete. A heilbronni (Dél-Németország) szőlőművesek 1800-ig pl. Keresztelő Szent János szobrát 

az ünnepnapján a városban körülhordozták. Esslingenben, Neckarweihingenben és Oberamt 

Künzelsauban Orbánt május 25-én megünnepelték. Látható, hogy a protestáns egyház tiltása ellenére, 

a természettel folytatott bizonytalan és kiegyenlítetlen küzdelem biztosította a szőlőszentek 

tiszteletének továbbélését. A protestánssá vált területeken a szőlővédőszentek profanizálódtak, 

világiasodáson mentek keresztül, így a puritán protestáns egyházak megtűrték tiszteletüket. Szt. 

Orbánból a pápából, szentből – az evangélikus ábrázolás szerint – Tübingenben evilági főúr, herceg 

lett, majd a 19. század végére egy koronázott egyszerű szőlőműves, vincellér, aki a polgárosult 

életfelfogást tükrözte. Az egykori szent nap tartalmában is világi-baráti ünnepnappá alakult át. 



 

Szt. Orbán kultuszában a hitvilágnak néhány olyan eleme is vegyült a nép körében, amelyek nem 

tartoztak a hivatalos katolikus vallás rendszerébe. Ezért figyelemkeltő pl. az 1779-ben Egerben 

megjelent Nagy Ferenc írta „Anya-Szent-Egyháznak Ceremóniái és szertartásai...”-című könyvecske 

állítása Szt. Orbán ünnepéről, ami sejtetni engedi az egykori pogány-keresztény ünnepi kapcsolat 

szívós továbbélését. 

 

“...A’ mi a’ vissza éléseket illeti, mellyek 

e’ napon esni szoktak, tagadhatatlan, hogy 

a’ Bölts Istenfélő Püspökök, és Plébánusok 

azoknak mindenkor ellenek mondották, 

azokat ki írtani igyekeztek, 

mindenképpen meg- is tiltották.” 

 

Hasonlóan nem tartozott pl. Adonyban a hivatalos katolikus vallási ceremóniához, hogy Orbán 

napján hajnal öt órakor hangzott fel az első harangszó, fél hatkor a beharangozás csendes misére, majd 

a mise után körmenetben mentek ki a szőlőhegyre.  

Az ellenreformáció magyarországi hatásával hozható kapcsolatba Szt. Donát szőlővédőszent 

kultusza, mint olyan védőszenté, akit az egyház és a felső társadalmi rétegek erőteljes támogatásával 

és kezdeményezésére kezdtek a szőlőhegyi alsó társadalmi rétegek tisztelni. A 17. század végi, 18. 

századi délnémet kapcsolatok révén terjedt el, és ez a magyarázata, hogy a korabeli német városi 

polgárság körében és a telepes falvakban erős  Donát szőlővédőszent tisztelete. 

A szőlővédőszentek napja munkaszüneti, ünnepnap volt a szőlőhegyeken, amikor ünnepi 

öltözetben és hangulatban körmenetben mentek a szent kápolnájához, szobrához. A szőlőhegyen az 

élet dolgai kíméletlen közszemlének voltak kitéve. A zárt szőlőhegy kerítésein belül nyíltság 

uralkodott. A szőlőhegyi csendet a védőszent búcsúja, a processió szent moraja és a búcsúsok profán 

zsivaja törte meg. Ezek a kereszt és búcsújáró körmenetek állandó forrásai voltak a kegyes 

felindulásnak. Amíg a mély hit és áhítat Máriára és Krisztusra összpontosult, addig a szentek körül 

mindenféle félelem, hiedelem és babona halmozódott fel. Ezért mindenféleképpen megszokottá és 

életszerűvé akarták varázsolni őket. A szentek tisztelete a hit legkülsőségesebb megnyilvánulásai közé 

tartozott, amelyet a népi képzelet és fantázia befolyásolt, profánná, tiszteletlenné  és büntető célzatúvá 

is válhatott. A szőlőt védő szentekhez intézett imádság azonnali hatása még inkább elhomályosította 

azt, hogy a védőszentek is csak mint közbenjárók szerepelnek az eredetileg Úristen felé felszakadt és 

címzett fohásznál. A szőlő-borszenteknek tulajdonított rendkívüli szerep nagy mennyiségű hiedelem 

továbbélését biztosította. 

A védőszentek egy csoportját /Szt. Orbánt, Szt. Donátot/ – amennyiben nem a várt és óhajtott időt 

hozták és ezzel veszélyeztették a termést –  megszégyenítették, pocskondiázták és bántalmazták. Ez a 

cselekmény rítusszerűen zajlott le, és három típusát lehet tudományosan megkülönböztetni: 

− a szóval történő gyalázást, 

− az áldozati ital elmaradását és helyette vízzel locsolást, 

− a tettlegességet és a megszégyenítést. 

Az egyház szerint a szentet elvetni vagy elítélni nem szabad, mert ez vétek volna az egyház 

szelleme ellen. Szőlővédő szenteknél azonban a megszégyenítés különböző formája általános volt, 

nem csak a Kárpát-medencében. Az Orbán szobrokat rossz idő esetén kövekkel dobálta meg 

Nyitraújlak szlovák-magyar népe, leköpködték Mór német szőlősgazdái, megpálcázták és botokkal 

ütlegelték Jászberényben, a feneküket verték a szoborhoz Csátalja német gazdái. Egerben Donátot 

tettleg bántalmazták, Gyöngyösön egy kéve venyigét kötöttek ugyancsak Donát hátára és 

meggyújtották. Tolnában, Baranyában a feldühödött gazdák le is vizelték a szobrot /Szt. Orbánt 

Bátaszéken, Szt. Donátot Máriakéménden/, megszégyenítésül és büntetésképpen. Zomborban a szentet 

a tengelye körül megforgatták, úgymond “lássad mit tettél”, - mintegy szembesítve a bűnével és 

okulásul a jövőre nézve. Ez egyben a hátra fordítással, a sarokba állítással, megszégyenítéssel volt 

azonos. 

Európában elterjedt szokás volt Orbán szobrát, képmását patakba, vízbe vagy sárba dobni. A 

legrégibb leírás Joannes Boemustol származik a 15. századból, aki frank területekről említette Szt. 

Orbán védőszent meghurcoltatását. A vincellérek a templomtéren egy asztalt ünnepélyesen 



 

feldíszítettek: terítőkkel, zöld lombokkal, jó illatú virágokkal és füvekkel. Amennyiben szép volt az 

idő, a szent szobrocskáját felállították az asztalra. Ha azonban esett az eső, belevetették a sárba /amit 

szenny, szutyok, bélsár jelentésű és értelmű szóval írtak le/, és leöntötték vízzel. Egy másik büntetési 

módot 1581-ből rögzítettek a feljegyzések, amikor az alsó-ausztriai St. Pöltenben egy kádármester az 

ablakon hajította ki Orbán szobrát afeletti dühében, hogy 18 napi elzárásra ítélték őt. 

Valószínű, hogy több hely- és dűlőnevünk is kapcsolatban áll a szent megbüntetésével. Ugyanis az  

Orbán kút, Orbán kútja, Orbán forrás nevezetű dűlőnevek nem hozhatók mindig kapcsolatba a 

tulajdonos nevével. Ezek a források, kutak ugyanis soha nem fagytak be, másrészt Orbán szobrát is 

egyes adatok szerint kútba dobták, vízbe merítették. Esslingenben, Neckarweihingenben és Oberamt 

Künzelsauban is pl., ha nem sütött a Nap, büntetésből kútba dobták a szobrot. Más középkori adatok is 

a vízben, itatóvályúban való fürösztés szokását  erősítik meg. Alsó-Ausztriában, Langenloisban a 

körmeneten Szt. Orbán fafaragású képét vitte feldíszítve egy kádárinas és egy mester. Amennyiben az 

idő kedvezőtlenre fordult, a Lois patakba vetették a képmást azokkal a szavakkal: “So jetzt sauf du 

Wasser!”/Így ni, piáld most a vizet/. A rítus így vagy dicsérően – és áldozati bor földre, szoborra 

locsolásával, vagy megszégyenítő büntetés formájában zajlott le. Mindezek nem mellőzték az egykori 

pogány szertartások emlékét, és profán jellegét sem. A soroksári, Württembergből származó németek 

még a 20. sz. elején is kimentek a határukban álló Orbán szoborhoz, és rossz idő esetén vízzel 

locsolták le a szobrot, míg szép idő esetén megvendégelték.  

A szőlős-borosgazdák mindezt akkor is ügybuzgón megcsinálták, és komolyan részt vettek ezeken 

a közösségi alkalmakon, amikor közben a körmenetekben esetleg még templomi, céhes vagy más 

közösségi zászlót cipelve  ájtatosan könyörgő énekekkel és imákkal a megszokott módon 

méltóságteljes lassúsággal haladtak, sőt korábban zenekísérettel, mint pl. Egerben, ahol a 18. század 

közepén sípokból, trombitákból és dobosokból állt a szőlőhegyre kimasírozó zenekar. 

4.4 A SZŐLŐK ÉS A PINCÉK MINT A HÉTKÖZNAPOK ÉS AZ ÜNNEPEK TEREI, A 

TÉRHASZNÁLAT 

A fenti példák bőségesen mutatják, hogy a szőlők és pincék térsége a munka és a 

jövedelemtermelés mellett a szentek és az ünnepek színterei is voltak. A szőlőhegyi kápolnák és 

keresztjáró napok mind-mind a hétköznapok monotóniájából való kiemelkedést, az ünnepnapok 

megtartásának lehetőségét jelentették. A magyar népdalok szövegei nagyon jól jelzik az egykori 

hétköznapokat, a népi társas munkákat, azok egymás utáni hömpölygését is. De nem csak a munkák 

hangulatát, hanem az egyes jelentősebb és jelesebb népi ünnepekét. Számtalan népdalunk rögzíti a 

szüret, majd a borivás kellemes alkalmait. A dél-magyarországi népszokás, a szüret előtti 

szőlővigyázás, a pudárkodás, majd később a szüret és a szüreti bál országosan ismert és megtartott 

munkaünnep volt. Számos népdal, mondóka, mondás kapcsolódik ezekhez a fontos munkákhoz és 

ünnepnapokhoz. Azonban a népdalszövegek közvetlen, elsődleges értelme mögött, számos 

szimbolikus jelentésű és tartalmú, az éneklő fiatalok egymásnak szánt rejtett üzenetét, jelét is 

kiénekelték a dal szövegével. A folklórkutatók már bebizonyították, hogy a magvas gyümölcsök a 

termékenység, a fogamzás, a nemi érettség szimbólumai voltak, ugyanúgy, mint pl. a kerti virágok 

általában a kedves lányt, vagy a piros alma és a kert mindig a szerelmeseket jelentették.  

Népdalaink egy csoportja azonban mindenféle kertelés és talány nélkül a párválasztást és az 

esküvőt az egyik legfontosabb szőlészeti-borászati munkához kapcsolja, illetve e munka után, az éves 

szüret után említi. Pl: 

 

  „Fújja a szél a ló fölé a kendőt, 

  Hát mi rózsám, mikor tartunk menyegzőt? 

  -Ha az őszre megforr a bor, szüretkor, 

  Férjhez visznek édes rózsám majd akkor.” 

 

vagy 

 

  „Ez a csikó de sárga, de sárga, 

  A szeretőm de árva, de árva, 

  Megmutatom, nem soká lesz árva,  



 

  Szüret után én leszek a párja.” 

 

vagy 

 

  „A székely embernek akkor vagyon jókedve,  

  Mikor százforintos bankó van a zsebébe. 

  Akkor azt mondja, jó lesz a bora, 

  Jó lesz majd a Sári lánya lakodalmára” 

 

Ezekből a szövegekből egyértelműen kiderül, hogy a szüret több szempontból is határnap volt, ami 

után a fiatalok egybekelhettek. A munka jó ismerkedési alkalmat jelenthetett, amikor nem csak a 

fiatalok, hanem az idősebbek is lemérhették a kiválasztott lány vagy legény munkáját, serénységét, 

mentalitását, italszeretetét, pazarlását, vagy beosztó mértékletességét. A késő őszi, koratéli esküvők 

több szempontból is általánossá váltak a magyarországi paraszttársadalomban. Egyrészt a 

mezőgazdasági munkák szempontjából ez az időszak munkaszegényebbnek mondható, amikor a 

határban, a szántóföldeken és a szőlőkben, kertekben nem, vagy csak alig volt munka. A borok körüli 

sürgölődés pedig kedvelt férfimunka volt a pincék, pincesorok tájékán. A disznóvágás, az élelem 

bősége is ezt az időpontot jelölte ki a nagy vendégeskedések számára, amikor nagyszámú vendéget 

fogadtak és jó szívvel ellátták őket. Azonban a nagy társaságok, ünnepek itala a bor volt. A bor 

kiforrása fontos és meghatározó tényező, ami nélkül vendégséget adni, lakodalmat tartani nem lehetett. 

A kiforrott új bor, főleg a borvidékeken, a legjelentősebb, évi egyszeri nagymennyiségű 

készpénzbevételt is jelentett a gazdáknak. Magyarországon  a lakosság harmada közvetlenül a borból 

élt, de a szőlőmunkák,  a karóvágás, a kádáripar, a csutorás mesterség, a borkereskedők és segítőik a 

cenzárok, faktorok, közvetítő borkupecek szintén a borból éltek, ez jelentette fő pénzkereseti 

forrásukat. Nagyon sok vidéken szüretig, illetve az újborig hitelbe vásároltak a szőlősgazdák, majd az 

eladott bor árából rendezték tartozásukat, illetve ez volt a fedezet az újabb hitelekre. Mindezért a 

lakodalmas ünnepet csakis a bortól tehették függővé.  

Egy-egy lakodalmas összejövetelen hatalmas mennyiséget ittak meg a vendégek. A legnagyobb 

szégyennek tartották volna, ha ilyenkor bor nem kerül az ünnepi asztalokra. A borvidékeken pedig 

egyenesen elképzelhetetlen lett volna a magyar gazda presztízse miatt, hogy bor nélkül üljék meg a 

lakodalmat. Részben a borkereskedelem, részben a jó minőségű borok hiánya miatt - amelyeket a 

borkereskedők, cenzárok, faktorok felvásároltak - az esküvőket csakis az új borok kiforrása után 

tarthatták meg. Így a bornak nemcsak a szüreti munka révén, hanem a borfogyasztás ünnepi alkalma 

miatt is meghatározó szerepe volt a párválasztásban, és a párválasztás idejében, valamint a népi 

szexualitásban.  

Mindezek egybecsengenek a kulturális antropológusok azon megfigyeléseivel, hogy a 

legkezdetlegesebb törzsek a termésbőség idején, a legbőségesebb táplálkozás időszakára korlátozták a 

nemi érintkezést. Az ókori görögöknél is a szüret és a terménybőség után nőtt meg a nemi érintkezés 

gyakorisága és a születések száma. Az agrárkultusz európai és magyarországi kutatása során is 

bizonyítást nyert, hogy a munkaünnepek, munkaalkalmak, elsősorban a házastársi partner 

kiválasztásában nagy szerepet játszottak. A munka gyors, pontos végzése nagymértékben befolyásolta 

a párválasztást, amit az ilyenkor viselt ünnepi ruha is kihangsúlyozott. Az őszi és téli ünnepek 

megtartását nem akadályozták már az egymásra következő nehéz munkák, bőven volt bor, meghízott a 

liba, és még frissek a disznóvágás húsételféleségei is, amelyek hidegben hosszan eltarthatók voltak. 

Bél Mátyás is a Balaton-felvidék bőséges boráldásával hozta kapcsolatba a téli paraszti háztartások 

ünnepeit, Baranya megyéből pedig a paraszti házasságok leírásából egyenesen azt tudhattuk meg, 

hogy: “ Boraik meg dézmállása után October végén, és November elején fujják a meg indulásra 

(házasodásra) készülőt” Egy 1845-ben megjelent pályamunkában, amely a robot és a dézsma 

eltörléséért íródott, már azt olvashatjuk, mint általános tanácsot, amely a köznapi gyakorlat lehetett: 

“...-fiam! hallod-e? a farsangon házasodni fogsz, mert harmincz, negyven akó borunk termett,...” 

Mindazok, akik szegények voltak, kevés vagy rossz boruk lett, azok is igyekeztek úgy beosztani ezt az 

italt, mint azt a Gazdasági Lapok 1857. évi egyik hódmezővásárhelyi évszaki tudósítása közli, hogy a 

“...szokásos disznótorokat, lakodalmakat és halotti torokat becsületesen...” elláthassa, vagyis 

megfelelő mennyiségű bort is biztosíthasson. Az ország más területein is ezeknek az ünnepeknek, 

köztük a lakodalmak megtartásának  fontos szempontja volt a termelt bor. A Fejér megyei Várvölgy és 



 

Tabajd szőlőtermesztéséről írva a vidék monografikusa így kiáltott fel a hanyag munkák láttán: 

“...csakhogy épen a disznótorok, lakodalmak és keresztelőkön lakmározók szomját kielégítő borocska 

mégis termett szőleinkben.” 

A nem szőlő-bortermelő vidéken, ahol a bor még nagyobb értéknek számított, ott az italt még 

inkább a családok e jeles ünnepére hagyták. Átányon az a szokás járta, „ha lakzi lesz, keresztelő vagy 

építkezés, a java bort arra tartogatták.” Ezért is mondogatták itt, az ünnep súlyát és nagyságát, nem 

mindennapi mértékét jelezve, és még sokáig emlegetve a faluban : „...még bor is vót a lakziba.” A 

kevesebb bort – épp annak az értékénél fogva – olyan csoportos összejövetelekre tartogatták, amelyek 

ünnepszámba mentek, amelyek emlékezetesek voltak. 

Esküvő alkalmával nem csak a vendégek, hanem az előkészítő munkák során segítők népes hada is 

alaposan fogyasztotta a paraszti háztartás borkészletét. Erre az örömszülőknek ugyancsak fel kellett 

készülniük. A szentesi parókia feljegyzései között maradt fenn a 18. század végén, hogy “Vida 

Mihálynál a tsiga csináló asszonyok lakodalom előtt való hetenn 6 akó bort ittak meg.” Ezért már a 

18. század végén több kisebb faluban úgy határoznak, mint pl. 1798-ban Vanyarcon, hogy a 

nagyszabású keresztelői vendégséget fel kell számolni. A magyar családi-bortermelői presztízs és 

büszkeség azonban a sokszor erőn felüli vendéglátást, a dzsentroid-kisnemesi típusú mentalitást 

tovább erőltette. A magyarországi német borosgazdák ebben is racionálisabbak voltak. 

Magam 1975-ben egy kis dél-bükki falu, a bortermelő Borsodgeszt 18. század végi és 19. század 

eleji adatait vizsgáltam meg (1771-1830). Matematikai módszerrel vizsgáltam a kérdéskört (variancia 

analízis), kvantitatív változóként a vizsgált időszakban a 10-10 évre jutó házasságkötések számát véve, 

kvalitatív változónak pedig, hogy a lakosság rendelkezett-e még elegendő borral, vagy sem. 

Mindegyik negyedévi átlag lényegesen eltért egymástól, egymáshoz viszonyítva azonban a II., III. és 

IV. negyedév között nem volt lényeges különbség, de bármelyikhez képest az I. negyedév kiugró 

értékű volt, ami azt jelentette, hogy a valós községi (falusi) anyakönyvi adatok is bizonyították, hogy a 

bor mennyisége jelentősen befolyásolta az esküvők számát. 

Vizsgálataimat Borsodgeszten a keresztelőkre is kiterjesztettem (1790-1839). Hajdan a keresztelők 

közvetlen születés utáni napokban voltak, így az adminisztratív adatok gyakorlatilag a születés idejét 

is jelezték. Szendrey Ákos folklórkutató azonban említette, hogy a tavasztól a késő őszig tartó munkák 

miatt a szüret utánra halasztották a népi társadalomban a keresztelő megünneplését. Ebben a 

halasztásban is a bornak lehetett szerepe. Matematikai vizsgálatom azonban bebizonyította, hogy 

lényeges eltérések az évnegyedek közötti születés (keresztelők) száma között nincs. Bár az első 

évnegyedben volt a legtöbb születés Borsodgeszten, de a bor szabályozó és meghatározó szerepe itt 

nem mutatható ki. 

A magyarországi népi társadalomban a vendéglátás és a párválasztás eseményében és az új 

házaspárok szexuális életének kialakulásában a kiforrt új bornak, a borkészletnek meghatározó szerepe 

volt. Ezért a nagyobb borkészlet gyűjtése, megtartása a hagyományos paraszti háztartásokban és 

gazdaságokban a szülők beleegyezését, az ifjú párok egybekelését és boldogságuk, szexuális életük 

kiteljesedését segíthette elő. 

 



 

5. AZ ÍZEK-ZAMATOK BIRODALMA, A MAGYAR BOR HÍRE-NEVE EGYKOR ÉS 

MA 

A híres magyar konyha, már a középkorban több olyan alapanyaggal rendelkezett, amelyet még ma 

is fogyasztunk. A honfoglalás kútfői vadban, szárnyas- és víziállatokban bő, termékeny területnek 

említették a Kárpát-medencét. A kedvező ökológiai adottságok miatt az európai termesztett növények 

többségét itt már a középkorban termesztették. A nagy földrajzi felfedezések után a 16-17. századtól 

pedig számos újvilági növény terjedt el, honosodott meg, és a magyar konyha olyan jellegzetes 

növényévé vált, mintha őshonos lett volna Magyarországon. (pl. paprika, burgonya, amerikai bab, 

paradicsom, kukorica stb.) Az ősi gabonafélékből (köles, hajdina, alakor) készült kásaételeket a rozs és 

a búza váltotta fel, majd a tésztafélék, amelyek alapját képezték a konyhai ételeinknek. A középkorban 

a birka-és a kecskehúst a marha- és a sertéshús váltotta fel, amely a káposztával alapételnek számított. 

A 18. században elterjedő kukorica mellett a kezdetben ínségnövényként termesztett burgonya a 19. 

század elejétől Magyarországon fő ételalapanyaggá lépett elő. A fűszernövények mellett a középkor 

óta fokozatosan kiteljesedett a szőlő-bortermelés. Ennek eredményeként a magyarországi híres és 

finom borok is állandó kísérői lettek az asztali örömöknek. A jobbágyok asztalától a királyi lakomákig 

mindenhol fontos és kizárólagos szerepet kapott a szőlőből erjesztett ital, a bor, amelynek ebben az 

időben még nem kellett megküzdenie olyan mértékben a sörrel és a 17. század óta terjedő pálinkák 

fajtáival, mint manapság. A magyar konyha zsíros, füstölt, fűszeres, nehéz ételei és ízei a száraz, 

egészséges borokat igényelték, emésztést segítő, jó étrendi hatásaik miatt. 

A bortermelés története majd kétezer évre tekint vissza a Kárpát-medencében. Az 1100 éves 

magyar szőlő-bortermelést a politikai-gazdasági változások is mindig befolyásolták. Ennek ellenére a 

középkortól kezdve mind területi, mind minőségi gyarapodás és javulás jellemezte Magyarország 

bortermelését. Ez a tendencia visszaesésekkel, stagnálásokkal is tarkított volt. A 19. század közepéig, 

illetve az 1875-től fellépő és óriási gazdasági és társadalmi pusztítást okozó filoxéra (szőlő gyökértetű) 

megjelenéséig, Magyarország Európa bortermelő nagyhatalma volt, Franciaországgal, Olaszországgal, 

Spanyolországgal és Portugáliával együtt. Tehát meghatározó tényező volt mennyiségi és minőségi 

tekintetben a magyar bor. Híres magyar bormárkák, mint a 16. század elejétől készített tokaji aszúk, 

később a szamorodnik, illetve a 19. század második felében készült szekszárdi és egri bikavérek  és 

borvidékek, öregbítették a magyar borászat és az ország hírét. 

A nagymértékű bortermelés a középkor óta virágzó borkereskedelmet éltetett. Mind belföldi, mind 

külföldi borkereskedők fuvaroztatták a kiváló magyar borokat. A távolsági borkereskedelem révén a 

szőlőt nem termelő magas fekvésű, vagy a szőlőtermesztés északi határa feletti területek borigényét a 

magyar, a magyarországi német, zsidó, örmény, görög borkereskedők a külföldi, pl. lengyel, német 

borkereskedők segítségével tudták kielégíteni. A hagyományos kelet-nyugat, észak-dél irányú 

borkereskedelem mellett, a 17. századtól az egri-bükki, tokaj-hegyaljai borok értékesítésében egy 

északkelet irányú borkereskedelmi út és irány is kialakult. Itt működött a 18. században az orosz 

Tokaji Borvásárló Bizottság amely a cári asztalt látta el tokaji aszúborokkal. 

A bor fogyasztása és a bor szervírozása a középkorban is megkülönböztetett figyelmet kapott. Ez 

részben a bornak mint isteni eredetű italnak, részben a borfogyasztási alkalmaknak, ünnepeknek szólt. 

A bort általában étkezés kísérőjeként, különleges ízei zamatai, illatanyagai (buké) miatt fogyasztották. 

A középkorban azonban a bor népi gyógyászati szerepe is fontos volt. A borok színe, tisztasága, illata, 

íze sokat elárult a borokról, a termesztőikről, a borkultúráról. A maiakkal összehasonlítva ezek a borok 

savasabbak, markánsabbak voltak. Sok közülük borhibával rendelkezett. A nem megfelelően gondos 

tárolás, kezelés, szállítás miatt esetleg újraerjedhettek, ecetesedhettek, borbetegségek léphettek fel. A 

középkori nyugat-európaiak megrökönyödve látták pl., hogy a kalandozó magyarok milyen nagy 

mennyiségben ittak bort. Nem véletlen, hogy Géza fejedelem felesége, Sarolt is megbotránkoztatta 

mértéktelen borfogyasztásával a német főpapokat. Ezek a borok azonban gyengébbek és alacsonyabb 

alkoholtartalmúak voltak, mint a korabeli nyugat-európai borok. 

A keleti, pusztai vándor népek italkészletében mind a borra, mind a sörre, pálinkára és az erjesztett 

kancatejre, a kumiszra más és más italkészlet szolgált. A középkortól azonban fokozatosan 

továbbfejlődött a borfogyasztás és a borszervírozás. A reneszánsz királyi udvarban, Mátyás király és 



 

Beatrix királyné már velencei kristályokkal koccintott, miközben a sáfrányos jércehúslevesbe még 

kézzel nyúltak és a kedvenc sült hagymájukat is kézzel ették.  

A zsíros, fűszeres középkori konyha megkövetelte a lakomák egyik fontos elemét, a bort. De 

szükség volt rá a fertőzött kutak és az általános rossz közegészségügyi viszonyok miatt is. Böjtidőben 

is sűrűn itták a bort, hiszen a régi példaszöveg szerint a hal úszni szeret! 

A mindennapi ünnepi boriváson kívül számos különleges alkalom is adódott a borfogyasztásra. 

Borral ünnepelték a keresztelőt, lakodalmat, név- és születésnapokat, a harci győzelmeket, az 

adásvételi szerződéseket, áldomásokat stb. A várakban, főúri udvarokban sokat ünnepeltek és nagy 

lakomákat rendeztek. E szokást a köznemesség is átvette. A lakomák fogásai éppen olyan gazdagok, 

fűszeresek, húsban bővelkedőek voltak, mint a főúri vendégségekben. A középkorban az egész étrend 

a húsételekre volt alapozva, ezért nagy szerepet kaptak a különböző fűszerek, mártások és 

természetesen a borok. Korabeli leírások szerint szentségtörés számba ment, ha a felemelt poharat nem 

körömpróbáig itták ki. A koccintás hajdani kötelező módja az úgynevezett exelés, a teli pohárnak 

fenékig való kihörpintése volt. A királyi lakomáknál, főúri udvaroknál kedvenc szokás volt az 

edényeket egy-egy óriási gúla-alakú, széles lépcsőkkel épített és drága szőnyegekkel bevont 

pohárszékre felállítani. Így mindenféle edényt azonnal használni tudtak. Ez nemcsak a célszerűséget, 

hanem a pompát, és gyönyörködtetést is szolgálta. A csészék, poharak, kupák, serlegek, kulacsok 

fémből készültek, és domborművekkel, zománccal, drágakövekkel, gyöngyökkel díszítették. Általában 

a mennyezetről lelógó ezüsthordókban tárolt borból töltötték meg a szolgák a kiürült edényeket. 

Mátyás király esküvői lakomájáról (1476. dec. 22.) azt írta Bonfini: „Az ebédlőteremben tartották a 

lakomát... A terem közepén a királyi asztal előtt, a kőoszlop körül volt egy négyszegletes pohárszék, 

nyolc emelettel a királyi asztal szolgálatára. Ezeken helyezték el az ételhordó tálakat, a király és 

királyné serlegét, s más mágnások borait. A többi hét polcán boroskancsók, kupák, merítőkanalak, 

kelyhek álltak, finom mívű arany és ezüstedény valamennyi...”... “A levegőbe egy ezüstből készült két 

akós és négy részre osztott hordót függesztettek, melyben négyféle italt tartottak. Ezen kívül volt nyolc 

más pohárszék is.... 983 edény volt rajtuk, a használatban lévő kelyheken és kancsókon kívül...” 

Mátyás király nagy pártfogója volt a szőlőművelésnek és a bornak. Budai palotája, ahol állandóan 

igen sok külföldi tartózkodott, nem csak magas művészi és tudományos kultúrájáról volt híres Európa-

szerte, hanem gazdag vendégszeretetéről és különösen pompás magyar borairól. Nevesek voltak a 

királyi kertek szőlőlugasai is. A vörösbort adó szőlőfajták vesszőit Itáliából (Campaine) és 

Franciaországból (Champagne és Burgundia) hozatták be. A borospincékre nagyobb urak ügyeltek, 

mint pl. a tiszttartó és a sáfár, de gondját a kulcsár viselte. Ő adta ki a megszabott mennyiségű bort az 

udvari személyzet asztalához is és a pohárnokok kezébe is, akik az italokat szolgálták fel a király 

asztalánál. A szeszes italok közül a sört is fogyasztották, de a bornak elsőbbséget adtak. A külföldiek a 

magyar borokat általában dicsérték, de Mátyás borait különösen kitűnőnek találták, és mint külföldön 

szokatlan dolgot jegyezték meg, hogy a király és a főurak egyaránt sokféle bort fogyasztanak evés 

közben. Módjával Mátyás király is kedvelte a bort, főleg a szerémit, budait, pozsonyit (1463-ban 32 

hordóval hozatott például). A külföldi borok közül az olasz borokat, főleg a csemegeborokat itták a 

királyi étkezéseknél. Vízkereszt ünnepén az 1477. évi farsang kezdetén anyja, Erzsébet asszony is 

részt vett az ünnepélyen. Seybold bajor vendég naplójában feljegyezte, hogy a király csak anyja 

távozása után nyúlt a boroskupához. 

A budaszentlőrinci pálosok (a mai Ságvári-liget és Budakeszi közti terület) évkönyvébe jegyezték 

fel, hogy a király a nyéki vadászkastélyából Budaszentlőrincre sűrűn átruccant, hogy a főkolostor 

perjelével Gergely mesterrel, a kolostor pincéjében lelkét felvidítsa. A Mátyás király udvarában 

tartózkodó itáliai és magyar humanista tudósok (Bonfini, Galeotto Marzio, Vitéz János, írásaiból 

tájékozódhatunk a korabeli legjobb borokról.  Bonfini (Antonio Bonfini 1434-1503) olasz humanista 

történetíró, aki Mátyás király megbízásából megírta a magyarok történetét, több adatot közöl 

borainkról. Sokra értékelte a szerémi és budai borokat. Nyilván azért, mert Mátyással együtt maga is 

ezt itta. Említi a jó minőségű egrit és a Pozsega körüli mocsaras vidéknek és Zenggnek borait is. 

Ebben az időben a szerémségi borok voltak a Mátyás udvarában is a legkedveltebbek. A 12. században 

már dunai gályák hordták a városok, főleg Buda város piacára a Szerémségnek “arannyal felérő 

borát”. Galeotto Marzio így ír “Nem tehetem, hogy a Szerémség boráról hallgassak, annyira 

kellemetes ez, hogy nehéz lenne párját találni a föld kerekségén..." Galeotto Marzio, (1427-1497) 

itáliai humanista többször járt Magyarországon, és írásaival nagyban hozzájárult a Mátyás király 

alakjára vonatkozó hagyományok kialakításához. De a követek, átutazók, útleírók mind dicsérték a 



 

hazai borokat. Ranzani az erdélyi borokat emelte ki, Bertradon de la Brocquiere, a burgundi herceg 

főlovászmestere a budai fehérborokat dicsérte. “Részegítők azok, jó erősek” - hirdette. Maffeo, aki 

1482-1490 között itáliai követként hosszabb időt töltött a magyar fővárosban, említette, hogy igen 

drágák a budai vendéglők. Budán - megfigyelése szerint - a “jó éjszakákon” temérdek bor fogy. 

Panaszolja, hogy rengeteg borravalót kell fizetni Budán, sőt még a királyi udvar szolgái és inasai is 

markukat tartják. 

A kitűnő természetes borok mellett az akkori európai divatnak megfelelően csemegeborokat is 

készítettek a királyi és főúri pincék pincemesterei. Ezeknek a boroknak a cukortartalmát aszalt szőlőn 

való erjesztéssel, aromáját különböző fűszerek hozzáadásával érték el. Európa-szerte igen kedvelt, 

divatos csemegebor volt a malvázia, ami gyakran került felszolgálásra királyi udvarokban. Hozzánk az 

olasz kapcsolatok révén és a Szerémségen át jutott el ez a bor, majd később ennek készítési 

technológiája. Édes, kiváló minőségű csemegebor volt, jól szállítható és eltartható. Megaszalódott 

szőlőből, vagy a leszüretelt és tovább aszalt szőlőből készültek ezek a borok, feltehetőleg az antik 

korban már kidolgozott és ismert eljárással. Kedvenc ital volt még a fehér borból készült ürmös is, 

vagy a keserű narancshéjjal zamatosított vörösbor, a kínahéjjal fűszerezett sherry is. Lefekvés előtt 

álmot hozó italként gyömbérrel, fahéjjal szegfűszeggel ízesített bort ittak egyes előkelő urak. Sok 

helyen az ilyen borokat életelixírnek is nevezték. Az erős édesítés és fűszerezés nemegyszer a rossz 

savanyú borok ízbeli hiányait próbálta eltakarni. A hazai ürmösök közül a pozsonyi ürmösnek - 

amelyet ott 1489-ben Estei Hippolit érsek udvara számára főztek - a receptjét is feljegyezték. Ebbe a 

pozsonyi ürmösbe mézet, gyömbért, szegfűszeget, fahéjat, mazsolát, szerecsendiót, ámbrát (egy 

cetfajta belének váladékából való, illatszerül használt viasszerű anyagot) és pézsmát (közép-ázsiai 

szarvasfajtának illatszer készítésére használt mirigyváladékát) főzték bele. Ezt pigment bornak is 

nevezték. 

A részegség miatt ebben az időben is sok volt a panasz, sokan felemelték szavukat ellene. A régi 

főemberek hivatalos ügyeket követő vigalmak során súlyt helyeztek arra, hogy közülük legalább 

egyvalaki józan maradjon. E személyt “kunkapitánynak, kunbírónak” hívták. Szükség is volt erre. 

Valószínűleg sok keserű tanulság tehette kötelező szokássá a kunkapitány dolgát. Ki tudja hány 

tűzesetet, ellenséges rajtaütést előzhetett meg e személy. Vitéz János érsek (Mátyás király kancellárja) 

1451-ben a belényesi esküdtjeihez írt levelében megparancsolta: csak délelőtt és csak józan fővel 

ítélkezzenek. Ne délután, amikor már tele vannak borral... 

A későbbi évszázadokban is igazán csak úgy volt élvezhető a bor, ha semmilyen zavaró körülmény 

nem gátolta meg a kényelmes, nyugodt kóstolását. A díszesen megterített asztal, a fáklyák és a 

gyertyák fénye, az elfogyasztott ételekkel harmonizáló magyar borok hosszú időre emlékezetessé 

tették és teszik ma is a borivást. 

A borkóstolásnak és a borszervírozásnak ünnepi és hétköznapi alkalmai alakultak ki. Általában a 

borivás társasági alkalom volt, amit akár hétköznap is a kellemes társaság már ünnepélyessé emelt. Ma 

már másként szervírozzák és fogyasztják a bort hölgyek társaságában vagy férfitársaságban, idegenek 

között vagy baráti-ismerősi társaságban. A fehérborokat pincehőmérsékleten, a vörösborokat pedig 

szobahőmérsékleten kóstolják. Az édes, desszertborokat (ürmösöket, aszúkat, édes szamorodnikat) 

külön kis talpas üvegpoharakban kóstolták már a 18. században is a nemesasszonyok. Ez később a 

polgári hölgytársaságokban is szokás lett. A száraz fehér - és vörösborokat borospohár készletből, 

üvegpoharakból itták a nemesi és a polgári családok. A jobbágyparasztok száraz tökhéj, fa, majd 

fémkupákból hörpintették ki italukat. 

Az “étel és a bor” kapcsolatáról, az ízek harmóniájáról ma már a polgári társadalmakban több száz 

kötetnyi szakirodalmat olvashatnak az érdeklődők. Mindezek ellenére, mivel a kóstolás és az íz 

érzékelése számos szubjektív dologtól, a kóstolgató egyéni tulajdonságaitól és a kóstolás adott 

pillanatában a személyes érzékelésétől függ, ezért szerte a világon a kialakult vélemények többnyire 

különbözőek. Speciális területe ez a vendéglátás művészetének:  megtalálni az adott ételhez a hozzá 

legjobban illő bort.  

Az óborok értéke csak az utolsó évszázadokban nőtt meg. A 18. századig a cselédek és a 

felszolgáló házi személyzet itta ezeket a borokat, amelyek esetleg számos borhibával és 

borbetegséggel rendelkeztek. A nemesi osztály, a kiváltságosok előnyben részesítették az újborokat, az 

esetleg még erjedőfélben levő fiatal borokat. Mindez a borízlés mára alaposan megváltozott, valószínű 

a jobb eltartás és tárolás, borérlelés révén. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a magyarországi pincék 

nagy részét is a 18. századtól kezdték ásni, készíteni. Persze a középkori városaink alatt épített 



 

kőpincék és Északkelet-Magyarországon középkori tufába vájt keskeny pincesípok, tágas, 

templomszerű, többhajós boltíves csarnokok bizonyítják, hogy a jó borok nyugodt helyen vártak a 

kereskedőkre. Nem véletlen, hogy a 17. században Cober Tobiás, német származású katonaorvos, 

Sopron főorvosa megírta, hogy a rajnai és a neckari borokat Magyarországon csak vinkóknak, 

savanyú, gyatra italnak tartják, nem pedig jó boroknak. Nem véletlen, hogy a borok cukrozása is itt 

kezdődött meg, és a magyarországi szakemberek még a 19. század utolsó harmadában is feleslegesnek 

tartották a magyar borok cukorral történő manipulálását, a rendkívül édes, jó mustok miatt! Egy 18. 

század eleji kuruc dalban, nem kis pátosszal és politikai felhanggal, azt énekelték a magyar bortól 

áthevült szegénylegények, a bujdosó kurucok: 

 

“Bújjon el a német rhénusi borával, 

Hallgasson az olasz a Falernumával,  

Csak igya meg a franc híres sampányerét, 

Egy hordónk feléri borának tengerét.” 

 

Erre szinte rímeltek Robert Rösler (1840-1881) sorai, mikor azt írta: 

 

“Német koma! 

Nincsen abban semmi hiba, 

Ha verset mondasz ott, ahol 

Mennybe visz a magyar bor: 

Mert a Mosel s Rajna löttye 

Azért kell, hogy kiöblítse 

A mocskot a kancsóból.” 

  (Vajthó László fordítása) 

Se szeri, se száma a magyar bort dicsőítő, éltető külföldi és belföldi költői, művészi imádatnak, 

amelyek napjainkig fennmaradtak. Természetesen Tokaj, és Tokaj-Hegyalja viszi el a pálmát a 

dicsőített borvidékek körül. 

 



 

6. A KÁRPÁT-MEDENCEI SZŐLŐTERMESZTÉS-BORÁSZAT KEZDETEI 

6.1 ÓKORI (KELTA-RÓMAI) NYOMOKON A HONFOGLALÓK KELETI BORAIVAL 

  

A honfoglaló magyarok számukra ismerős éghajlati, ökológiai adottságú területet találtak és 

töltöttek ki fokozatosan a Kárpát-medencében. Először az Alföldön telepedtek le, majd  Erdélyben,  a 

Dunántúlon és a Kis-Kárpátok vonulatáig. Több éghajlati típust találtak itt: a nedves kontinentális 

éghajlatot hosszabb melegebb évszakkal, az enyhe telű óceániai éghajlatot a nedves kontinentális 

éghajlattal, a hosszabb melegebb évszakkal és hideg téllel a mérsékeltövi sztyeppei éghajlatot, és 

végül a meleg nyarú mediterrán éghajlatot. Ugyanakkor érzékelhették a Kárpát-medence  természeti-

gazdasági megosztottságát, amely már a római hódítástól nyomon követhető. A korábbi eltérés a 10. 

századra már nagyobb különbséggé változott, így pl. az Árpád-korban a sűrűbben lakott Dunántúlon 

már sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a földművelés. A 9. századi térítésekkel pedig megkezdődött, 

illetve felerősödött a kelták-rómaiak időszakában meghonosított délnyugati eredetű  szőlő-borkultúra 

elterjesztése. Ennek hatása, a művelő eszközökben, a régészeti leletek szerszámanyagában konkrétan 

is megmutatkozott, mint pl. a nagybaltás húzva metsző késekben, a csapott vállú kapákban és a préses 

bornyerésben. A régészeti leletek tükrében ezek az eszközök a Dunántúlon egységes formát mutattak, 

a Duna vonalát csak ritkán lépték át. A Duna két partjának eltérő vegetációs, növény-földrajzi képére, 

eltérő gazdasági-társadalmi jellegére, fejlődésére a kutatás többször is felhívta már a figyelmet. 

A honfoglaló magyarság galéria-ligeterdőkben, vizekben gazdag területet talált a Kárpát-

medencében. A honfoglaló törzsek egyik legfőbb települési területe, a Dunántúlon a Balaton melléke,  

a Duna, valamint a Tisza és mellékfolyóinak partja lett. A 9. században a Duna-Tisza  közi hátságot, 

valamint Debrecen térségét és a Hortobágyot még hatalmas tölgyerdők borították. A Kis- és 

Nagykunságon pedig a 13. században még szintén terjedelmes erdőket lehetett találni. Az erdők fontos 

szerepet töltöttek be a víz körforgásában, a mikro éghajlatban, a talajok vízháztartásában, a lefolyások, 

eróziók csökkentésében. Az erdőalom és a humusz sok vizet nyelt el, lassította a területi lefolyást. A 

törökkori végvári küzdelmek, erődítések építése, a kecsketartás és a pálinkafőzés, a téli tűzifa gyűjtése 

mellett a 18. század elejére az erdőirtó rablógazdálkodás az alföldi hatalmas erdőket kipusztította, 

aminek a táj erodálása, lemosódása, pusztásodása és sivatagosodása lett mára a következménye. 

A magyar néprajz klasszikusának számító Györffy István a Magyar falu-magyar ház c. könyvében 

még azt írta, hogy az alföldi városok szőlei a 18. századtól szerepelnek és főleg az ólas kertekből 

alakultak ki. Ma már a nyelvészeti, történeti, régészeti, néprajzi, szőlészettörténeti kutatások 

eredményeként tudjuk, hogy a honfoglaló népesség egyféle speciális szőlőtermesztési és sajátos 

borkészítési ismerettel rendelkezett. Az első szőlőtelepítéseket a megtelepedés után valószínűleg 

hamarosan elkezdték. A korai szőlőtermesztési adatok részben ezt a keleti örökséget és a speciális, 

gyűjtögető gazdálkodás formájába tartozó szőlőfürt szedést és borkészítést támasztották alá. A 

számukban gyarapodó későbbi 11 - 13. századi adatok a szőlészet-borászat nyugati, ókori alapokon 

nyugvó módszerének ismételt átvételét, adaptációját és felerősödését jelentették. Az Alföld területén a 

középkori művelt szőlők és a “szőlős” helynevek azonos zónákban, vagyis a folyó menti területeken 

helyezkedtek el, amely területek az ártéri gyümölcsösök  zónájával voltak azonosak.  

A ligeti szőlő és a kerti, bortermő szőlő kivadult változatai a Duna völgyében, a mellékfolyók 

mentén, az ártéri területeken mindenhol honosak voltak, és a Kárpát-medence természetes 

növénytakarójának részét képezték. Szőlősberkekben, platókon, ligeterdőkben,  partokat és 

folyómedreket kísérő galériaerdőkben ún. lugasos formátumú, élőfára kúszó szőlőt szüretelhettek, a 

galériaerdők gyümölcseivel együtt. Ez a gazdálkodási forma, a fürt-bogyó gyűjtögetését, a kitaposott 

szőlő levének kierjesztését, föld alatti veremben való tárolását, tömlőkben történő szállítását 

jelenthette, amit már a Kaszpi-tenger és a Fekete-tenger közti területeken elsajátíthattak. A 

katonáskodó, nagyállattartó életformában ezeket a tevékenységeket asszonyok is végezhették. Az 

erjedés folyamatát ugyanis a kumisz készítése révén már ismerték.  A honfoglalás kori népesség a 

rétségi zónában termő, vad és kivadult kerti szőlő gyümölcsét gyűjtögette, majd a gondozásba vett, 

meggyökeresedett liándarabokat, vesszőket, bujtványokat máshová, egy kedvezőbb, a településekhez 

közelebbi domboldalra ültethette át. Így a 13 - 14. századra már az Alföldön is több kisebb-nagyobb 



 

szőlőhegy is kialakult, amelyek még a török időkben is, sőt még azután is a 17. századig megvoltak, 

amíg a népesség el nem pusztult.  

A honfoglaló magyarok ősei a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger között elterülő őshazában, 

Lebédiában, az ottani Kazár Kaganátus (királyság) területén találkoztak szőlő- és kertművelő kabar, 

kazár, alán népességgel, akik fejlett szinten termesztették ezeket a növényeket. Ennek a találkozásnak 

a következménye a honfoglalás előtti bolgár-török  jövevényszavak megléte és a szőlészeti-borászati 

vonatkozása. A magyar törzsekhez a Kaganátus területén kabar, valószínűleg szőlőműveléshez is értő, 

törzsek csatlakoztak, akiknek leszármazottai részben növénygondozási, gyűjtögetési és borkészítési 

tevékenységet végeztek a türkös, törökös vezető, katonáskodó réteg számára.  

De a környező volgai bolgárok is ismerték a földművelést, akik vándorlásaik ellenére 

gabonaféléket (rövid tenyészidejű kölest, búzát, árpát, lent, lencsét, lóbabot) is termesztettek. A 

szőlőtermesztés kialakulásának ősi központja és a szőlő növény géncentruma a Kazár Birodalom déli 

területeit is magába foglalta. A szőlő növény földrajzi elterjedése az egyenlítőtől északra a 30. - 50. 

Fok, a déli féltekén pedig a 20. - 40. szélességi fokok között van. Előfordulhatott azonban, hogy a 

magyarság már korábban, az i.sz.. 5. században a Baskíriából az uráli átjárónál görög és szkíta 

kereskedőkkel találkozva megismerkedhetett a borral, még ha a szőlő növénnyel nem is, hiszen mind a 

görögök, mind a kései szkíták ismerték a szőlőtermesztést és a borkészítést. Mély nyomot ez azonban 

nem hagyott, mert a nyelvkészlet tanúsága szerint csak a későbbi bolgár-török érintkezés tükrözi a 

szőlő-bor szakszavaink révén ezt a fajta ismeretet. Kevés a szőlővel és borászattal kapcsolatba hozható 

finnugor eredetű szavunk van, és nem egyértelműen kapcsolhatók a szakterülethez. A “fürt” finnugor 

szavunk, azonban a finnugor korszakban még biztos, hogy nem a szőlőhöz kapcsolódott. A szó más 

erdős, ligetes területen élő vadnövényhez fűződött, amelyet esetleg táplálkozás céljából 

gyűjtögethettek. A fürt szavunk és fogalmunk később azonban már annyira a szőlőnövény terméséhez 

kötődött, és olyan szívósan élt a magyar nyelvkészletben, hogy a későbbi szláv jövevény szó, a 

“gerezd” átvétele sem tudta az eredeti szót kiszorítani. Bizonyos cselekvést, szakmunkát kifejtő 

szavaink, mint pl. a facsar, tapod, fejt, tipor, nyom, márt, merít, metsz, metél, föd, fed, köt, 

kísértetiesen a mai szőlőtermesztési szakmunkák szavainak felelnek meg. Ezek a fogalmak azonban 

csak később ruházódtak át a szőlő-bormunkákra, hiszen a szőlővel mint növénnyel, majd a 

szőlőtermesztéssel történt megismerkedés után sem vett át a magyar szókészlet ezek helyett új 

szavakat a munkák elvégzésére, amit az ezeknek megfelelő bolgár-török jövevény szavaink hiánya is 

tanúsít. A “kocsány” szó pedig honfoglalás előtti török jövevényszó.  

A délkeleti irányba való vándorlás során a magyar népcsoportok megközelítették, majd átlépték a 

szőlőtermesztés északi földrajzi határát. A 6. század végén, de legkésőbb a 7. század elejére a Fekete-

tenger és a Kaszpi-tenger határolta térségbe, majd az Azovi-tenger mellékére jutottak, amely a szőlő 

természetes areahatárán belül esett már ebben az időszakban is. A szőlőnövény géncentrumához közel 

erőteljes növekedésű a szőlő, ezért a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger környékének, a Kaukázus 

mellékének gazdag szőlővegetációja volt, amiről  több leírással rendelkezünk a későbbi 

évszázadokból. Ezek a híradások a szőlő növény fára futtatásáról, mintegy ligetszerű műveléséről, a 

növény természetes kúszó, kapaszkodó létéről, a lián szőlőnövény terméseinek gyűjtögetéséről 

szólnak. Augier Ghislain de Busbecq (1522-1592), Verancsics Antal és Zay Ferenc követtársa a 

szemtanú hitelességével írt Nyugat-Grúziáról. “Szőlőiket a szilvafák tövébe ültetik s hozzáerősítik azok 

magasabb ágaihoz; ilyenképpen ezek évszázadokig termőképesek maradnak, s az általuk adott bor 

kitűnő és sok.”   Részletes és alapos leírást ad 1830. július 5-én az 5. jelentésében Ó-Gyallai Besse 

János is a környező vidék szőlőiről, a helyi hagyományos, speciális szőlőművelésről. “De a mi 

tsudálatos, a szőlő tőkék az erdőkben, a réteken olly számossan nyőnek, hogy noha a lakósok sok bort 

készítenek, de még is a tized részét sem szedhetik le. A szőlő tőkék 25 és 30 lábnyi magas fákra 

felnyőnek. Némely utazók azt állítják,  hogy vannak olly tőkék, amelyek az emberi test vastagságát 

elérik; de az hibásan van mondva.  Az meg lehet több tökék öszve nyölvén ollyan vastagságot 

mutatnak, de magában a tőke egy emberi kar vastagságra ér, és a mi rendes, gyakran egy fáról a 

másikra terjed, és egy erősen öszve fogott hintát tsinál ugy annyira, hogy magam is hintázhattam 

rajta. Ezeknek a szőllő tőkéknek kimondhatatlan száma annyi bort ad a lakósoknak, hogy azt 

közönségesen viz helyett isszák. A sors érdekessége, hogy a 19. század elején az ősi, archaikus grúziai, 

kaukázusi szőlő-bortermelést éppen egy magyar, Martiny Sámuel újította meg. Az ősi szőlőművelés-

bortermesztés a haladás, a minőségi bortermelés gátja lett. Martiny oltványokkal, új metszési 

módokkal érdemeket szerzett a grúziai szőlőtermesztésben, a hagyományos földbe ásott kőkorsók, a 



 

“csur”-ok helyett  útmutatásai szerint készítették és  próbálták ki az első fahordókat. A grúziai 

fahordók készítését akarta 1833-ban Jerl Bertalan folytatni, aki ezért kért beutazási engedélyt 

Magyarországról, de a grúz szőlőtermesztők ragaszkodása a föld alatti bortároláshoz, meghiúsította a 

hordós bortárolás elterjedését. A kedvező ökológiai adottságok az elő-ázsiai géncentrum kialakulását 

segítették, nem véletlen, hogy Plinius 600 éves szőlőtőkét említett már. 

A dél-orosz, pontusi ligetes és füves sztyepp a kelet-európai sztyepp déli övezete, ami azonban nem 

száraz sztyepp. Kiszáradó foltok a ligetes sztyepp övezetében is előfordultak. A ligetes sztyepp 

tölggyel, kőrissel és nyárfával vegyes erdőkből állt.  A sztyeppét átszelő folyók és mellékfolyói 

hatalmas galériaerdőknek adnak létfeltételt. Ezekben a szőlők különböző fajai, változatai alakulhattak 

ki. A Ligeti szőlő (Vitis sylvestris C.C.Gmel.) számos változatban, ökotípusban jött létre. Jellemzője, 

hogy funkcionálisan egyivarú, kétlaki, fürtjei kis vagy közép nagyságúak. Bogyói kicsik és többnyire 

kék színűek. Már a bronz és a vaskorban is fogyasztotta az ember a ligeti szőlő termését. Nyugat-

Ázsia népei már termesztették ezt, ami az állandó gondozás és ápolás révén, a természet és 

mesterséges szelekciók hatására nagyobb bogyójú és fürtű klónokat adott. Természetes előfordulási 

helyén, az erdők szélén, tisztásain gondozták, kiirtották körülötte a fákat. A hím és a nővirágú egyedek 

egymáshoz közel kerültek, a termés rendszeressége gyakoribb lett. A hímnős virágú egyedek 

rügymutációval és kereszteződéssel jöhettek létre. 

A 6-10 mm-es bogyónagyságú, fekete, gyengén festő bogyókat termő ligeti szőlő az üde vagy 

nyirkos, mély, tápanyagban gazdag, szelíd humuszos agyag, vályog, öntéstalajokat kedvelte. Ezért 

ligeterdőkben, folyóhordalékon és erdőszéleken, tisztásokon szaporodott el, sokszor áthatolhatatlan 

liánerdőt alkotva. A bortermő szőlő (Vitis vinifera L.) már önmegporzó, rendszeresen jó minőségű 

termést hoz. Valószínű már a római birodalom kiterjeszkedése előtt Európában is több helyen 

termesztették. A Kárpát-medencében is tudunk már kelta kori szőlőmagokról, Sopron közeléből. A 

szőlő lián, lugas, kúszó természetét, amellyel a galériaerdők aljnövényzetéből a fák lombkoronájára a 

napfényért felkúszott, a magyar szókészletben csak egy ősi szó, a kúszó, kifejezés őrizte meg régi 

örökségként még a finnugor korból. 

A Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger közötti területen éltek a magas szintű kertkultúrával rendelkező 

alánok, akiktől a magyar nyelvkészlet “kert” szava származik. Alánok nagyszámban kerültek a 

honfoglalók közé. A magyar-alán kapcsolat nyelvi nyoma a “verem” szó is, amely 1195-től 

kimutatható. Veremben, illetve föld alatt ebben a térségben a bort tárolták. Részben kiégetett nagy 

cserépedényekben, amelyeket földbe ástak, részben kivájt és kibélelt, kiégetett, leszigetelt vermekben. 

Az erre a vidékre általánosan jellemző szőlőtaposás, és esetleg egyszerű, primitív eszközökkel való 

préselés után került a föld alá a “csur”-okba, vermekbe a must. Még a 16. században is a janicsárok 

elől a borokat kőkorsókban titkosan elvermelték, és onnan kínálták Törökországban. Dernschwam 

János követ és utazó tudósítása szerint itt és ebben az időben Amásziában, Iznikben, az ókori Niceaban 

“... Boroshordók itt nincsenek; a bort nagy kőamforákban tartják.”, Kis-Ázsiából arról számolt be 

“...Amikor borozgatás céljából odaérkeztünk, az említett görög - akinek udvarában egy ilyen jókora 

kőkorsó volt beásva - felnyitotta az amforát és lopóval bort vett ki belőle. Tizenkét akó volt a 

befogadóképessége. Mint mást, a bort is kénytelenek elrejteni; ha nem így tennék, az örökké jelenlévő 

hadnép inná meg az egészet.” Más alkalommal is a mindenre kíváncsi magyar követ azt írta: “...A 

templomon kívül nagy, tizenkét bécsi akót befogadó kőamfora; ezt a földbe süllyesztik és bort tartanak 

benne. Egyébként az egyik görögnél tizenkét ekkora, bort tartalmazó kőamforát láttunk. Az egyes - 

még a régi görögök után fennmaradt - amforákon kívülről kapocsfák utalnak a bor minőségére.” 

Dernschwam János beszámolt a bor  fogyasztásáról is ezekből a nagy bortároló edényekből: 

Amásziában pl. “...Miként a parasztok házuk táján elvermelik gabonájukat, akként ássák be a földbe a 

görögök  és az örmények a borral telt nagy kőamforákat és - kancsókat.” Nyugat-Grúziában, az 

imeretiai 200 literes  égetett föld alatti nagy agyagedényeket curi-nak, és a kisebb 20 litereseket, 

kvevri-nek nevezték. Moldáviában bortároló vermekről tudunk a 19-20. század elejéről, akár présház 

alatt is. Az egyszerű, primitív préseket Moldáviában is ismerték. Ezek a primitív prések élőfákhoz 

rögzítetten működtek, akár lóháton is szállíthatók, és kiegészítő részekkel könnyen működésbe 

hozhatók voltak, mert az egykarú emelő elvén működtek. 

Az alánok kertkultúráját jól mutatja az, hogy marharépát, káposztát, szőlőt, gránátalmát, birsalmát, 

almát, körtét, kajszit, őszibarackot, diót említettek velük kapcsolatban a korabeli források. Bíborban 

született Konstantin bizánci császár csak három évi magyar-kazár együttélésről tud, de a magyar 

történetírás 200 évet tételez fel, ami a kertészeti, szőlészeti-borászati ismeretek átvétele, elsajátítása 



 

szempontjából fontos. A 7-8. században ebben a térségben a nomád pásztorkodó népek szántóföldi 

növénytermeléssel, sőt az Orhon vidékén élő nomád ujgurok letelepedve, félig meghagyva 

állattartásukat földműveléssel és szőlőtermesztéssel is foglalkozni kezdtek. Természetesen ezen a 

szőlőtermesztésen nem a mai, speciális szakismeretet feltételező szakmunkák sorát kell érteni, hanem 

egy primitív fokon álló, a gyűjtögetés körébe tartozó, esetleg egyszerű talajmunkát alkalmazó, a 

szőlőfürtökből taposással lét nyerő, a must kierjedése után, vagy a félig kierjedt mustot még a téli 

szálláson elfogyasztó-tároló ismereteket jelenthetett. Az állatokat tavasztól őszig legeltetve, a téli 

szállások galériaerdejében a fákra futó szőlőt ősszel leszüretelve  és bort készítve, a kora tavaszi 

esetleges munkát ellátva, (mint a bozótritkítás, bozótirtás, a szőlőtő körüli föld felásása stb.) lehetett 

szőlőt szüretelni, és bort, illetve alkoholos erjedésű italt készíteni.  

A Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger közötti területen azonban nem csak a ligeti szőlőt, hanem a 

korai termesztésbe vétel révén a borszőlőt is termesztették már. A 10. század közepén tehát, amikor 

már a magyarok nem tartózkodtak ezen a területen, arab utazók és történetírók emlékeztek meg a 

kazárok telepített, város közeli (Szemen der) szőlőültetvényeiről, amelyekben már tudatos 

szőlőtermesztés folyt. Ioszif kagán pedig azt írta az itteni szőlőművelésről: “Nisan hónappal 

kimegyünk a városból és mindenki a saját szőlőjéhez és földjéhez megy. 

Az ebbe a régióba eső Cimljanszki földvár ásatása során került napvilágra egy baltás 

szőlőmetszőkés, amely egyértelmű bizonyítéka a szőlőtermesztésnek. Ez a metszőkés azonban nem a 

keleti szőlőkultúra tipikus balta nélküli eszköze volt, hanem a görög kultúrkör baltás szőlőmetszőkése, 

amelyet az alacsony tőkeművelés valamelyik formájánál használtak. A Pontusz vidéke az antik és a 

keleti, egymástól eltérő szőlő- és borkultúra érintkezési, találkozási területe volt. A baltás metszőkés a 

görög-mediterrán szőlőterületek egyes tájain terjedt el Elő-Ázsia délnyugati részéig, noha balta nélküli 

metszőkésekről is van tudomásunk, bár a balta nélküli szőlőmetszőkések a transzkaukázusi területeken 

voltak általánosak. A két eltérő metszőkés nagyjából két eltérő szőlő-és borkultúra reprezentáns 

képviselője és eszköze az összehasonlító történeti néprajz szerint. Azonban a honfoglaló magyarok 

elődei által bejárt terület a szőlőtermesztés és borászat jellegzetességei szempontjából a szőlő-

borkultúrák területe volt.  

A Fekete-tenger északi partvidéke, a kazár birodalom déli területe egykor virágzó antik 

borkereskedő, bortermelő városkáiról volt híres. Az antik római szőlő-és borkultúra a Fekete-tenger 

északi partvidékén, a római birodalom határáig kiterjedt, de ugyanakkor a görög borkultúrával is 

keveredhetett már ezen a területen. Az itteni szőlőkultúra virágzásának fénypontját az i.sz. 4. századra 

érte el, amit a Dionüszosz-kultusz terjedése is jól mutatott. Az antik szőlő-borkultúra egyik 

legfontosabb területe a bosporosi királyság volt a 4. századig, amely állandó kapcsolatot tartott fenn a 

helyi őslakossággal, a szkítákkal, a sindekkel és a maiotokkal. Szőlőtermesztés szempontjából 

Myrmékion városka szerepe volt a legfontosabb, mert a szőlőtermesztők városa volt, amit a régészeti 

leletek is mutatnak. Hasonlóan fontos szőlőtermesztő központ volt Kersonésos is, ahonnan ugyancsak 

antik baltás szőlőmetszőkésről van régészeti adat. A görög alapítású városkában a 4. századig római 

helyőrség állomásozott, többször fenyegette barbár támadás. Az itteni metszőkéslelet típusa az 

alacsony tőkeművelést valószínűsítette. Ezt a feltételezést az antik Bosporosból származó 1-2. századi 

festett római szarkofág is igazolta. Ezen a szarkofágon alacsony tőkeművelésű, egy-két idősebb résszel 

ábrázolt szőlőtőkét faragtak ki. A szőlőtőkén sok elhalt, száraz részt lehet látni, ami megvastagodott 

tőkefejet alkotott. Az alacsony művelés itt valószínűleg a téli hidegek elleni védekezésnek, a fedésnek 

hatására alakult ki.  Strabon a téli zord időjárásról is részletesen megemlékezett. Sőt a Bosporosban 

talált szarkofág alacsony tőkeművelésű szőlőjére vonatkoztathatóan írta: “...Bosporosnál a szőlőtőkét 

télen valósággal beássák, amennyiben sok földet hánynak rá.” A Pontusz vidékén, sőt a Krímben is 

megfordultak magyarok, részben kereskedés céljából, részben a 861. évi Konstantin-Cyrill-féle 

misszió jelentette egy magyar törzs jelenlétét a Krím közelében. Az egykori Pantikapaion a nomádok 

egyik legnagyobb kereskedő, bevándorló, értékesítő helye volt. A kazárok pedig, akik a 9-10. századi 

adatok szerint kiterjedt szőlőskerteket bírtak a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger között, városaik 

határában, még 629-ben Tbiliszi elfoglalásakor győzelmi mámorukban nagy lakomát csapva a tiszta 

bort és a tevetejet együttesen itták. 

A fentebbi példák azt jelzik, hogy a honfoglalók ősei mind az alacsony művelésű, mind a magas, 

fára futó, kúszó, lugasszerű szőlőtőkékkel találkozhattak. Az alacsony művelésű, valószínűsíthetően 

rendszeresen művelt és kezelt szőlőket azonban csak letelepedett körülmények közt termeszthették az 

egykori római birodalomban élő népek, mert különben elvadult volna a szőlő. A galériaerdők 



 

tisztásain, erdőszélein a természetes vegetációt adó szőlők ezzel szemben különösebb kezelés nélkül, 

állandó megtelepedést nem igényelve a szüretelőjétől, teremtek évente, még ha nem is olyan 

minőséget, mint a talaj közeli, jobb ökológiai adottságot kihasználó alacsony tőkeművelésű egyedek. 

A magas művelést, élő fára futtatást, az ún. arbustum művelést, azonban a római birodalom területén 

is ismerték, ott, ahol nem kellett faggyal számolni. Az ókori agrár szakirodalom szerzői a délibb 

területeken ajánlották is. Ennek a művelésmódnak is a baltátlan metszőkések voltak a jellegzetes 

szerszámai. A magas művelésű szőlőből azonban gyengébb minőségű, alacsonyabb cukorfokú mustot 

tudtak kitaposni. A napfénytől félig vagy nagyrészt elzárt fürtök kevésbé lettek édesek, amiből 

következett, hogy a kevesebb cukor alacsonyabb alkoholtartalommá tudott csak kierjedni. Vagyis 

alacsony alkoholtartalmú, üdítő, és nem részegítő, italt nyerhettek a lián, kúszó szőlők boraként. Ehhez 

még a nem tökéletes kierjedés is hozzájárulhatott, ezért lehetett viszonylag többet inni a fára futó 

szőlők borából pl. Grúziában is. Ó-Gyallai Besse János szemtanúja volt a 19. század végén ennek, 

mint írta: “...annyi bort ád a lakósoknak (a fára futó szőlők sokasága), hogy azt közönségesen viz 

helyett isszák. Sok hiteles emberektől hallottam, hogy vannak az Imeretiek között asszonyok akik az 

ebédnél három ittze és a férfiak három pintet is megisznak.” Az, hogy a nagy mennyiség nem ártott 

meg és nem részegedtek le tőle,  azt mutatja, hogy igen gyenge alkoholtartalmú borok lehettek ezek. 

Ugyanakkor pedig szőlőt szedni, bogyót törni, bort erjeszteni nem csak letelepedett életformával 

lehetett. A szűr szavunk, amely a TESZ (Magyar Nyelv Történeti-etimológiai Szótára) szerint, a 

folyadéknak lyukacsos eszközön való átszűrése, szilárd résztől történő megtisztítása, a héjtól, 

magoktól elkülönítés értelmében, valószínű, hogy csak a magyarban vált a borkészítés műszavává.  Ez 

azt is jelenti, mint a finnugor ilyen jellegű szavainknál általában, hogy csak később kerültek be a 

szőlészeti-borászati szakszavak közé.  

A talajművelő kapák, a gabona és kerti növénytermesztés régészeti maganyaga bizonyítja a 

szaltovo-majaki kultúra viszonylag fejlett földművelését. De a szomszédos orosz területeken is és a 

Kijev, Harkov közötti novotroicki földvárból is ismertek kapák. A rajkovecki földvárból faásó és vas 

ásópapucs, valamint megpörkölődött kerti magok kerültek elő, mint pl. mák, uborka, szilva, meggy, 

cseresznye, de a 10. századi krónikák még említést tettek káposztáról, répáról, mákról, tökről, 

lóbabról, hagymáról, fokhagymáról és komló termesztéséről is. 

A honfoglalás előtt a 9. században a magyarok többször megfordultak az Al-Dunánál. A régi 

civilizáció, a trák kultúra területén egyben nagy múltú szőlőtermelés is volt. Ez utóbbit a magyarok is 

láthatták, mielőtt az megszűnt volna. A helybeli szőlőtermesztésnek Krum kán vetett véget a 

szőlőtőkék kiirtásával, az iszákosság megfékezése érdekében. Krum kán székhelyén bőséges 

borkészletet találtak Niképhorosz katonái. Uralkodói rendelkezés a szőlők kiirtására nem egyedüli a 

történelemben, így pl. a görög historiográfiában: pl. Strabonnak vagy forrásának visszhangjaként. Az 

avarok bolgárok általi legyőzése, és a boiusok Burebista által történő leverése tökéletes nyelvi 

egyezést mutat a két író megfogalmazásában. A bortól való tartózkodás az elpuhultság elleni 

védekezés egyik eszköze volt, már Julius Caesarnál is. Domitianus szőlőirtó rendelkezése pedig 

Philosztratosz nyomán a bizánci irodalomban is visszhangra talált.  

A magyarok még nyugatabbra költözését közvetve az avar birodalom bukása tette lehetővé. Az 

avar birodalom megdöntésében szerepe volt az avar uralomtól függetlenné vált dunai bolgár fejedelem 

támadásának is. A bolgár kán 837 körül a magyarok segítségét kérte, akik az Al-Dunánál megjelenve 

harcoltak a görögök ellen.   

Mind Etelköz (a Prut, Szeret, Dnyeper vidéke), mind a Kárpát-medence a fentebbi egyszerű 

növényápolási és szőlő-borkezelési munkáknak (bozótvágás, liántisztítás, a tő körülásása, fürtszedés, 

bogyótaposás utáni egyszerű kierjesztés veremben, tömlőben tárolás - szállítás) megfelelő ökológiai 

hátteret biztosított. A honfoglaló népességgel kapcsolatba hozható adatok egy része a szőlőtermesztés 

részbeni és sajátos keleti szőlő-borkultúra ismeretére utalnak. A 9. századi magyarság történetéről 

elsősorban bizánci és mohamedán források tudósítanak. A mohamedán földrajzi irodalomban al-

Dzsajháni elveszett, de más szerzők kivonataiból rekonstruálható munkája tartalmazza a 

legrészletesebb beszámolót a magyarságról. Valószínűleg Abu-Abdalláh ibn Ahmad al-Dzszajháni a 

szerzője az “Az utak és országok könyve”-nek. Ővele találkozhatott Ibn Fadlán, és vele állhatott 

kapcsolatban al-Balkhi is, akinek az al-Isztahri és Ibn Haukál által átdolgozott munkájában szó van a 

magyarokról. Al-Dzsajháni műve 922 után keletkezhetett. Egyféle kérdőívet használt, ahol az 

életmódra is rákérdezett. A történetkutatás szerint híres megállapítása a fában, vízben gazdag, sok 

szántófölddel rendelkező magyarokról már a Kárpát-medencére vonatkozik, és nem az Etelközre. Ez a 



 

leírás azonban a magyar fennhatóság alatti életet mutatja. A perzsául író Gardézi (Abu Szaid Abd ul-

Haddzs ibn-i Zahhák ibn-i mah-mud-i Gardézi)  a művét: A történetek dísze címmel 1050-1053 körül 

írta és fejezte be. Fenntartott egy olyan, valószínűleg a Duna menti magyarságra vonatkozó tudósítást, 

amely egyébként ismeretlen az egész iszlám (arab, perzsa és török) nyelvű földrajzi irodalomban. A 

Duna és a Don közötti területen, a Dnyeper mentén a honfoglalás előestéjén a Kárpát-medence 

közelében élt magyarságot ábrázolta a dunai bolgárok és a morvák szomszédságában. A magyarok 

közelében, keresztény morvák hegyi szőlőskertjeit említette. “Mikor a magyarok a folyó partján 

vannak ... a   n.nd.rok   felett a folyó partján egy nagy hegy, és a  víz e mellett a hegy mellett 

folyik el. A mögött a hegy mögött egy nép van a keresztények közül, s azokat mirvátnak hívják. Köztük 

és a  n.nd.rok  között 10 napi út van... Van földművelésük, és a hegyeiken szőlőskertek vannak.” A 

Kárpát-medencében az őslakosság is foglalkozhatott szőlőtermesztéssel, amit egy, a honfoglalás előtti, 

8. századi sír metszőkéslelete is bizonyíthat, az eddigi archaeobotanikai adatok mellett.  

A honfoglaló magyarság életformájáról megoszló vélemények és szakmai viták hol félnomádnak, 

hol letelepült földműves életmódúnak, vagy még legutóbb is nomádnak címkézték a Kárpát-

medencébe esetleg több hullámba érkezőket. A megtelepedők azonban hajdan nomád, majd 

megtelepült, nagyállattartó avarokat és földet is művelő szlávokat találtak, akik onogurokkal, 

kabarokkal együtt művelhették a Kárpát-medencében már magyar fennhatóság alatt a földeket. A 

szlávok kölest, árpát, zabot termesztettek, irtással-aszalással tették termővé a domboldalakat és az 

erdők szélét. Lent és kerti növényeket (lóbab, lencse, káposzta) termesztettek. A földművelésük az 

állattartástól többé-kevésbé független, míg a honfoglalóké a nagyállattartásnak alárendelt volt. A 

szabad avarok a Tisza felső szakasza és a váci Duna-könyök között éltek nomád életet. A keresztény 

hitre tért avarok  pedig a Keleti Frank birodalom Pannon tartományában éltek. A honfoglalók előőrsei 

a Felső-Tisza vidékén telepedtek meg. Itt elsősorban kabar elemeket valószínűsít a történettudomány. 

Anonymus, III. Béla magyar király jegyzője szerint Árpád 895 elején ezen a vidéken talált rá a 

kazárokra. A régészeti kutatás is nagy mennyiségű arab dirhemleletet talált itt, ami szintén kabar 

megtelepedésre enged következtetni. 

A szőlő-borkultúrában a szókincs, a technológiai különbségek, a régészeti-történeti és az 

összehasonlító néprajzi adatok tanúsága szerint kétféle, eltérő kultúrát lehet elkülöníteni: az ókori, 

rómait az esetleg római hódítás előttit, illetve a honfoglalás révén megjelent kelet, délkelet irányába 

mutató szőlő-borkultúrát, amelyek együttesen jellemezték ekkor már a Kárpát-medencét. Területileg a 

Dunától nyugatra  az egykori Pannónia területén, a romanizált lakosság, majd a népvándorlást túlélők, 

a védettebb területek lakói az ókori hagyományok szerint törekedtek a szőlőművelésre és a bor 

készítésére.  

A Kelet-Dunántúlon, a Dunától keletre, és főleg északkeletre pedig, a honfoglalás után 

meghonosított kelet-európai szőlő-borkultúra nyert tért, valószínűleg a kabar borkészítő népcsoportok 

gyakorlata révén. Ez a szőlőművelés még egy-két évszázadig megőrizte keleti jellegét, amely a 

vándorló, állattenyésztő-legeltető életforma által meghatározott jellegzetességet hordozott. Sajnos a 

kabar törzsről viszonylag kevés konkrétumot ismerünk. VII. Konstantinos Porphyrogenetos bizánci 

császár a “De Administrando imperio” címen ismert, 948 és 952 között írt műve 37. fejezetében azt 

írta, hogy 55 évvel azelőtt, tehát  893 és 897 között a nyolc besenyő törzs a hét magyar és a hozzájuk 

csatlakozott három kabar törzs korábbi lakóhelyére költözött. A magyar és kazár-kabar vezérek a nyári 

szállásaikat már korábban is a szlávok között, olykor egy-egy vár mellett tartották, téli szállásaik pedig 

a Fekete-tenger közelében helyezkedtek el. A vezérek nyári és téli szálláshelyeiken, valamint tavaszi 

és őszi szállásváltó útjaikon adóztatták a magyar és szláv köznépet. A kazárok zöme a Kaukázus feletti 

Volga és Don közötti terület déli részének keleti oldalán telepedett meg. A kazár kagán (király) és a 

nagyvezér a nomád vezérek vízparti vándorlásához hasonlóan, észak-déli szállásváltó vándorlásaik 

során a Kaukázus keleti lejtőjéig is évente eljutottak. Egyes feltevések szerint Árpád fejedelmi törzse, 

amely nyugati orientációt követett, ezért az Etelközben a Dnyepertől nyugatra, majd a Kárpát-

medencében is a Dunától nyugatra telepedett le, fogadta be az elő és utóvédharcosnak használt 

kabarokat. Sajnos nem ismerjük a 10. századi szállásterületen belül sem a magyar, sem a kabar törzsek 

elhelyezkedését. A kabarokat a Bécsi medencébe, a Balaton közelébe, a Dél-Dunántúlra, Nyitra 

vidékére, a Temesközbe és Erdélybe is elhelyezhető törzsnek vélték. 

Mi lehetett a sajátossága ennek az eltérő, a honfoglalás hatására kialakult borkultúrának? A kevés 

növényápolás, a téli szállást nyújtó folyó menti galériaerdők kúszó szőleinek gyűjtögetés formájában 

történő, késő őszi szürete a taposással való gyors lényerés, amit esetleg egy fa törzséből készült és 



 

szalu kapirccsal kivájt taposó edényben végeztek el. A kezdetleges szűrés, valamint a gyors, de a téli 

hideg miatt nem teljesen kierjedt, ugyanakkor pedig az erjesztő és tároló veremben viszonylag 

megtisztult, alacsony alkoholtartalmú, az alkoholos erjedésen átesett ital nyerését jelenthette ez az 

egyszerű eljárás. A kumisz mellett az alkoholos erjedésen átesett szőlőital - amely a mai értelemben 

igen silány borminőséget jelenthetett- inkább alacsony alkoholtartalmú üdítőital volt. A boroknak nem 

kellett hosszú időn át megmaradniuk, a kierjedés után rögtön elfogyasztották, legfeljebb tömlőben, 

rövid ideig szállíthatták. A kúszó szőlők borai savanyúbbak és savasabbak voltak, ami az erőteljes 

vegetáció, és a nem megfelelő fényviszonyok miatt alakult ki. Az alacsonyabb cukortartalom mellett a 

félérett, vagy a lombkoronától takart, árnyékos helyeken még nem megfelelően érett, savakban gazdag 

bogyók és fürtök is bekerülhettek a gyűjtögetés alkalmával. A magasabb savtartalom azonban a borok 

tartósságához hozzájárult, még ha a gyors elfogyasztás, amely az életmódból adódott, a borérlelés és 

tárolás többévi szükségességét nem is kényszerítette ki.  

A kereszténység felvétele és elterjesztése tovább erősítette  a borfogyasztás szokását és a 

bortermelés nyugati- ókori hagyományokon nyugvó, minőségi borokra való törekvését, fejlődését. 

Keleten a nomád népeknél még négyféle italt ittak ebben az időszakban, mint Attila udvarában vagy a 

volgai bolgároknál is: a kumiszt (karakumiszt vagy a lókumiszt), a méhsört, a pálinkát (ami édeskés 

rizspálinka is lehetett, mint pl. a volgai bolgároknál) és a bort (ami viszont nem mindig szőlőből 

készült). De bort távoli vidékekről is szállíthattak, mint pl. Dzsingisz kánnak is. Priscos rhetor 

beszámolójából ismerjük a keleti nomád népek italfogyasztási kultúráját. Kínálás után a négyféle ital 

elfogyasztása sorrendjében különbség nem volt. A megtelepedés, a kereszténység felvétele és 

Európához való kapcsolódás azonban a bortermelést helyezte előtérbe a magyaroknál. A híres 

nagyszentmiklósi kincs egyik készletében is négy ivóedény volt, valószínű mindegyik italnak megvolt 

a maga kelyhe. 

A föld alatti veremben, vagy kő-cserépedényben nem tudott a must oly mértékben kierjedni, mint a 

hordós bortárolás oxidatív borérlelése esetében. Az alacsonyabb alkoholtartalom miatt az így tárolt 

borok több borbetegséget, borhibát is kaphattak. A 16. századi kis-ázsiai leírások is alátámasztják ezt a 

feltevést. Dernschwam János 16. század közepi leírásában erről is észrevételeket tett a görög és 

örmény kis-ázsiai példák alapján: “Must állapotban helyezik a földbe, és ott forrják ki magukat borrá. 

Ezáltal boraiknak íze erősen eltér a mi otthoni borainkétól. Ha az ember felnyit egy ilyen 

boroskancsót, azt tapasztalja, hogy a bor felszínén valami bőrhöz hasonló tisztátalanság úszik, melyet 

le kell onnan venni.” (A borvirágosodás betegségét írta itt le, ami a savszegény, alkoholszegény 

borokra jellemző, ami a must alacsony cukortartalmára vezethető vissza, ez pedig a kevésbé tartós 

borokat jellemezte.) Később a követ azt írta: “...szegény nép számára vajmi kevés örömöt nyújt, 

hiszen kénytelenek borukat ezek hiányában  földi bodzával, valamint az általuk topraknak nevezett 

meszes földdel összekeverni, nehogy az élvezhetetlenül nyúlóssá váljon. Mivelhogy boraik 

tulajdonképpen maguktól fehérek volnának, már csak az ügyefogyott kezelés miatt sem tudnák 

megtartani eredeti színüket, kénytelenek a fent elmondott módon bodzával vörösre festeni.” Sőt az 

alacsony alkoholtartalom miatt pálinkával keverték borukat, amit így próbáltak tartósabbá tenni.  

A Kárpát-medencében Géza fejedelem 974-ben egész családjával együtt megkeresztelkedett és a 

Stefan (István) nevet vette fel. Géza feleségéről Saroltról, Thietmár merseburgi püspök 

megbotránkozva írta, hogy úgy ivott és ült lovon, mint egy katona. A püspököt valószínű a 

fejedelemné borfogyasztása aggasztotta, ez az amire felfigyelt. Ugyanis, ha a számára feltehetően 

ismeretlen kumiszt vagy más italt ivott volna, akkor arról biztos bővebben megemlékezik egyéni 

véleményt formálva az italról. De ami feltűnt számára az az volt, hogy az alacsony alkoholtartalmú 

italhoz szokott Sarolt nyugat-európai szemmel mérten nagymennyiségű bort fogyasztott. Erre minden 

nyugat-európai keresztény felfigyelt volna. Nem csak a női fogyasztás, hanem annak túlzott mértéke 

miatt is. A nyugat-európai borok ebben az időben ugyanis magasabb alkoholtartalmúak, minőségileg 

jobbak voltak, amelyből nagyobb mennyiség biztos jobban lerészegítette a fogyasztóját. A középkori 

európai adatok  két borfajtát említettek, amely mögött egyben két eltérő, elterjedt szőlőfajta vagy 

fajtacsoport is lehetett. A “vinum hunnicum” és a “vinum frannicum”. A “vinum hunnicum” bora 

fehérbor lehetett, amely mindig olcsóbb és gyengébb minőségű volt, ezért ispotályokban, kórházakban 

adták a betegeknek. Ezt a bort és szőlőfajtát általában a régi szakirodalom a Kárpát-medencéből 

származónak tartotta. Német nyelvterületen a fajta “Hunnische” vagy “Heunische” néven vált ismertté. 

Régi  termesztését a leromlása is jelzi több változattal. Schams Ferenc szerint a Dunántúlon és 

Stájerországban termesztették még a 19. század első harmadában is, de könnyű és nem tartós bora 



 

miatt ekkor már kevéssé kedvelték. Ez a gyengébb minőség alacsonyabb cukorfokot, ebből adódóan 

alacsonyabb alkoholtartalmat jelentett. Ezért ebből többet lehetett inni következmény, kellemetlen 

hatás nélkül, mint a “vinum frannicum” borból. 

A 40 régi magyar vagy magyarnak vélt szőlőfajta vizsgálata azt bizonyította, hogy tekintélyes 

mennyiség, mintegy 40 %-uk erőteljes növekedésű volt, ezért hosszúra metszést igényeltek. Ez jelzi, 

hogy a kúszó szőlő természetéből adódóan a felsőbb rügyek voltak termékenyek, tehát az ezekből 

fejlődött hajtások hoztak fürtöket. Vagyis különösebb metszés nélkül, esetleg balta nélküli 

metszőkéssel, csak a sűrű liánrészeket lenyesve az ilyen szőlők folyamatosan teremtek. A honfoglalás 

kori szőlőműves szolgálónak legfeljebb a letermett, felesleges, árnyékosító, megfásodott liánrészt 

kellett eltávolítania. A régi fajták művelésmód- igénye is tanulságos lehet a honfoglalás idejére 

vonatkoztatva. Kimondottan magas művelésre való a szilváni, a leányka, a nagyfügér, a kolontár és a 

csókaszőlő nevű szőlőfajta. Átmeneti, vagyis mind alacsony és mind magas művelésre alkalmas a 

tüskéspúpú zamatos, a betyár szőlő, a királyleányka, a bajor, a góhér és a királyszőlő. A vizsgált régi 

magyar szőlőfajták közül  12,2 % csak kimondottan magas művelésre, lián, lugasos művelésre 

alkalmas, tehát alacsony művelésre, tőkeművelésre nem, mert annyira erős a növekedésük és erőteljes 

a vegetációjuk. A régi fajtáknak másik 14,6 %-a mind magas, mind alacsonyművelésben termett és 

termeszthető. Összesen tehát 26,8 %-a, vagyis több mint egynegyede a vizsgált régi szőlőfajtáknak, a 

honfoglalás kori keleti szőlő-borkultúra kúszó, lián szerű, lugasos szőlőművelésében megfelelt volna. 

A paraszti gyakorlatban ez a fajta művelésmód a közelmúltig megmaradt. A Kárpát-medencében a 

középkori szőlőkultúrában esetleg mind a római hagyományokból, mind a keleti hagyományokból 

továbbélő maradványoknak tekinthető ez a művelésmód. 

A megtelepedő népesség keleti szőlő-borkultúrájának eszközkészletéhez tartozhattak azok a 

keskeny, elnyújtott pengéjű, viszonylag kis baltával rendelkező szőlőmetsző kések, amelyeknek 

legkorábbi példányai 11-12. századiak. Ilyen az abaújvári  ásatásból  előkerült egysarkú, húzva 

metszésre alkalmas szerszám, a felsőtárkányi Várhegyen talált baltás, egysarkú, húzva metszésre 

alkalmas 12-13. századi eszköz, valamint a diósgyőri várban talált egysarkú baltás metszőkések is. A 

szőlőliánok és a meggyökeresedett vessződarabok körüli talajművelés eszköze az ásó lehetett, 

amelyeket fából készítettek és vasalt ásópapucsok felerősítésével használták a tövek körüli  talaj  

megmunkálására, lazítására. A honfoglalás kori és a korai Árpád-kori  sírokban is előfordulnak ezek 

az eszközök. A késő népvándorlás korától kezdődően számolhatunk velük, széleskörű elterjesztése 

azonban a magyarság érdeme. A honfoglalókat jellemző keleti szőlő-borkultúra  a pincékben és 

fahordókban történő tárolást nem alkalmazta, hasonlóan a tárolóedényeket készítő mesterségeket sem 

ismerhették, ezek az eszközök és elnevezések a szókészlet  alapján is csak honfoglalás utániak. A 

borok érlelésére, szűrésére, rövid idejű tárolására a földbe ásott, kitapasztott és kiégetett 

veremlyukakat használtak, amelyekkel az alánokkal való érintkezés területén, a Fekete-tenger északi 

partvidékén,  és a Kárpát-medencéig tartó út során folyamatosan találkozott a magyarság. A vermeket 

a borászati gyakorlatból  a középkori nyugat-európai dongás edények  szorították ki. Dongás 

edényeket (hordókat) ugyan a Dunántúlról, a római hódítás  idejéből is ismerünk. Az antik hordókról 

már a római birodalomból Plinius is említést tett. Valószínű az éghajlat és a  talajadottságok, 

valamint az eltérő történeti adottságú területek a bortárolás eszközeit is meghatározták. Az Alpokkal 

szomszédos területeken faedényekről írt, amelyek abronccsal voltak körbevéve. A pincék valószínűleg 

kis száma miatt a borok és hordók fagytól óvása,  fagymentessége érdekében tűzrakásokat 

említett. De ugyanakkor a hordók földbe ásásáról is hírt adott. A hordók fölé épített tetőről és 

bortároló építményről is beszámolt. A gyenge minőségű bort a földbe süllyesztve tárolták, a 

felmelegedés és az utóerjedés elkerülése érdekében. Pannóniában Aquincumból, Gorsiumból is 

ismerünk hordókat, de ezek a Rajna mellékéről kerültek a gyógyászati célra használt borokkal együtt a 

katonai táborokba, amelyeket a bor elfogyasztása után a feneküktől megfosztva kútbélésként 

használtak. A honfoglalók bőrtömlőkben, kiöntőcsöves korsókban, ivókürtökben, agyagkulacsokban, 

ritkán faedényekben és tökedényekben, kisebb nemesfém edényekben tarthattak, ihattak kevés bort. 

Az állatgyomorból készült tömlők szopóka részei maradtak fenn a sírokban. Az átlagháztartásban 

cseréppalackok is jelzik a korabeli iváskultúrát. Ezek a cseréppalackok a bizánci kereskedelem révén 

kerülhettek jobb minőségű, import borral a Kárpát-medencébe.  

A szőlőhegyi épített, föld feletti présházak ekkor még nem voltak jellemzőek, különösen nem 

Délkelet-Dunántúlon és a Dunától keletre. Ezen a területen a borérlelés és bortárolás a vermekben ill. a 

fúrt lyukpincék fölé épített, könnyű szerkezetű hajlékok alatt történt, amelyek e területek szőlőinek 



 

képét meghatározhatták. A Dunántúlon a római korból tudunk pincékről, illetve a villa rustica-k 

pincéiben értek a borok főleg amforákban, agyagedényekben és hordókban. A középkorban a kolostori 

pincékben, majd a városi polgárság házai alatti pincékben, és időrendben ezt követően a szőlőhegyi 

lyukpincékben, és a föld feletti présházakban forrt ki a must. 

A magyarországi szőlőművelés a 11. század végére elérte középkori elterjedésének földrajzi 

határait. A népesség egy millióról a tatárjárás idejére elérte a két millió főt. A lakosság legnépesebb 

csoportját a már 895 előtt itt élt népek leszármazottai alkották. A letelepedettséget mutató soros 

temetők erdős, dombos területeken találhatók, ahol nomád módon lovat tartani, legeltetni lehetetlen 

volt. A Kárpát-medencében az erdős sztyepp a medence belsejének száraz, lösszel, homokkal fedett 

területeire terjedt ki, a magyarság első szállásterületei is túlnyomórészt ezzel voltak azonosak. De 

megszállták az őslakosság dombos, tölgyes zónáját is, egész a bükkösökig. A tölgyesek öve magába 

foglalja az erdős sztyepp régióját és a zárt tölgyerdő régiót. A magyarság az országnak csak az alföldi 

és dombos tölgyes részeit szállta meg. A lelőhelyek is főleg az erdős sztyepp növény-és 

klímaterületére estek. Magyarország növényvilága, flórája a közép-európai flóraterülethez tartozik. Ez 

a terület közvetlenül érintkezik a szubarktikus hűvös nyarú, hideg telű, nedves éghajlatú flóraterülettel, 

a pontuszi meleg, száraz, de hideg telű, sztyepp jellegű, továbbá a melegen mérsékelt, kissé nedvesebb 

klímájú mediterrán flóraterülettel. A földrajzi fekvésnek megfelelően a magyar (pannóniai) 

flóratartomány közeli szomszédságban van a keleti pontuszi flóraterülettel. A pannóniai 

flóratartomány területén találkoznak egymással a nyugati és a közép-európai lombos erdőségek alkotó 

fajai a dél-orosz sztyeppék flóra képviselőivel. A magyarországi tölgyesek pedig a középhegységi 

napos, száraz meleg lejtőkön és az alacsonyabb, dombos vidékeken találhatók. A Balaton és a Dráva 

közötti dombvidékeken a tölgyes, vagy gyakran a gyertyános-tölgyes az elterjedt társulás, amely 

egyben Közép-Európa dombvidéki tájainak is jellemző társulása. Gyepszintjében a kora tavaszi 

gumós-hagymás növények a jellegzetesek. A tölgy a Kárpát-medence különböző tájain más és más 

magasságban éri el areahatárát. Ennek megfelelően követi magasságban a bükkösök zónája. Általában 

a 150 méteres tengerszint feletti magasságban kezdődik a tölgy öv, kivéve a Keleti és a Déli-Kárpátok 

vonulatát, ahol 300 méter magasságban kezdődött. Ez az a magasság és areahatár, amely a 

szőlőtermesztés vertikális határával egybeesett. Összefüggő szőlőterület ugyanis 300 méteres 

magasságban található. Ebből csak Sopron környéke emelkedik ki 400 méteres, és a Balaton 

kiegyenlítő éghajlati adottsága és klímája révén a Balaton-felvidék 410 méteres magasságával. A 

szőlőtermesztés földrajzi határait a 9-21 
0
C évi középhőmérsékleti izotermákkal húzzák meg. A 

legjobb minőségű termést 10-16 
0
C-os izotermák között hozza a szőlő. A bor minősége itt a legjobb, e 

feletti övezetben bőven terem, buján tenyészik, de a bora illat-és zamatanyagokban szegényebb.  

A történeti növényföldrajz kutatási eredményei alapján az Alföld homokos területein egykor 

cserjések, ligetek, erdők nőttek. A neolitikumtól a középkorig tölgyesek borították a vidéket. A 

szőlőtermesztés északi határa a Kárpát-medencében a tölgy zónájával esett egybe, vagyis a honfoglaló 

magyarság által kitöltött Kárpát-medence határával is. A tölgyes zónája, illetve a tölgyes és a 

bükkösök határa a szőlőtermesztés határa is egyben. A Vitis sylvestris és a Vitis vinifera, akár 

kivadulva is, őshonos volt a honfoglalás idején, és beletartozott a Kárpát-medence természetes 

flóratartományába. A szőlő természetes északi areahatára pl. az Árpád-kori Torna-Hegyalja-

Abaújszántó vonalán egyben az intenzív szőlőtermesztés vonala is Jánok (Tornai járás), Széplak 

(Kassai járás), Szala (Szikszói járás) vonalától. A szőlős vegetációjú  területen a természetes 

vegetációban déli, meleg sztyeppei növényfajok (Nőszirmok, kökörcsinek, bárányüröm stb.) is jelen 

voltak, amelyek areahatára erre kitolódott, a szőlő areahatárával. A kocsányos (Quercus pubescens) és 

a csertölgyet (Quercus cerris), a körtét (Pyrus nivalis), cserszömörcét (Cotinus coggygria), 

szelídgesztenyét (Castanea sativa) is meg lehetett találni ebben a zónában. A szőlők területi növelése 

érdekében végzett erdőirtások nyomait a 12-13. századi rozsdabarna erdőtalajok is jelzik, amelyek a 

szőlők előtt, a mocsarakig húzódtak, és a gyöngyvirágos tölgyesek területeit mutatták. A honfoglalás 

kori köznépi települések is ebben a zónában találhatóak. 

Istvánnak hatalma esztergomi születése és a fejedelemasszony veszprémi udvarhelye miatt eleinte 

csak Észak-Dunántúlra terjedt ki, de előbb a törzsi szabadságot és pogányságot képviselő Koppány 

(997), majd uralkodása alatt a többi törzsfő területét is elfoglalva az egész Kárpát-medencét uralma és 

a római pápa vezette, latin szertartású egyház kereszténysége alá vetette. A Szamos felső és középső 

folyásvidékét Gyula törzsétől, a Kőrösök vidékét Vata törzsétől, a Marostól délre eső területeket a 

hatalmas állatállománnyal rendelkező Ajtonytól szerezte meg. 



 

Szent István évszázada során kialakultak a falutelepülések. A faluközösséget minden tagjával 

együtt a társadalmi egyenlőség alapján megillette a haszonvételi részesedés joga. Ezt azonban a 

földesúri birtok, az allódium kiválása és a szőlőhegyek létrejötte korlátozta. A szőlőhegyet ugyanis 

területileg, jogilag, fizikailag kerítéssel, árokkal határolták és különítették el a földközösség területétől, 

ami a falutól való kettéválást jelentette. Az oklevelek szőlőre, szőlőművesre, pohárnokra és borra 

vonatkozó adatai, valamint a helynevek egy csoportja (Bocsár, Szőlős, Vinár, esetleg Vanyarc vagy 

Vonyarc) együttesen a szőlőkultúra növekedő területi terjedését jelzik. A helynevek egy része a korai 

erdőhatár vonalában vagy annak közelében található, ami a tölgyeserdők széleit jelentette a térképek 

tanúsága szerint is, ahol a szőlőnövény (akár Vitis sylvestris, akár a kivadult Vitis vinifera - bortermő 

szőlő) ökológiai életfeltételei a legoptimálisabbak voltak, illetve ahol az ember (akár az őslakosság) 

termeszthette is már. A „szőllős” helynevek egy része a kora Árpád-korban valószínűleg a 

szőlőművelők szolgálatáról kapta  nevét, és ez számunkra igen fontos, még akkor is, ha a 

helységnevek más része a növényzetre utalhatott, ami viszont a természetes flóra és vegetáció 

szempontjából értékes adat. Azok a helynevek, amelyek a foglalkozásra utalnak, ott találhatók meg 

nagy számban, ahol az Árpádok még a 10. század folyamán gyökeret vertek. Ahol Szent István 

idejében történt meg az államszervezés, ott a foglalkozást jelentő helynevek ritkák. Az északkeleti 

megyékben a szőlőtermesztés északi határvonala közelében Gömörben, Ungban, Zarándban, 

Zemplénben 1 - 1, Borsodban 2 helynév volt. Bars  vármegyében Garamszőllős, Bodrog vármegyében 

szintén Szőllős helynévvel találkozunk, mint foglalkozást jelző helységnévvel. Ezek a helynevek az 

akkori Magyarország legészakibb szőlőtermesztő helyeit jelentették. Ezek az adatok egyben egy 

melegebb klímájú időjárás bizonyítékai is, amikor a szőlőtermesztés északi határán még a 

középkorban szőlőtermesztés folyt, és a Kárpát-medencét kitöltő magyarság eddig, vagyis a 

szőlőtermesztés északi vonaláig terjeszkedett. Az időjárás kedvező voltát az éghajlattan-történeti 

kutatások is igazolják. A 800-1200-ig terjedő “kis klímaoptimum” idején volt ugyanis legmelegebb az 

időjárás a Kárpát-medencében. 

A Nagy Károly uralma első felében szerkesztett Capitulare de villis vel curtis, amely a királyi 

udvarházak berendezését és a gondjukat viselő udvarbírák kötelmeit ismerteti, a következőt rendelte 

el: “Minden udvarbíró tartson szolgálatában jó kézműveseket,...italkészítőket, azaz olyanokat, akik 

méhsört, alma- vagy körtebort vagy bármely más italt tudnak készíteni, más szolgálónépeket, akiket 

hosszú lenne felsorolni.” Vagyis a boradók és pincemesterek szolgálatáról is intézkedett. Az 

udvarházak élén álló bíráknak, valamint a palotában szolgáló vadászoknak és solymároknak a király és 

a királyné távollétében a tálnokmester vagy a pohárnokmester parancsolt. 

A frank birodalomban a szolgálónépi szervezet általában a kézműveseknek eredeti hazájukban való 

beszervezésével, ill. az udvarhelyre való összegyűjtésével jött létre. Eddig csupán Bajorországból 

ismert -arn foglalkozásnév-képzővel képzett falunév, mint pl. Weinarn -szőlős, de ezek társadalmi 

háttere nem tisztázott. A magyarországi Szőlős telepeken, több egykori Szőlős faluban “vinitorok”, 

szőlőművesek laktak, és a Besztercei és a Schlägi szójegyzék szerint szőlős volt régi magyar nevük. 

Az alábbiakban Györffy György kutatásai alapján foglaljuk össze ez irányú ismereteinket, aki 

felvetette, hogy a királyi vinitorok-szőlősök országos létesítése előtti szőlőműves telepeket vajon nem 

Szöllő, Szőlőal és egyéb különféle magyar és szláv nevű helyeken (pl. Vinna, Vindornya) kell-e 

keresni?  

A szőllős, ami egyenlő a vinitorral, a Pozsony melletti Árpád-kori Prácsa második Szőlős nevének 

német Weinarn fordítása is. A hasonló jelentésű szláv Vinár vagyis szőlőműves helynevet csak négy 

helyen, Hont, Fejér, Tolna és Veszprém megyékben lehet megtalálni. A Szőlős falvak telepítésének 

kora ugyancsak kérdéses. E helynév országos – Ajtony és Gyula területére is jellemző – elterjedése 

látszólag István-kori. A fejedelmek azonban már a kezdetektől ugyanolyan borfogyasztók voltak, mint 

a törzsfők, így szőlőművesek dolgozhattak az udvaraik körül. Árpád téli udvarhelyénél, Pécsett már a 

IX. században folyt szőlőművelés. Fejedelem kori létesítmény a csepeli Födémes melletti Szőlős, 

átellenben Taksonnyal, és a Veszprém-Fajsz melletti Szőlős, bár ezek mint államalapítás kori 

udvarhelyek tartozékai lehettek. A hercegi szálláshelyekkel való kapcsolatra mutat, hogy Szőlős falut a 

Tisza vidéken egyedül Hevesben lehetett találni. Ugocsában Nagyszőlős, hajdan Asszonyságszőlős már 

királynéi szőlősök lakhelyére utalt, ami István bajor feleségéhez, Gizella királynőhöz tartozó 

szőlőművelőket sejtet. Az államalapítás kori udvarhelyekkel való szomszédság nyilvánvaló a Pásztó 

királyi “curtis“, a bihari és Bács megyei Várad, a Bodrog megyei Udvard és az Arad megyei Udvari 



 

mellett fekvő Szőlős esetében. A vincellérfalvak, amennyiben már a fejedelmek korában számításba 

vehetők, egységes megszervezése az udvarhelyek Géza-István kori berendezéséhez kapcsolható.  

István király okleveleiből nyilvánvaló, hogy a szőlősök javarészt nem Szőlős faluban laktak, hiszen 

a király Palóznak és Patad (Báta?) faluban adott egy-egy szőlőművest az apácáknak, a pécsváradi 

apátság pedig egy Szőlős faluval sem rendelkezett, noha 90 szőlőművese volt, és talán csak az egy 

Szöllő (ma Szellő) falu neve utal korai szőlőkre és szőlőtelepítésekre. 

A várak alá rendelten élelemellátó szolgák között is dolgoztak bortermelő szőlősők, Szőlős, 

bortároló bocsárok Bocsár(d), és szakácsok. A halászok, pásztorok, méhészek, szakácsok, húshordók, 

gerencsérek minden bizonnyal a főtálnok, utóbb asztalnok szavára és irányítására hallgattak, míg a 

bortermelő szőlősök és a bortároló bocsárok a főbocsár, utóbb a főpohárnok szervezetébe tartoztak, 

neki feleltek. Ez az udvari szervezet már István király idejében működött, amire döntő bizonyíték a 

veszprémvölgyi görög oklevél, amelyben a király intézkedett többek mellett (szántó és lovas szolgák, 

halászok, révészek, ácsok, kovácsok) bocsárok, szőlőművesek eladományozásáról. A pohárnok régi 

magyar neve a bocsár(d) volt. A kazár kultúrájú etelközi vezérek tengermelléki állandó téli szállásaik 

mellett krími vagy kaukázusi eredetű szőlőműveseket is dolgoztattak. A mongol káni és a sztyeppei 

népek udvaraiban pohárnokok szolgálták ki a főrendűeket. A magyar nyelvben a pohár szavunk 

középfelnémet eredetű, a pohárnok foglalkozásnév képző pedig szláv. A régi magyar neve a 

pohárnoknak a bocsár(d) volt, amit a veszprémvölgyi görög alapítólevél boutziárin foglalkozásnéven 

említ az 1109-i latin renovációban. A bocsár szó csak az oroszból mutatható ki, kádár jelentéssel. Az 

Árpád-kori kend-bocsárd elnevezést a királyi pohárnokra használták, mert ezzel is megkülönböztették 

a többi fejedelmi-vezéri (kende, gyula) pohárnokoktól.  

A korai adománylevelek egyben a művelt szőlők okleveles említései is. Ezek jelezhetik az első 

jelentősebb szőlőket, a kor szokásának megfelelően az adományozott szőlőműves szolgálókkal 

vinitoresekkel együtt. Így pl.: 

− 1002 vagy 1018. Veszprémvölgyi  apácamonostor adománylevelében palóznaki szőlőművest 

tüntettek fel. 

− 1055.  a Tihanyi alapítólevélben 20 szőlőművest tüntettek fel szőlővel, a 140 szolgacsaládból. 

Számuk másfél évszázad alatt megduplázódott 44 főre. 

− 1057.   Radó nádor oklevele szőlőműveseket említ. 

Zselicszentjakabi apátság alapítólevelében, és a pécsváradi apátság  

határjárásakor a szekszárdi szőlőkről tesznek említést.   

− 1067.   Borsod megyei százdi monostor, Csabarákosa, Szeghalom, 

− 1071.   Telki, 

− 1075. Garamszentbenedeki apátság alapítólevelében a felsőalpári szőlőhegyről írnak. 

− 1079.   Gödény nevű úr 11 szőlőt hagyott a veszprémi Szent Mihály egyházra. 

− 1083 – 1095.  Pannonhalmi bencés apátságnak 140 földművese és 99 szőlőművese volt. 

− 1086.  Kajáron a Bakonybéli apátságnak 9 szőlőművese volt. 

− 1093.  Pannonhalmi Apátságnak 88 szőlős háznépe volt, amely másfél évszázaddal később már 

256 család vinitort jelentett. 

Így értékelhető az az adat, hogy 1096-ban az átvonuló keresztesek már bort is tudtak vásárolni 

Magyarországon maguknak. Ezek a borok mind a keleti, mind a nyugati bortermelési tapasztalatok 

alapján készült borokat jelenthették. Mind a kolostorok, mind pedig a ligeterdők szőleiben 

teremhettek. A 11. században már nem csak királyi és egyházi, hanem világi birtokon is folyt a 

szőlőtermesztés. A bor tárolásával foglalkozó pohárnok (bocsár) feladata tisztes szolgálatnak 

számított: az esztergomi érsekség birtokán várnépek és vásárolt libertinusok 1209-ben ezt a hivatást 

választották maguknak. 

Kettősség tapasztalható a latinul vinitornak nevezett szőlőművesek társadalma körében. Az, aki 

saját munkájával szőlőt létesített, a földesúr “boradó” tributáriusa lett, míg az, akit egy meglevő szőlő 

művelésére rendeltek, szőlőművelő rab cseléd maradt. Már István király adott veszprémvölgyi 

oklevelével a monostornak két faluban egy-egy szőlőművest, de jogi helyzetüket merőben eltérő 

módon írta le. Az első esetben, Palóznaknál, nem nevezi meg a “szőlőst”. Az 1109-i megújítás 

Palóznakra vonatkozóan “egy szőlőst szőlőjével” említett. Nyilvánvalónak tartja ezért Györffy 



 

György, hogy félszabad szőlősről van itt szó, vagyis olyan szőlőművesről, aki a saját maga által 

létesített szőlőskertjéből adózott borral. Ezzel szemben a másik, Patadi falubeli szőlősnek csak a nevét 

adta meg, itt ugyanis nincs utalás szőlőre. 1109-ben azonban már nem említik, mert Györffy szerint 

vagy nem élt itt, vagy áttelepítették más szőlőtermelő faluba. A szőlőművelők eltérő társadalmi 

jogállására példa később, hogy 1121-ben hat szőlőt adtak ugyanennyi művelőnek, akik cselédek 

lehettek, ugyanakkor hat szőlős háznépet ugyanannyi szőlővel is, ami viszont a szabad jogállást 

jelenti. Nem sokkal később, 1140-ben is öt szőlőt adományoztak öt vinitor – szőlőművelővel, akik 

közül kettő szolga-cseléd, három pedig szabad adózó volt. 

A szőlőműveseket a várbirtokokon századba, illetve tizedbe szervezték, de az egyháznak adott 

udvari népek is hasonló munka-szervezeti kötelékben dolgoztak. (1015-ben 110 fő, 1055-ben 20 fő, 

1091-ben 60 fő, 1138-ban 70 fő vinitor). A százakba és a tízedekbe való beosztás fő oka az adóztatás 

és a munkáltatás volt. Az egyházi kézbe került, a király által adományozott udvarnokok összeírásai 

révén a századokba sorolt népesség jobban ismert, mint a várnépesség. A győri szőlőműves várnépek 

1240-i kiváltságolásukkor azon a korláton léptek át, amely a közösségbelieket az egyéni termelőktől 

elválasztotta. Mint századokba osztott termelők, bortermelésük felével szolgáltak uruknak, ami 2/3 

részt a királynak, 1/3 részt az ispánnak jutott, és ezentúl házanként egy tételben rótták ki rájuk a 

beszolgáltatandó bormennyiséget. Egyéb adóik megszűntek, és csak a bocsár-ispánnak fizetendő pénz 

maradt. 

A szőlős területek egy része az irtások révén, István uralkodása után, az Árpád-kor második felében 

már kezdett felkúszni a környező dombokra. A szolgálónépek és helynevek topográfiája az erdők 

(tölgyerdők) szélein mutatja őket. Ezzel szemben a Balaton közelében még csak a parti homokon és a 

mélyebb fekvésű ligeterdőkben találhatók szőlősök. Ez azonban római kori örökségnek már nem 

tekinthető, mert a villa rustica-k a magasabb fekvésű, térszintű területeken voltak. Az írott forrásokban 

a 11. század elejétől előforduló szőlők jelentős része a Dunántúlon még a Balaton körül helyezkedett 

el. A mélyebb fekvésű területek melletti  szőlőkre, a vizes, nádas, mocsaras szőlős dűlőnevek a jó 

példák. A Duna mentén és a Dunától keletre a középkori adatok térképre  vetítve jól szemléltetik, hogy 

a művelt szőlők a török hódoltság előtti időkből, valamint a “szőllős” helynevek túlnyomó többségben 

itt még mind vízpart közelében, folyómeder vagy ártéri terület közelében találhatók. 

A 11. század szőlőművelésében azoknak a szolgáló népeknek volt nagy jelentősége, akiket a királyi 

és a királynéi udvar ellátására rendeltek. Az udvarnokok között is jelentős számú szőlős szolgálók 

feladata az volt, hogy kezdetben a szőlőket műveljék. A bocsárok feladata pedig a bor tárolására és 

kezelésére vonatkozott, de jogi helyzetük szerint szolgák voltak, ami kezdetben a rabszolgáéval 

azonos sorsot jelentett. A 14. század közepére azonban felemelkedtek a jobbágyság szintjére. 

Kedvezőbb volt azoknak a torlóknak, libertinusoknak, boradóknak a helyzete, akik a termés felét vagy 

ahhoz közeli mennyiséget szolgáltattak csak be földesuruknak. A 13. század első felében a világi 

földesurak birtokairól, a királyi birtokok boradó népei 50 köböl vagy vödör bort szolgáltattak be, ami 

az átlagos nagyságú, és teremni kezdő fiatal szőlőtelepítés termésének felével lehetett egyenlő. 

A szántógazdaságot és az állattenyésztést kiegészítő mezőgazdasági ágak között a legfontosabb, a 

tájilag determinált szőlőművelés volt. A 11. század óta már hagyományos paraszti borvidéknek 

számított a Balaton vidéke, Pécs környéke, a Győr közeli Sokoró tájéka, és a bihari rész. A 

szőlőművesek, a vinitorok és a “boradók” lehetőségei kevésbé változtak, mint más paraszti rétegeké. 

A bor jó értékesíthetősége miatt a szolgáltatásaik a földesúr szorításában súlyosabbak voltak. Ezért az 

adózásuk és a pénzjáradékra való áttérés a borvidékeken volt a leglassúbb az Árpád-kor második 

felében. A földesúri magángazdaságba tartozó szőlőket kezdetben a saját gazdaság szolgái művelték, 

de hamarosan kialakult a vinitorok másik típusa is, akikről először az 1138. évi dömösi összeírás 

tudósított. Azokról, akiknek meghatározó és azokról, akiknek járulékos feladata volt a szőlőművelés. 

De a 12. század első felében egy harmadik adózó típusú vinitor is létezett, akiknek a szőlő után bort 

kellett adniuk. Még a 13. században is létezett a kétféle vinitor.  

A 11-12. században a telkes, állatokkal trágyázott föld művelése terjed el, az erdős dombvidékeken 

pedig az aszalással, égetéssel irtással nyert “láz”-okat törték fel. A keleti szőlőművelés helyett, a 

nyugati elterjedését jelzik azok az adatok is pl., hogy Bonnya határában végtelen számú, 

szőlőtelepítésre alkalmas helyet tüntettek fel, vagy Vadaj faluban szokásként írták le az erdő kiirtását 

és helyette szőlő telepítését. 

A szőlőkben a felásást, mint kora tavaszi mélyművelést a kétágú használatával helyettesíthették a 

köves területeken. Valószínű a középkori nyugat-európai minőségi szőlőtermesztési gyakorlattal, 



 

ismerettel erősödött meg használata ismét a Kárpát-medencében. Ugyanis mind az antik 

szőlőtermesztés talajmunkájánál ismert már ez a szerszám, mind pedig a délkelet-európai 

szőlőművelésben használták, de a római kor után a kétágú eltűnt a Kárpát-medencéből.  

Szőlős nevű hegyről tettek említést az aradi prépostság 1177. évi összeírásában a Temes megyei 

Bodol falu határleírásában, de a Somogy megyei Kőröshegy 1190 előtti, illetve 1192-ben számba vett 

szőlői is valószínűleg domboldalakon helyezkedtek el. Bár a 12. század végétől a szőlőtermesztés 

területe nagymértékben megnőtt, és 1239-től a szőlőhegy mint szó a nyelvkészletben is megjelent, a 

szőlők már korábban is megjelentek a magasabb földrajzi egységeken, tájakon. Hont vármegyében is a 

dombos, déli lejtőkön folyt a szőlőtermesztés az Árpád-korban. Így Helemben, Kőkeszin, Németin, 

Parassán, Szőllősön, a jobb adottságú málokon. 1219-ben mons Zevlevmal-t említik Szebellében, 

1260-ban Sceulushyg-et (Szőlőshegyet) Kelenyeből. Ugyanebben az időszakban Komárom 

vármegyében a megye sík vidékein nem műveltek szőlőt, de a Gerecse-hegy Tata felé néző lejtőin és a 

Hetény mögötti hegyeken értékes szőlők sorakoztak, de a déli dombvidékeken is (Asztancs, Újfalu, 

Szőllős, Kocs határában). Erdélyben, Küküllő vármegyében elsősorban a Nagyküküllő menti 

helynevek tanúsítják a szőlőtermesztést, így a Szőllős, továbbá a Bún és Péterfalva tartozékaként 

említett szőlőket. A vármegye királyi uradalom lett, és ez alá tartoztak a “szőlősök”, más szolgáló 

rendűekkel, így a “solymosok”-al és a “beznik”-nek nevezett kutyapecérekkel együtt. 

A 14. században a helyi és a vidéki (extraneus) lakosságot a földesurak kedvezményekkel is 

ösztönözték, hogy a hegyoldalakon szőlő részére bozótot, tölgyes erdőt irtsanak és szőlőt telepítsenek. 

Ez a folyamat vezetett a szőlőhegyek (mons vinearum, promontorium) további kialakulásához, ami 

későbbi okleveleinkben a szőlőhegy kifejezés megjelenésében és elterjedésében egységesülten 

általánossá vált, a szőlők helyének megjelölésekor pedig a jó kitettségű és ökológiai adottságú, hosszú 

napsütésű hegyoldalak, a “málok” gyakori említésében is megmutatkozott. Új szőlőbirtokosok jelentek 

meg: udvarnokok, libertinusok, mindenekelőtt jogilag szabad emberek, akik vásárlás, telepítés vagy 

adomány, esetleg öröklés révén szőlőbirtokhoz jutottak. Ők már árucikknek, tőkebefektetésnek 

tekintették a minőségi szőlőterületeket. A szőlő egyes minőségi borokat rendszeresen termő helyeken, 

a borvidékeken presztízs jellegű vagyontárggyá vált. Vö. pl. Esztergom és környékének a korai 

erdőhatár közeli szőleivel, szőlőhegyeivel. Ezek az adatok már kiterjedt szőlőtermesztésről 

tanúskodtak, és mutatják a művelési ág tájalkotó, tájalakító szerepét is. 

A folyók menti galériaerdők szélein, tisztásain megmaradt és ápolt öreg kúszó, lián, lugasos szőlők, 

részben gyengébb minőségük, részben pedig rendszertelen termésük révén a hivatalos szőlő-

bortermelés figyelméből kiestek. Ez kedvező volt az adófizetés alól kibújó jobbágyoknak, akik a 

gyűjtögetésnél nagyobb mértékű és gazdasági súlyú ártéri galériaerdők szőlőiből szüreteltek. Eközben 

a hegyoldalakon fáradságos munkával szőlőt telepítők a földesúrtól csak rövidebb-hosszabb 

adófizetési, adómentességi kedvezményeket kaptak. A szőlőhegyek kialakulása és a jobbágyi 

szolgáltatások egységesítése idején, a 14. század közepén a szőlőbirtokosok bár viszonylagos kedvező 

adózási feltételekkel művelték hegyi szőleiket, de adót voltak kötelesek fizetni felmért, uradalmi 

adminisztrációval ellenőrzött termésmennyiségük, vagy területük mértéke után. Az elsők, akik a szőlő 

után földesúri járadékot fizettek, azok a szolgákból lett dusnokok vagy torlók (exequiales) voltak, 

akiket uruk önálló gazdasággal látott el és az egyháznak adományozott, hogy halotti lakomát, többek 

közt bort is adjanak a lelki üdvért miséző papságnak. Kezdetben rendszerint 50 kis köböl (kb. 500 

liter), a 14. század elején pedig 20-25 köböl borral adóztak. 

Ebben az időpontban már a nyugati átvétel révén, a korábbi vízparti, víz közeli ligetes, fára kúszó 

szőlők háttérbe szorultak a Közép-Dunántúlon, ahol az alacsony tőkeművelés terjedt el. 1439-ben pl. a 

füredi szőlőhegyen a karó nélküli szőlőkben a metszést, kapálást és a levelezést, mint zöldmunkát 

végezték el. A cseberben összegyűjtött termést pedig a 12-13. században már városi pincékben 

hordókban érlelték. Az Eger-völgy és a Mátra déli hegyaljai része az Árpád-kori szőlőtermesztésnek 

optimálisan megfelelt. Egertől nyugatra Szalókon, Visontán, Veresmarton, Benén, Gyöngyösön és 

Püspökin, Tarjánon említettek szőlőket, de az egri püspök és káptalan többször perlekedett a 

Gyöngyöstől Zagyváig terjedő vidék bordézsmája felett. Pincészete is volt itt a királynak, de 

Gyöngyösön egy Presyl nevű hospes is rendelkezett borospincével. A szőlőhegyeken a 13-14. 

században jelentek meg az épített borospincék a társadalom vezető rétegénél. A szőlőkben a pincék és 

présházak hiánya miatt szüretelő, szűrő, préselő helyeket jelöltek ki, ahová a préseket, majd a fedett 

présházat fából, kőből, földből felépítették. Ezzel szemben viszont Délkelet-Dunántúlon és a Dunától 

keletre a szőlők ártéri jellege és a ligetes, lugasos szőlőművelés jellegzetességei megmaradtak.  



 

6.2 A TÖRÖKÖK SZŐLEI, DÉLI HATÁSOK 

A magyar reneszánsszal, Mátyás király feleségének udvari népével erősödni kezdtek a mediterrán 

hatások, kapcsolatok, melyek a balkáni hatásokkal és kapcsolatokkal bővülve a török uralom alatt 

teljesedtek ki. A török hódoltság idején az oszmán-török, a balkáni, a délszláv népcsoportokkal együtt 

a kisázsiai, balkáni területek fajtái és eljárásai is megjelentek a Kárpát-medencében. A régészeti-

botanikai magleletek között, a Vitis vinifera magjai között ebben az időszakban a korábbiakhoz képest 

megnőtt a hosszúcsőrű, csemegeszőlő fajtákra utaló magok gyakorisága. Gombocz Zoltán 

nyelvészünk török eredetűnek tartotta a fürjmony fajtát, aminek a hasonneve a “Török szőlő” is erre 

utalhat. Ebben az időben jelent meg a kék kecskecsöcsű, a mára híressé vált kadarka, a rozaki fajta, 

amelynek szintén több, török jelzős összetételű szinonimája van: török lugas, török malaga, török 

mazsola, hasonlóan a kadarka fajta hasonneveihez. 1561-ben jó habitusa és nagyfokú elterjedése miatt 

Konrad Gessner (1516-1565) zürichi orvos-polihisztor a kecskecsöcsű és a muskotály szőlőfajtát 

magyar eredetűnek vélte. A kecskecsöcsű azonban nagyon régóta termesztett fajta volt, már az ókori 

római birodalom idején ismerték a rajnai rizling nevű fajtával együtt. A muskotály szőlők kedveltségét 

mutatta, hogy Batthyány Ferenc, a kertészkedő mintagazda és főúr, Kristóf unokaöccsétől is ezt kérte 

szaporítóanyagként 1540-ben. 

A kadarka telepítésében a rácok /délszlávok/ jártak elől, majd a 18. századi német telepesek a 19. 

század elejéig mindenhol tovább növelték a kadarkával beültetett területet. Csak a soproni borvidéken 

nem terjedt el - nem véletlenül - a vörösbort termő borvidékek közül. Valószínű azért, mert  Sopron-

Ruszt környékén a fehérbort adó fajták domináltak a 19. század elejéig. A Fertő melléki vörösbor 

kultúra csak később alakult ki, és más fajtákkal történt meg (pl. kékfrankos). A kadarka terjedése 

ugyanis erre az időre már megállt.  A kadarka szőlőfajta meghonosodása Magyarországon annyira 

tökéletes volt, hogy több ampelográfust megtévesztett, így pl. Babo 1844-ben azt írta a kadarkáról: “... 

edle Ungartraube”. A 14. század elején-közepén terjedt el a Prokupác fajta, ,,török kadarka” néven. 

Több fajta ebben az időben kezdett elterjedni Dunántúlon  is a délibb területekről. Így Szerémségből a 

szemendriai, és a  dinkák, Szlavónia esetleg Pozsega  felől a hárslevelű, melyek egyben szőlőfajtáink 

szerb-horvát eredetű neveit adták. 

Ma, amikor megcsodáljuk a kadarka borok ízét, az egyszerű rác vörösbor készítési eljárást, nem 

szabad megfeledkezni azokról az emberekről, akiknek teljesítménye, munkája, szaktudása a városi 

polgárok megélhetését, jólétét biztosította. A budai polgárok először 1690. október 7-én szüreteltek a 

török hódoltság utáni első békés években, a fehérvári kapu előtti szőlőhegyen. A budai szőlőkben a 

vörösbort adó kék szőlőfajták egyre inkább elterjedtek, így nem meglepő, hogy a 18. század elején 

már a budai vörösborokról szóltak a korabeli híradások. Így 1703-ban a Londonba szállított szekszárdi 

vörösborok mellett a budai vörös is szerepelt. Egy másik híradás alapján Hamburgon keresztül ezer 

csöbör, a francia vörösborokkal vetekedő minőségű budai vöröst szállított ki egy Sedgewick nevű 

kiváltságokkal rendelkező borkereskedő. Takáts Sándor levéltáros és történész megállapítása szerint ez 

a kereskedelmi vállalkozás annyira megrémítette a hatalmas francia borkereskedőket, hogy minden 

követ megmozdítottak az üzlet megbuktatására. Sedgewick borait, mint csempészett árukat 

lefoglaltatták, és az angol parlamenthez különféle helyekről százhetvennyolc tiltakozó emlékiratot 

nyújtottak be a magyar borok ellen. A nagy port felvert ügyet angol, francia, holland újságok még 

inkább felnagyították, és így a budai vörösboroknak európai hírnevet szereztek. Angol államtitkári 

közbelépés eredményeként, tisztára mosva a Sedgewick tisztességén esett szégyenfoltot, a parlament 

határozata alapján szabadon szállíthatott a borkereskedő ezután is borokat Londonba. De Bél Mátyás 

is dicsérte a budai vörösborokat 1737-ben.  

A budai vörösborok a 17. század végétől, a balkáni vörösborkultúra megjelenése és térhódítása 

révén jelentek meg, majd a fehérborok ellenében szinte teljes mértékben uralták a Buda környéki 

szőlő-bortermelő helyeket. A 17. század végén pátriárkájuk vezetésével sok szerb család kapott 

letelepedési, menekülési lehetőséget a török elől a magyar királyság területén. Ezeknek a szerb telepes 

menekülteknek legfőbb tevékenysége a szőlőtermesztés volt. Mindezt Schams Ferenc, a reformkori 

magyar szőlészet és borászat kiemelkedő alakja is megállapította, majd Andrásfalvy Bertalan 

összehasonlító, történeti-néprajzi vizsgálatai részletekbe menően bizonyították is a fentieket. 

A rácok megtelepedésük után a Gellért-hegy török uralom miatt elhagyott szőleit kezdték ismét 

művelni. Ők alkották a szőlők napszámos, szakértő rétegét. A városi szőlőket robotban művelték, de 

1689-ben már a robotot 200 forinttal megváltották. Így ettől az időtől kezdve minden évben 



 

megváltották a robotkötelezettségüket. Általában a budai szőlőtermesztés és borgazdálkodás történetét 

jól ismerjük Dvihally Anna Mária gazdaságtörténeti feldolgozásából, amely annak a nagyszabású 

vállalkozásnak részeként jelent meg, amely az 1930-as években a magyar gazdaságtörténeti összegző 

kismonográfiákat eredményezte. Ebből a feldolgozásból ismert, hogy 1689-ben a kamara adóztatni 

akarta az új telepeseket, de a budai városi tanács védelmébe vette a kamarával szemben a szorgos 

rácokat. A tanács hangsúlyozta fontosságukat a város gazdasági életében. A szőlőművelés jelentőségét 

az is jelzi ebben az időben, hogy az adózó városi polgárok között is voltak, akik kizárólag csak a 

szőlőmunkák vezetésével foglalkoztak. A szerb-rác szőlő-bortermelés hatása és lenyomata nemcsak a 

jellegzetes vörösbor kultúrában maradt fenn, hanem ezzel párhuzamosan a magyar szókészletben 

olyan délszláv, leginkább szerémségi szavak jelentek meg, amelyek ezzel a borkészítési móddal 

kerültek be a magyar nyelvbe. Így pl. a bakar, bálinka, dinka, járdovány, kadarka, lepovino, romonya 

szőlőfajták nevei, a vinos, a zelenka, a zeverlicás (nyúlos, megfordult, alacsony alkoholtartalmú bor 

értelmű) szavak. A korábban használt és ismert kék szőlőfajta, amely a középkori vörösborokat 

adhatta csekély mennyiségben, a csókaszőlő nevű fajta volt, amely több vörösbort adó fajtával bővült 

ki a délszláv népcsoportok megtelepedése után. Ezek közül a kadarka fajta, mint viszonylag 

igénytelen, a pontuszi fajtacsoport tagja általánosan elterjedt.  

Az 1784. évi összeírásban már 60 dűlőnév szerepel Budán, amelyből 29 tisztán szőlőterület, 14 

pedig részben szőlővel hasznosított parcellákból állt. A 19. század első harmadában Schams Ferenc 

egységesnek látta a budai szőlőtermesztést és borászatot. Ma már árnyaltabb képet tudunk festeni, a 

különböző hatások, történeti rétegek szőlő-bortermelést meghatározó, módosító szerepéről, azonban 

Schams korabeli meglátásai ma is megállják helyüket. A korabeli szőlőművelés munkafázisaiként a 

következőket sorolta fel: 

− szüret után fedés, 

− karóhúzás és a földön kis halomba fektetés, 

− döntés trágyázással összekapcsolva, 

− nyitás, 

− március elején vagy közepén metszés, 

− karóverés, 

− első kapálás vagy körülásás, 

− oltás, 

− kötözés szalmával, 

− hajtásválogatás, a budai németek szavával “gyomlálás”, 

− második kapálás május végén, 

− zöldmunka júniusban, a lelevelezés, 

− harmadik kapálás július közepén, 

− negyedik kapálás augusztus végén. 

Mindenesetre ezek a termesztői szakmunkák, az ún. technológia a német szőlő-bortermelő 

helyekre, borvidékekre általánosan érvényes és jellemző volt ebben az időben mindenhol, ahol 

minőségi bortermelést folytattak. Sőt, ez a munkasor még középkori elemeket tartalmazott, pl. 

karóhúzás és karóverés, első kapálás alkalmával a kapálás helyetti körülásás, de ugyanakkor már a 

minőségi bortermelés szempontjait szem előtt tartva az oltás (zöldoltás), a zöldmunkák 

(hajtásválogatás, lelevelezés) elvégzése is szerepelt. De ezek a munkafázisok a 18. század elejiekhez 

viszonyítva is már minőségi munkát, több szakmunka elvégzését jelentették.  

Ezt a minőségi szőlőtermesztést a városi tanács követelte meg a budai városi szőlőbirtok 

képviselőjeként. A városi elöljáróság, ugyanúgy, mint más városi polgári birtoklású szőlőhegyen, a 

földesúri tulajdonosi szerepet látta el. A város már a középkortól szabályozta a szőlőhegyi élet, munka 

szokásjogát, amely szőlőhegyi szabályok a 18. századtól megújított formában ugyan, de a 19. század 

közepéig tovább éltek. Az 1810-ben megjelent Lipszky János féle, Pest, Buda, Óbuda városok 

belterületének és külterületének, illetve egy részének részletes térképe már jól mutatta a szőlőterületek 

nagy kiterjedését. Bár Budán 1784 és 1809 között 444 új ház épült, de csak a város belterületén, mert a 

híres szőlőket nem lehetett kiparcellázni. A Tabán terjeszkedésének is útját állta déli irányban az 

értékes szőlőterület, északnyugaton a Krisztinaváros, északon pedig a Viziváros. Klasszikusan 



 

szőlőtermesztő vidék továbbra is Buda maradt. Elsősorban a Sas-hegy, a Gellért-hegy, a Nap-hegy, a 

Rókus-hegy, a Mátyás-hegy, a József-hegy napos oldalai termelték a leghíresebb borokat. 1850-1851-

ben Budán 4189, Pesten 903 kh-nyi volt a szőlőterület, az 1870-es évek elején Budán még tovább 

növekedett a szőlőterület 6300 holdra.  

A budai rácok, délszlávok elsősorban a Tabánban, részben a Vizivárosban laktak. A török 

hódoltság előtt, a magyar királyságtól letelepedési engedélyt kérve és kapva, telepedtek le elsősorban a 

Duna vonala mentén. A Tabán illír (horvát), német és a legnagyobb számmal rác (szerb) telepesek 

otthona lett. Róluk nevezték el Rácvárosnak a környéket. Sajátos balkáni-mediterrán hangulatú 

építkezésükkel, kis viskóikkal labirintusszerű szegényes városrészt alakítottak itt ki. Már a 17. század 

végén a budai polgárok a rácoktól vásároltak szőlőbirtokokat, majd rác szőlőmunkásokkal ültették 

újjá, ifjították meg azokat. Ők voltak azok, akik legjobban értettek a szőlőtermesztéshez, apáról-fiúra 

szálló szakmai ismeretek gazdag tárházával rendelkeztek. Ezek az ismeretek hosszú gyakorlati évek, 

tapasztalatok alapján kristályosodtak ki. A tabáni rác parasztok és kapások többsége szőlőműveléssel 

foglalkozott. A budai Kamara 1691-től ingyen osztott ki a rácoknak szőlőket. Az óhitű tabáni rácok 

közül 1702-ben 111, a katolikus vallású rácok közül 131-nek volt különböző méretű szőlőhegye 

Budán. Ők voltak, akik a balkáni, nyílt erjesztésű vörösborkultúrát végérvényesen meghonosították és 

elterjesztették Budán és környékén. A kadarka mellett a teljesen kipusztult ó-szerbiai kratosija 

szőlőfajtát is meghonosították, a kopasz fejre metszést, a karó nélküli termesztést, a kácik, vagyis a 

felfelé szűkülő szájú dongás kádak használatát a törköly összegyűjtésére és kiforrására, a törkölykalap 

alatti, nyílt erjedést, a hordók mellőzését, a fűszeres-ízesített borok kedveltségét, mint ennek a 

köztudatban sokáig fennmaradt híres emlékét a vörös, édeskés, ízes rác ürmöst, a bermet-et 

terjesztették el. Ismerték a szalmán töppesztett és érlelt szőlőbogyókból készített, a szőlővel ágyazott 

aszúborok elkészítési módját is. Kedvelték a szlankamenka fajtát, valamint a muskotályos, tamjanika 

és az illatos, mirisavka fajtákat. A törkölypálinkát, a komovicát karácsony idejében mézzel édesítve 

fogyasztották, hasonlóan a szilvapálinkához.  Ez a jellegzetes termelőkultúra megközelítően 

legtisztábban Budán maradt fenn, éppen a hagyományos és zárt rác közösség révén, bár Pomáz, 

Szentendre és Délkelet-Dunántúl irányából is több adat jelzi ennek a vörösborkultúrának a meglétét. A 

19. században ez a borkészítési eljárás keveredett a németek nyugat-európai, zárt erjesztésű vörösbor 

készítési eljárásával.  

A 19. század közepén, a Gellért-hegy oldalát borító vörösborszőlők szűk útjain rác puttonyosok, 

kádakban szőlőt gyűjtő kapások, szőlőhegyi munkások képei tűnnek fel, akik ékes bizonyítékai ennek 

a letűnt szőlő-borkultúrának, és egykori életformának, megélhetésnek. 

A tabáni kiskocsmák, és nyomorúságos, zegzugos utcák rendezésével a székesfővárosi közgyűlés 

1879-től 1932-ig 614 esetben foglalkozott. Legnagyobb mennyiségben 1916-1917-ben hoztak 

rendeleteket a kisajátításokra. Ennek során 634 ingatlant szerzett meg a főváros, a kisajátított 

ingatlanok területe meghaladta az 50 kh-t. A legtöbb ingatlant 1911-ben (72 db/év) és 1907-ben (65 

db/év) sajátították ki. Ezzel egy jellegzetes hangulatú, kiskocsmákkal és nyomorúsággal átszőtt 

egészségtelen városrészt szüntettek meg, helyébe zöldfelületet létrehozva. Ez a városrész azonban 

magával vitte egy sajátos kultúra emlékeit is, amely a speciálisan készített vörösbort jelentette a város 

életében. A szerbek hagyományos étkezésében a szőlő és a bor sajátosan fontos szerepet játszott. Így 

pl. a szerb töltött káposztát, a szármát nyáron nem káposztalevélből, hanem szőlőlevélből készítették, 

vinova szárma. A szőlőskertekben szőlővenyigén sütötték sűrű vasrácson a tyevap (kebab) nevű 

húskészítményt, amely ürüborda vagy bepácolt sertéshúst jelentett. A szőlőt Péter-Pál napja előtt nem 

ették, csak az Úr színeváltozása ünnepén tartott hagyományos szőlőszentelés után. 

6.3 NYUGAT-EURÓPA ÚJ HATÁSAI A 18. SZÁZADTÓL 

 A 18. század eleje óta felgyorsultak és felerősödtek azok a folyamatok és hatások, amelyek a 

magyar szőlészetet és borászatot szorosabban az európaihoz, jobban mondva a kontinentális európai 

szőlő-bortermeléshez kapcsolták. A török utáni lakosságot is érintő újratelepítések és betelepülések, 

főleg a német szőlő-bortermelő területekről származó munkaerő járt ebben a folyamatban élen. A 

szőlő-bortermelésben is megmutatkozó termelő munkakultúrájuk és munkamoráljuk, szaktudásuk a 

magyar borvidékek termését európai színvonalon biztosította. Új nyugat-európai szőlőfajták, 

eszközök, eljárások jelentek meg a kiteljesedő szakirodalom ismerete mellett. A korabeli 

gazdaságpolitikához legjobban simuló gazdálkodást terjesztették el. Mindezek ellenére a magyar 



 

bortermelésen belül a táji-történeti különbségek, a borvidékek eltérő fejlődése továbbra is megmaradt, 

még ha egyre kisebb különbséggel, a homogenizálódás felé haladva is. 

 

 

 

 

 

 



 

7. TOVÁBBI TÁJI-TÖRTÉNETI KÜLÖNBSÉGEK, TÖRTÉNETI RÉTEGEK 

(BORVIDÉKEK ÉS BORMÁRKÁK KIALAKULÁSA 

7.1 BORVIDÉKEK ÉS BORMÁRKÁK KIALAKULÁSA, ELTÉRŐ JELLEGÜK 

A globalizálódó, egységesülő Európában a helyi tradíciók, a nemzeti kulturális örökségnek számító 

ízek, és az ételkészítéshez kapcsolódó helyi kulturális hagyományok ugyanúgy színesítik a hétköznapi 

és ünnepi életet, mint az ún. magas kultúra más elemei. Ugyanakkor ezek a hagyományok az identitás, 

az önazonosság tudat, az egészséges nemzeti büszkeség szempontjából sem elhanyagolhatóak, sőt 

elmondhatjuk, hogy a homogenizálódó, egységesülő világban ezek az egyéni színek, ízek, az eltérő 

fejlődésű történeti múltból adódó különbségek egyre inkább felértékelődnek. Tömören 

megfogalmazva azt mondhatjuk, hogy: A hagyomány lett a jövő. Vagyis a mai életünk alapjául 

szolgáló tudás a múlt gazdag és kiapadhatatlan forrásából táplálkozik. Ez a múlt bár sokféle, nem 

megtagadható, nem elhanyagolandó, mert minden új magában hordozza a régit, amit ugyan meghalad 

általában, de nélküle ingataggá és bizonytalanná válik minden újdonság. Így van ez a szőlő-borkultúra 

terén is, azzal a különbséggel, hogy ha az ember nem csak leírja mindezt, hanem meg is kóstoltatja a 

történeti ízeket a vendégekkel és az érdeklődő kül- és belföldi látogatókkal, akkor mindez sokkal 

könnyebben érthetővé válik. Így válik teljessé az ízharmónia, a gasztronómia a bortörténettel, a száraz 

tudomány a művészetekkel, a mindennapok étkezése a filozofálással, együttesen pedig az ünnepnapok 

különlegességeivel. Minden borkóstolási alkalom egyben történelmi íztúra is, és megismételhetetlen 

unikum a látogatók életében. Olyan időutazás ez, amikor a boros palackok, asztalok mellett képletesen 

több évszázadot és több száz kilométert járhatunk be a palackba zárt ízcsodák és a tányérokon 

roskadozó hagyományos, régi ételek, borkorcsolyák segítségével. 

A szőlővel és a borral kapcsolatos tárgyak, műemlékek, események, nemzeti kulturális örökségek 

kedvező lehetőséget adnak a magyar szőlő-borkultúrára való emlékezésre. Arra a jelentős, a 

történelem homályába vesző, az emberi kultúra szerves részét alkotó szőlő-bortermelési kultúrára, és 

mindarra, ami ezzel szorosan összefügg, ami vidámságot és szomorúságot, vagyont, jólétet és 

pusztulást, háborúságot és békét jelentett a szőlővel, borral foglalkozó emberek millióinak. Mint az 

élet más területén is, mindig a mértéket, a megfelelő arányt kellett megtalálni ebben is. Aki elitta az 

egészségét és vagyonát, az mindig a bort okolta, sohasem önmagát. Aki viszont a szőlőből és a borból 

gazdagodott meg, az áldhatta jó sorát, szorgalmát. A kulturált borfogyasztás ugyanolyan fontos része 

volt a borkultúrának, mint a művészetnek a múzsák. Sőt, a múzsák talán éppen a jó bor hatására 

csókolták  homlokon a művészeket! A szőlő és a bor persze sokkal több volt ennél. Azokon a kedvező 

ökológiai adottságú területeken, ahol kiváló minőségű szőlő termett, a bortárolás révén messzi földön 

híres borral kereskedhettek, amelynek köszönhetően a szőlő- és bortermelés fontos megélhetési 

tényező lett. Így a szőlő, bár helyi termelésű növény volt, amit általában jogilag is védett zárt és 

elkülönített területeken termeltek, a borkereskedelem révén távoli tájak lakóihoz is eljutott, s így azok 

bekerültek egy-egy nagyhírű borvidék, bortermő hely vonzáskörébe. 

Nem véletlen, hogy már a középkorban is olyan nagymértékű volt az idegen, ún. extraneus 

birtoklás Magyarországon. A török hódoltság miatt a középkori legjelentősebb és leghíresebb 

borvidékünk, a Szerémségi borvidék kiesése révén számos szőlőbirtokos gazda, elsősorban jómódú 

városi patrícius polgár már Nyugat-Dunántúlon és Északkelet-Magyarországon, Tokaj-Hegyalján  

próbált magának  szőlőbirtokot szerezni. De a folyamatos középkori német betelepülés és szőlőbirtok 

szerzés is ebben a formában jellemezte Nyugat-Magyarországot. Az észak-magyarországi 

borkereskedő városok polgárai pedig arról a Tokaj-Hegyaljáról gyűjtötték be a termést és kereskedtek 

a borokkal, amely borvidék a török előrenyomulása idején jó ökológiai adottságának és szorgalmas 

boros gazdáinak köszönhette egyre növekvő világhírnevét. 

Oláh Miklós, a külföldieknek szánt Magyarország ismertetőjében (Hungaria, 1536) a középkori 

magyar királyságot borban bő területnek írta le. Többek közt azt írta: “A sört, a bor bősége miatt, csak 

az ország igen kis részén ismerik....Többször megtörténik, hogy az enyhe hőmérséklet és a kedvező évi 

időjárás a bor akkora mennyiségét árasztja, hogy alig akad a bor eltevéséhez elég hordó, amit én 

magam saját szememmel láttam Baranya vármegyében, míg Pécsett voltam.” Oláh Miklós a borok 

közül a legjobbnak a Szerémségben termettet tartotta, majd a somogyi, baranyai, pozsonyi, soproni, 

egri, borsodi, ujvári, veszprémi, zalai, és végül az erdélyi, szlavóniai borokat sorolta fel. Ezzel szinte a 



 

korabeli, kialakult borvidékeket említette. A baranyai név alatt elsősorban a délkelet-tolnai 

szőlőhegyeket, a szekszárdit-tolnait értette, ahol Őcsény és környékén nem csak kiváló bortermelés 

folyt a középkorban, hanem az összeszűkülő Dunán itt nagy borforgalmat bonyolítottak le. 

A bor mámorító, viszályt keltő és békességre intő hatása végigkíséri a kárpát-medencei 

szőlőbortermelő gazdák történetét. A szőlő telepítése részben ezért, részben pedig azért, mert a bor 

mindig értékes árucikk volt, gyakori és állandó munkát jelentett. Mind a jobbágy-parasztok, mind a 

városi polgárok, mind pedig a nemesi kiváltságúak szorgalmasan ültettek szőlőt, magukénak érezve 

azt, amit a népi terminológia építés, szőlőépítés,  a tőkepótlás döntése vagy bújtása elletés elnevezése 

is mutat. A fáradozásnak, izzadtságnak meg is volt a gyümölcse, mert a telepítőt adókedvezmény 

illette meg. A telki állományon kívüli szőlők ugyanis szorgalmi földnek számítottak, hiszen sokszor 

csak nagyon nehéz erdőirtással, bozótritkítással lehetett egy-egy területet szabaddá tenni és szőlővel 

beültetni. Ezek után még az rendszeres ápolás és a veszélyektől megóvás jelentette az évi munkákat, 

amelyek eredményeként 3-5 év után fordult csak termésre a szőlő. Az ízes és ropogós szőlőfürtök 

pedig még egyáltalán nem jelentették magától értetődően a jó, vagy kiváló, eladható bort. A borászat, 

a pincemunka ugyanis nagy titokkal körülvett, misztifikált férfimunka volt, amelynek helyszínére 

asszonyok csak nagy ritkán, pl. a húshagyókeddi asszonyfarsangkor térhettek be. 

Nyugat-Magyarország szőlőit, szőlőhegyeit a közeli kedvezőtlen természeti adottságú, a 

szőlőtermesztésre már hideg Alpok vidéke értékelte fel. A délre néző, lankás szőlők védett fekvésben 

még kiváló borokat teremtek, amelyeket a 18-19. századi uradalmak ki is használtak. Nem véletlen, 

hogy a rohonci, monyorókeréki, németújvári (Esterházy, Erdődy, Batthyány) uradalmakban, 

szőlőkben nagy rendszerességgel még aszúborokat is készíthettek, a természetes körülmények között 

biológiailag aszúsodott és nemcsak fizikailag töppedt (vizet vesztett) szőlőfürtökből, bogyókból. 

Mindezt és a rendszeres kiváló évjáratokat sem a kisebb stájerországi, sem az alsó-ausztriai szőlők 

nem tudták biztosítani, kedvezőtlen ökológiai adottságaik miatt. Bár egyes osztrák szerzők igyekezete, 

a tokaji aszúborok elé helyezné legszívesebben a ma burgenlandinak nevezett aszúborkészítést,a 18. 

században. Azonban a “sógorok” is mindig Magyarországról vásárolták jó boraikat. Nyugat-

Magyarország területén ugyanis több jó hírű, híres szőlőhegyen érett a bor, nem beszélve Balaton-

felvidék, Eger, Tokaj-Hegyalja főnemesi-kisnemesi-paraszti pincéiről. Magyarországon ugyanis kelet-

nyugati és Dunántúlon még észak-déli irányban is Kőszeg-Rohonc-Gleichenberg vonalában az Alpok 

nyúlványainak lesüllyedésével keletkezett törésvonal mentén vulkáni eredetű talajokon jó szőlőtermő 

vidékek jöttek létre. A Balaton-felvidék egykori tűzhányói kiváló borokat teremtek, de Somló, 

Sághegy, Rohonc, Kőszegszerdahely, Velem, Pogány, Cák, Vashegy, Szentkút környékén is híresen jó 

szőlőket érlelt a Nap. Ezeken a szőlőhegyeken az általános kő és faépítkezésnek megfelelően 

különböző fafalazatú pincék álltak. 

A Nyugat-és Dél-Dunántúl, valamint az Alpok faépítkezése közötti szoros kapcsolatot a középkor 

óta a nyugat-magyarországi hegyeken szőlőbirtokló stájerországi és délkelet-alsó-ausztriai birtokosok 

is fenntartották. Jelentőségüket mutatja,hogy már a középkorban “német” hegyeknek hívták Nyugat-

Magyarországon a többségében osztrákok, stájerek által művelt, és a birtokukban lévő szőlőhegyeket. 

A szőlőt vásárló “németek” termésüket eleinte szüret után hazaszállították, majd pincéket építve a 

szőlőhegyen tartották, érlelték borukat. Egyes kelet-stájer városkák a magyarországi szőleik, boraik 

miatt, a nagy határforgalomra való tekintettel vámkedvezményeket is kaptak. Mindezek ellenére a 

vármegye és a megyei földesurak éberen őrködtek a felett, hogy birtokaikra, vagy birtokaikon 

keresztül idegen, így stájerországi borokat ne szállítsanak keresztül, mert úgymond, magyar borokat 

sem engednek be a stájerek. Ezért 1595-ben, majd 1597-ben ismételten megtiltották német, stájer 

borok behozatalát. A stájer kapcsolat azonban a szőlészetben, borászatban később is fennmarad, hiszen 

a stájer szőlőhegyi törvények is egyfajta előképet jelentenek a magyarországi szőlőhegyi törvények 

fejlődésében, majd a török előrenyomulás hatására a megszűnő államközi kereskedelem helyére lépő 

vállalkozói, határátlépői kereskedelem a szabadparaszti-vállalkozói parasztpolgári fejlődést segítette 

elő. Az “örökös jobbágyság” szorítása alól a gazdasági kiutat az jelentette, ha a parasztság 

legtehetősebb rétegei be tudtak kapcsolódni pl. a borkivitelbe. A bort nem a jobbágytelek és nem is a 

földesúri majorsági-allodiális szőlőkből, hanem az ezen kívül álló szabadabb szőlőkből nyerték, ami a 

parasztpolgári fejlődést és a szerény jómódot biztosította. 

Nem véletlen, hogy a szőlőhegyeken a népi építészetben is megnyilvánult ez a jelenség. A szobás, 

présházas, esetleg füstöskonyhás, borpincés, vagy még a szoba alatti téglaboltos pincék több osztatú 

építményei jelentek meg. Ezek már jóval többek voltak, mint egy valamikori középkori szőlőbeli 



 

hajlék. Kis szentélyei a szőlő-bor átváltozásának, a bor misztériumának. Ezek az öreg pincék, épületek 

ma egyféle emberléptékű és emberarcú életformát is mutatnak. A mai szőlőhegyeken ezek a népi  

építészeti emlékek ma már sokszor védettek, és egy eltűnőben lévő életformát és mentalitást 

tükröznek. A szőlőhegyre kiballagó gazda végtelen nagy nyugalmát, kiegyensúlyozott, egészséges 

életszemléletét tükrözik ezek az épületek. A szőlőhegy a reménykedés, az emberi munka értelmét adta 

és jelentette a borukra mindig büszke gazdáknak. A megismétlődő természeti csapások, a földesúri 

visszaélések, a mindennapi élet gongjai, a történelem szélviharának csapásai ellenére az életbe vetett 

hitet, a termelő-alkotó munka értelmét hirdetik a ma már kissé bumfordinak, a mai városi szemnek oly 

kedvesnek tűnő, a bort védő és rejtő, csakis természetes anyagokból épített présházak, pincék. 

 



 

8. A MAGYARORSZÁGI BORVIDÉKEK MINT INNOVÁCIÓS KÖZPONTOK ÉS A 

POLGÁROSODÁS KÖZPONTJAI 

A magyarországi borok és borvidékek közül még ma is a tokaji a legismertebb, mind belföldön, 

mind külföldön. Mindez nem véletlen, mivel kiváló ökológiai adottságokkal és  több ezer kilométeres 

pincerendszerrel rendelkezik ez a világhíres tokaji borféleségeket rejtő földalatti birodalom. Érdekes, 

hogy, amíg a többi nagyhírű magyarországi borvidék szőlőtermesztésének a története a középkorig 

nyúlik vissza, addig a tokaj-hegyaljai szőlőké és boroké csak a 16. század után kezd el rohamosan nőni 

és szinte egyeduralkodóvá válni. Bár a Bodrog és a Tisza környéke a különböző vadszőlő régészeti, 

megkövült leletek tanúsága szerint régóta kedvező adottságokat biztosított a szőlőnek, a római hódítás 

területén kívül eső terület nem dicsekedhet ókori gyökerekkel. Számos régészeti kultúra bizonyítja, 

hogy Tokaj és környéke a honfoglalás előtt is lakott településekkel rendelkezett, de ezekről nem 

maradtak fenn szőlőtermesztést, bortermelést jelző adatok. A Krisztus utáni időszámítás 9. 

évszázadának végén megjelenő magyar népcsoportok, törzsek ma feltárt legtöbb honfoglalás kori sírját 

ezen a területen, a Felső-Tisza vidékén, a Bodrogközben találták régészeink. A Bodrogtól nyugatra az 

ilyen sírok sokkal kisebb számban találhatók, valószínűleg, mert a megmaradt népesség jelentős része 

itt kabarok és ún. fekete magyarok közül került ki. Anonymus, aki megörökítette az új hazára találást, 

majd 300 évvel a honfoglalás után, dicsőítve a korabeli uralkodó réteget, nem tett említést a korabeli 

hegyaljai szőlőkről és borokról. De Hímesudvart, a sövénnyel font és megerősített földvárat már 

említette a mai Tokajnál. 1273-ból említik a források először a Szőllőske helynevet, ami a 

szőlőtermesztéssel kapcsolatba hozható. A tatárjárás után az elpusztult tájat és vidéket a királyi udvar 

hospesekkel, idegen betelepített munkaerővel erősítette meg, akik a hegyaljai településnevek alapján 

(Olaszliszka, Bodrogolaszi, Tállya) francia-vallon, esetleg  észak-itáliai telepesek lehettek. A tatárjárás 

után újratelepített szőlők bortizedét V. István király 1271-ben Olasziban az egri püspöknek 

adományozta, az egykori adománylevél szerint: “...ahol most szőlők ültettettek, vagy jövőben 

ültetendők lesznek, a püspök vagy káptalan dézsmaszedői írják össze.” Már négy vincellérfaluról tettek 

ekkor említést Sárospatak és Olaszi falvak között. 1275-ben András egri püspök számára a bordézsmát 

Nagy-Olaszi, és a vallon Tállya adta. Talán az első nem helyben lakó birtokosra, az ún. idegen 

(extraneus) birtoklásra vonatkozhat az a korai adat, hogy 1295-ben a váradi káptalan elcseréli pataki 

szőlőit. A későbbi évszázadokban is megerősítették a hospesek, a szőlő-bortermeléshez értő, egykori 

idegen telepesek leszármazottainak különleges jogállását, kiváltságait. A 14-15. századra a tokaj-

hegyaljai szőlők nagy része már a magyarországi nemesi, főnemesi családok kezén volt, ők 

műveltették őket. Sőt a felvidéki, szepességi, cipszer városi polgárok és városi tanácsok is (Bártfa, 

Lőcse, Eperjes, Kassa) egyre nagyobb szőlőbirtokkal rendelkeztek. A felvidéki városok polgárainak 

szőlőbirtokai olyan nagyságrendet is elértek már a 16. század végén, hogy pl. Liszkán, Zomborban a 

szőlők csaknem felére terjedt ki a birtoklásuk. A Tokaj-hegyaljai városok tanácsai mindent igyekeztek 

elkövetni, hogy leszorítsák ezt a nagy külső, idegen birtoklást, extraneus birtoklást. A szőlőföldek 

eladásánál ezért elsősorban a rokonokat, majd a szomszédokat kellett előnyben részesíteni. Ezzel a 

szőlők aprózódását is meg akarták előzni. A 17. században Mád, Szerencs, Tállya, Tarcal azok a 

városok, melyeknek határában az extraneus szőlőbirtoklás megközelítette és meg is haladta az 50 %-

ot. 1613-ban már a Tállyai Törvénykönyv a tőkehiányról panaszkodik, amiért a külső, idegen 

gazdáknak kellett átadniuk a jól termő szőlőket. A 17. század második felében kilenc hegyaljai 

mezővárosban 77 kassai, bártfai, lőcsei és késmárki szőlőbirtokosnak voltak szőlőbirtokai. Tállyán 28, 

Mádon 18, Keresztúrban 7, Tokajban 4, Tarcalon 5, Bényén 9, Szerencsen 1, Tolcsván 3, Liszkán 7. A 

városi polgárok birtokai mellett a helyiek szőlői és a földesúri majorsági (allodiális) szőlők területei is 

egyre jelentősebb méretűek lettek. 

A tokaj-hegyaljai szőlőterületek török uralom alá sose kerültek, kereskedelmi kapcsolatot azért ez a 

vidék főleg északkelet irányában és Erdély felé tartott fenn. Bár Tokaj, Szerencs, Sárospatak végvárak 

is voltak, a török nyugati irányú terjeszkedése miatt kiestek a fő hódítási területekből. De a betörő, 

tatár és más törökhöz csatlakozó, martalóc szabadcsapatok, illetve a Habsburg zsoldba szegődött 

katonaság, majd Básta György császári generális megtorló és rabló hadjáratai nemegyszer 

megkeserítették a hegyaljai bortermelő jobbágyok, polgárok életét, veszélyeztették az egyre jobb 

hírnevű tokaj-hegyaljai szőlőket. Ez előzte meg a tokaj-hegyaljai bortermelés fénykorának számító 16-



 

19. századi időszakot, ami világhírnevet hozott Tokajnak és környékének. A 16. század közepétől 

nagymértékű változás következett be a szőlőtermesztésben és a borgazdálkodásban, ami a minőségi 

munkák rendszeres elvégzésében, a természetes aszúsodás révén a különböző minőségű borok 

elkülönítésében, a biológiailag aszúsodott szőlőbogyók és a nemespenészű pincék tudatos 

felhasználásában, aszúborok, eszencia, majd a szamorodni féleségek forgalmazásában mutatkozott 

meg. Az első nyelvtörténeti említése az aszúboroknak is ebből az időből származik Szikszai Fabricius 

Balázs, a sárospataki református kollégium nagyhírű tanárának, latin-magyar szótárából (1590), 

amelynek a kézirata a 16. század közepén születhetett, hiszen amikor megjelent a nyomtatott szótár, a 

szerzője már nem élt. 

1616-1660-ig a Rákóczi család révén viszonylag nyugodtabb évtizedek következtek Tokaj-

hegyaljára és annak szőlészetére-borászatára. Az egyúttal erdélyi fejedelem, I. Rákóczi György és 

felesége Lorántffy Zsuzsanna gyakran lakott Sárospatakon a még ma is álló reneszánsz 

várkastélyukban, a Bodrog partján. A Rákóczi birtok uradalmi központja ugyan Sárospatak volt, de 

Tolcsván és még számos hegyaljai településen levő udvarházuknak, erődített kastélyuknak, valamint 

Tokaj kedvező fekvésének, kereskedelmi kapcsolatainak köszönhetően a környező települések is egyre 

fejlődtek. A sikertelen Rákóczi-féle szabadságharc után 1711-ben a hegyaljai birtokokat is elkobozták 

jószág és fővesztésre ítélt korábbi birtokosától, és Bécs a hűséges Trautsohn hercegnek ajándékozta, 

aki ismerte már a bécsi császári udvarból a híres aranysárga tokaji borokat. Így került a korábban a 

Rákóczi család birtokában levő sátoraljaújhelyi kiváló adottságú és híres történeti dűlő, az Oremus 

szőlő is a Trautsohn család kezébe. Ő telepíttetett ruszinokat, akik maguktól is a jól jövedelmező 

szőlőszakmunkák révén folyamatosan települtek be Tokaj-Hegyaljára (Végardó, Komlóska, részben 

Szerencs, Sárospatak Hustác névre keresztelt külvárosa), majd 1750-ben württembergieket telepített le 

a földesúr, akik Rátkát, Trautsohndorfot (Hercegkút), Karlsdorfot (Károlyfalvát) alapították meg. Így 

kerülhetett, mint kora divatos fajtája, a sárga ortlieb-i is délnémet területekről Tokaj-hegyaljára. De a 

kétágú korábbi használatát is megerősíthette ez a betelepítés, hasonlóan az ókori töppesztett szőlőkből 

készült borok készítéséhez is. A 18. századi nagy népmozgás révén, különösen a század végén a 

korábbi görög, szerb, örmény kereskedőket a betelepülő galíciai és sziléziai zsidó kereskedők 

szorították háttérbe, kialakítva egy speciális, nem csak rituális célra készült, és ma is készített 

borféleséget, a kóser bort.  

A 18. században a magyar és környező főurak, főnemesek, főpapok, egyházi és világi birtokosok 

igyekeztek szőlőterülethez jutni a királyi-császári kincstári szőlők mellett. Ezt az igyekezetet a borok 

magas ára és a tokaji szőlőket belengő misztikus legendák, pl. a tokaji arany szőlőről, vagy a tokaji 

valóban gyógyító (penicillin) hatása is elősegítette, mindamellett, hogy a társasági életben, a 

diplomáciában is a tokaji borok, elsősorban az édes desszert borok nagy hírnévre tettek szert. A tokaji 

szőlőben termő arany legendája 1480-tól, Galeotto Marzio-tól a 18. század végéig élt, és külföldi, 

valamint belföldi tudós személyiségek vitatkozva őrizték és éltették a legendát. A királyi és cári 

asztalok kedvelt bora lett a tokaji, a portóival hasonlították össze, amelyik azonban vörös édes bor 

volt. A 18. században majd hét évtizedig az orosz cárnői asztalra egy békés katonai egység, az ún. 

Tokaji Borvásárló Bizottság vásárolta fel és kísérte fegyveres őrizet alatt a tokaji borokat. A tokaji 

borvidéken is termesztettek kék szőlőfajtákat a 19. század végéig, a filoxéra fellépéséig, így akkoriban 

még vörös tokaji is volt. 

A régi és a ma is termesztett fő fajta Tokaj-hegyalján a furmint 1623-ból ismert,  a hárslevelű első 

említése 1726-ból, a muskotály szőlőé pedig 1560-ból ismert. Szikszai Fabricius Balázs (1530-1578) 

által említett további Tokaj vidéki szőlőfajták a következők voltak: bakator, bolgár vagy bogár, 

fejérszőlő, gacsal, gerset, gohér, kecskecsecsű, malozsa szőlő, nagyszemű-ökörszemű-szőlő, romonya, 

rózsás, vadfekete, majd a 18. században  Szirmay Antal még további fajtákat sorolt fel: aranyka, 

balafánt, bátai, boros-bivaly, budai, demjén, egri szőlő, fajtalan, fejér-boros, görbe szőlő, gyöngyfejér, 

járdovány, juhfark, kadarka, keresztúri szőlő, királyédes, kő szőlő, láng szőlő, legyes szőlő, lendvai 

szőlő, lisztesgefér, nagyvölgyű, ökörszemű szőlő, papszőlő, pataki, petrezselyem szőlő, polyhos, 

porcsin, sobrák, sombajom, szekfűszőlő, tömjénszőlő, tök szőlő, zöld szőlő, zsujtai szőlő. 

A filoxéra az 1880-as évek közepén jelent meg, és 10 év alatt a szőlők 90 %-át kipusztította. Ez a 

gazdasági és társadalmi eróziót okozó kártevő az európai szőlő-borvidékek kipusztítása után Tokaj-

Hegyalja saját gyökerű szőleit is kipusztította. Olyan nagymértékű volt a vész, hogy az 1880. évi 

hétezer hektárt meghaladó szőlőterület kipusztulása után csak 1980-ra tudta Tokaj-Hegyalja ismét 

túllépni a 7000 hektáros szőlőterületi nagyságot. 



 

A szőlőhegy, a promontórium zárt egység volt, oda idegen nem mehetett be, csak akinek ott 

szőlőbirtoka volt. A szőlőket egymástól egy kis gyümölcsfákkal beültetett pászta választotta el, amit 

itt Tokaj-hegyalján láz-oknak neveztek. Ez egyben a szedőhely, szűrőhely is volt, ahol elkezdődött a 

szőlő összegyűjtése, taposása, feldolgozása. Itt álltak a hegyen a színnek, borháznak nevezett 

építmények, amelyekben az eszközöket, szerszámokat is tárolták. A magasabb társadalmi helyzetű, 

nagyobb presztízsű rétegeknek módos, szép, tágas borházaik voltak, amik jellegzetes építészeti 

emlékként színesítették a 19. századtól a tokaj-hegyaljai tájat. A korábbi évszázadokban a 

labirintusszerű lyukpincék uralták Tokaj-hegyalját. A szőlőhegyen vízelvezető árkokat és a lerohanó 

iszapfolyamok, a termőtalajok megkötésére ún. liktorvermeket ástak, ahonnan összegyűjtve a 

termőföldet puttonyba hordták vissza a kimosott tőkék alá. Mind Bél Mátyás, mind Keler Pál 

megemlékezett a 18. században már ezekről a liktorvermek-ről. A meredek szőlőterületeken mesterien 

kialakított, szárazon rakott teraszok emelkedtek a rétegvonalnak megfelelően. Ezeket a szőlőkapálás 

közben összegyűjtött és kőgátakra felhalmozott kövekből építették a téli, a szőlőkben 

munkaszegényebb időszakokban. A teraszépítés kiváló mesterei az Abaúj-megyei Mecenzéf dolgos 

kezű napszámosai voltak, akik a 17. század végétől szorosan kapcsolódtak több ágon is a tokaj-

hegyaljai szőlőműveléshez. Vándor földmunkásokként, valamint vaseszközgyártókként (metszőkés, 

csákány, ortókapa, kétágú-és laposkapa) váltak ismertté. Irtással, vízelvezetéssel, kőkitermeléssel 

kapcsolatos munkákat végeztek nagy szakértelemmel. Hegyalja szőlőiben, pincéiben már ekkor sok 

ezer hozzáértő munkáskezet foglalkoztattak a tulajdonosok. A szőlő állandó gondozást igényelt, főleg 

az idegen, nem helybeli (extraneus) birtokosok szőlei, akik nem laktak a közelben, így nem is tudtak 

volna boldogulni a helyi szőlőmunkákhoz értő napszámosok segítsége nélkül. A közeli mezővárosok a 

munkáselcsábítást szigorúan büntették, hogy elejét vegyék a törvénytelen munkadíj-rálicitálásoknak. 

Ezért a szőlőmunkákat munkadíj árlistákon tették közzé és ennél az ajánlott árnál olcsóbban és 

drágábban nem lehetett munkást felfogadni.  A napszámosok mellett már bizonyos mértékben a korai 

kapitalizálódás előjeleként a minőségi és a mennyiségi munka elvégzése érdekében ún. 

szakmányosokat is alkalmaztak, ahol nem a munkaidőt, hanem az elvégzett minőségi munkát fizették 

meg. Tokaj-Hegyalján a 16. század közepi adatok azt jelzik, hogy a minőségi munka érdekében ez a 

szerződéses, megegyezési forma terjedt el. A sok és szakértő munka ellátásában a helyi munkaerőn 

kívül szabolcsi, tiszántúli falvak is részt vettek. A munkásokat a munkáltató vincellérek fogták össze, 

ők fogadták fel és ellenőrizték munkájukat. Tokaj-Hegyalján a 15. századtól a nem jobbágyi, általában 

az idegen, nem helybeli birtokosok szőleit műveltették. A környéken híres vincellér- és borász, 

pincemester-dinasztiák nőttek ki, akik apáról fiúra és unokára szálló szaktudással rendelkeztek, ily 

módon kialakult  a szőlőhöz, borhoz értők rétege. A mennyiségi és a minőségi munkáltatás 

legmagasabb foka a szőlő részes, harmados vagy negyedes művelése volt már a 16. század utolsó 

negyedétől. Mindez a minőségi munkára való törekvés a bor minőségében is megmutatkozott, nem 

véletlen, hogy a 18. század első harmadában a magyarországi borvidékek közül egyedül a tokaj-

hegyaljai kapta meg a bécsi udvartól az első osztályú besorolást. Erre az időre kialakult a jellegzetes, 

hagyományos tokaji technológia és a borféleségek sokszínűsége.  

Ordinárium, ordinári bornak hívták a közönséges bort, azt, amelyik semmilyen különleges 

eljárással nem készült, de a tokaji ízharmónia jellemezte. Ez az aszúszemek kis mennyiségéből, illetve 

a tokaji kis ászokhordók, az ún. gönci hordók relatíve nagy ászokfelületéből adódó érett és teljes íz-

zamatanyagot jelentett.  A gönci hordók, mint általánosan elterjedő hordótípusok a 16. század utolsó 

negyedétől ismertek, általában 212,5 liter űrtartalommal, amely később 136 literre csökkent.  Az 

ordinári elnevezés viszonylag későn, a 18. század első felében tűnik fel, amikorra már a többi tokaji 

borféleség is híressé vált. A korábbi évszázadokban különbséget tettek a taposással nyert mustból 

készült színbor és a szőlőprésen keresztül nyomott sajtolt bor között. A jobb és a drágább mindig a 

színbor volt. Főbornak hívták a szamorodnit, amit az aszúszemek egybe szüretelésével és 

kipréselésével értek el. A jó ökológiai adottságok miatt ugyanis rendszeresen aszúsodtak egyes 

évjáratokban a Tokaj környéki szőlők. Balásházy János már a 19. század közepén megállapította, hogy 

a jó aszúsodás miatt a tokaji közönséges borok szamorodni típusú, vagyis aszúszemekkel egybe 

szüretelt borok voltak a 16. században. Maga a szó is lengyel eredetű, együtt szüreteltet jelentett, amit 

minőségi kategóriaként, elismerésül a közönséges boroktól elkülönítve a lengyel borkereskedők adtak 

ennek a borfajtának, amely elnevezés a magyar nyelvkészletbe is átkerült a 19. század második 

negyedében. A 19. század közepére a szamorodni készítésének menete már megszilárdult és 

általánossá is vált, sőt édes és száraz változata a 19. század utolsó harmadában is megjelent már. 



 

Derczeni János híres tokaji boroskönyvében a 18. század végén már azt írta: “...az aszszút, ki-nem-

szoktam szedetni, úgymint a mellynek nedvességét, a taposó, minthogy lágy szokott lenni, az 

ordinarium musttal, együtt kitapodja, vagy ha abban még ekkor, valami talál is maradni, az, a jó sajtó 

által, egészen ki nyomódik” A legismertebb borfajta, az aszúbor akkor jelent meg a 16. század 

közepétől Tokaj-Hegyalján, amikor egy nagyfokú minőségi munkaváltás mellett újabb, könnyebben 

aszúsodó fajták is elterjedtek. Az aszúszemek mennyiségének, felismerve a különleges természeti 

értéküket az 1655. évi törvény is dézsmamentességet biztosított. A fürtökből kicsípett és kiválogatott 

aszúszemek illetve az aszúszemekből készített aszúborok jóval nagyobb jövedelmet biztosítottak, mint 

a korábbi borféleségek. Az aszúbor készítése a 16. század közepétől az extra magas ár és a 

dézsmamentesség miatt alakult ki. 

Az aszúborok és a tokaji eszencia vagy nektár a királyi udvarok nagyhírű és kedvelt társasági, 

desszertitalai voltak, különösen az udvartartások női társaságának. A tokaji bor igazi hírnevét ezek a 

desszertitalok adták meg, számos világhíresség mondása, aforizmája és dicsérő himnusza foglalta 

szavakba ezt a nedűt. Az aszúborok minőségét a hegyaljai rendszerben a puttonyszámmal mért 

aszúszem mennyiségével különíthették el. (3, 4, 5, 6 puttonyos). Egy három tagolású helyi rendszer 

alakult ki történetileg: két puttony adott egy átalagot, két átalag adott egy gönci hordót. Egy gönci 

hordónyi musthoz vagy borhoz hozzáadott puttonyszámú (3-6) aszúszemek mennyiségét jelentette ez a 

ma is élő arányszám, ami a tokaji aszúborok alapját képezte. A korábbi évszázadokban átalagokban, 

vagyis a gönci hordók fele nagyságú dongás edényekben tartották az aszúborokat. A 18. század elejére 

már vármegyei rendeletre kialakult a gönci hordó (180 itce), ami két átalaggal (90 + 90 itce), ami 

pedig négy puttonnyal (4x45 itce) volt azonos. 

Tokaj-Hegyalján az aszúból készült eszencia nem a bor kategóriájához tartozik, mert a magas 

cukortartalma miatt az nem tudott kierjedni, így alkoholtartalma az italnak nincs. A magas 

cukortartalom egyben konzerválja is a szirupszerű italt. Maga az eszencia, a nektár, már 1823-ban 

született nemzeti himnuszunkban is szerepelt. Kölcsey Ferenc: Himnusz-c. költeménye, amely 

valóban a magyar nemzet nemzeti önbecsülését hirdető himnuszává is vált, az országot kánaáni bőven 

termő, édeni állapotban mutatta be, többek közt a tokaji édes szőlők aszújából készült eszenciát is 

megemlítve:  

 

 “...Tokaj szőlővesszein  

 Nektárt csepegtettél...” 

 

Tokaj-Hegyalján 1707-ben és 1721-ben említik először az eszenciát. II. Rákóczi Ferenc ezt küldte 

Nagy Péter cárnak, mellyel kapcsolatban követe Nedeczky Sándor a következőt írta: “...Bor 

essentiáját kedvesen vette a czár, kétszer is itt előhozta s Varsaván is egyször”. Az eszencia nem csak 

a cárnak, hanem feleségének, a trónörökösnek, a cár nénjeinek is annyira ízlett, hogy minél többet 

szerettek volna belőle kapni. A tokaji aszúszemekből készült eszenciát pontosan először Keler Pál írta 

le 1726-ban, latinul és németül, amit Balassa Iván monográfiája is feltüntet. “...wenn aus einer Parthey 

Truckenbeeren der gantz frey abfliessende Saft, wie Honig gesammelt und in Antal gefüllet wird so 

heisst dergleichen Wein Essentz...” Vagyis az aszú eszencia az aszús szőlőbogyók tömegéből, az 

aszúszemek kisajtolása, préselése nélkül, a saját súlyától csepegett ki. Az eszencia akkor tűnt fel, 

amikor az aszúszőlő szedése szélesebb körben elterjedt. Ezért olyan mennyiséget halmoztak fel 

kedvező aszús évjáratokban a módosabb, nagyobb gazdák, hogy ebből a mennyiségből már 

önmagából is különös édességű lé csorgott ki. A kád alját megfúrták és abba tollat erősítettek, melyen 

át az értékes nedű cseppenként jutott az alatta elhelyezett edénykébe. Az eszencia a 18.-19. században 

általánosan elterjedt és ismert lett Tokaj-Hegyalján. A Magyar Kurir -c. újság 1790-ben már az alábbi 

versikét tette közzé, ami az aszú eszencia gyógyhatásának felismerését is jelentette. 

 

 „...Hogy tsak szagadtól-is el szaladt az halál. 

 Mert egy beteg téged, mihelyt kezdett inni 

 Meg-gyógyult, noha már ki akarták vinni. 

 Pedig tsak keveset ivott ám belőlled, 

 Minthogy az erszénnye mindég félt te-tőlled. 

 Istenek itala halhatatlan Nectár 

 A holott, te termesz, áldott az a határ.” 



 

Mindez jelzi egykori kedveltségét is.  

A tokaji borok-borféleségek egy nagy múltú borkultúra és specializálódó bortermelő közösség 

eredményét jelentették, amely az egyik leghíresebb magyar borvidék körülhatárolására is alkalmas 

volt. Az évszázados állandó fejlődés, a külső és a belső hatások összegződése tette a világon ismertté, 

elismertté a tokaji borok bortermőhelyét, a Tokaj-hegyaljai borvidéket. 

Másik híres magyar, borkészítmény a bikavér. A széles közvélemény bikavérnek szinte kizárólag 

az egrit ismeri, amely egy szívós, eredményes és nemritkán kíméletlen márkaharc eredménye lett az 

utóbbi évtizedekben. A pártatlanság és a  tudományos objektivitás miatt rögtön rögzítsük le, hogy Eger 

mellett Szekszárd is büszkélkedhetett a szép mélyrubin színű bikavér borokkal. Sőt kimondottan a 

szekszárdi bort hasonlította 1861-ben Garay János költő, Szekszárd mezőváros szülötte a bika véréhez, 

és ez alapján hívta a szekszárdi vörösborokat bikavérnek. Erre persze a jó egri gazdák rögtön 

felkiáltatának, hogy az egri borokat is “...bikavérszínű bort termő hegyoldalról...” szűrték. Mielőtt 

mindkét nevezetes borvidék vörösbortól feltüzelt és nekibátorodott szőlős-borosgazdái ölre mennének, 

és a töröktől sarcoltatott igazukat bizonygatnák, az orvostörténeti kutatás adatait hadd említsük meg, 

amely szerint az ökör és bika vére mérgező volt, sőt egyik kedvelt eszköze az ókori és a mitológiai 

ellenségeskedőknek, akik ezzel egymás életére törtek. Ennél persze kedvesebbek és 

megmosolyogtatóak azok a történetietlen, mítoszfaragó legendácskák, amelyek a törökökkel, a bika 

vérét ivó magyarokkal, a vörösborban megfestett szakállú, vértű végvári vitézek hősiességével hozzák 

kapcsolatba a bikavér borokat. (Csak megjegyezzük, hogy párját ritkító anekdota és folklórgyűjtemény 

születhetne meg a bikavér borok legendáiból, amelyek a magyar hősiességnek, a török balgaságának 

és a borpincék máig tartó misztikumának állítana méltó emléket. Ha úgy tekintünk ezekre az 

elbeszélésekre, mint általában közösségteremtő és megtartó borra, akkor nyugodtan elmondhatjuk, 

hogy ezek a legendák is egyféle országarculatot képeznek és tükröznek. Ez a tükörkép a magabiztos, 

jó kedélyű, kiegyensúlyozott borosgazdák játékos és vörösboraikra büszke tudatát, országát mutatja. 

Ilyen szempontból sem szégyellni való a bikavérek legendája!) 

De mit mond, miről vallanak a magyar bortörténeti kutatások a bikavér borok kérdésében? Miért 

alakulhattak ki Szekszárd és Eger környéke vörösborai, és miért nem eredeztethetők a bikavér borok 

mindkét esetben a kedvelt török formulától? Miért nem alakult ki bikavér bor Sopron, Villány, Buda, 

Mátra szőlőhegyein, lankáin? 

Bár a török 1526 után, majd az ország három részre szakadása után, 1541-től, Buda elfoglalása után 

az ország középső részét elfoglalta, és a Balaton-Buda-Érsekújvár-Nagyvárad vonalon belül több 

emberi generáció ideje alatt (150 év) széjjelzilálta a korábbi magyar királyság gazdaságát és 

társadalmát, az alkohol-, borfogyasztás mohamedán vallási tilalma ellenére a szőlőtermesztést és a 

török földesuraknak is kedvező és kiemelkedő adóforrást biztosító borkereskedelmet engedélyezték. 

Ugyanakkor a délszláv népcsoportok révén a nyílt erjesztésű vörösborkészítés gyakorlata, a kadarka 

nevezetű – később nagy karriert befutó fajta – a balkáni vörösborkultúra legfontosabb elemeként hol 

tisztábban, hol keverten a hordós, zárt erjedésű középkori nyugat-európai városi borkultúrával 

keverten fennmaradt. Eközben a kelet felé rokonságot mutató, Kaukázus irányából származó kelet-

európai szőlő-borkultúra elemeinek újbóli felerősödése jellemezte ezt a korszakot. A török hódoltság 

révén a balkáni vörösborkészítés Sopron kivételével mindenhol elterjedt, de igazi nagymértékű, az 

igénytelen borkészítésből adódó egyeduralomra a 18. század elejére jutott. Mindez a korabeli 

gazdasági-társadalmi viszonyokkal magyarázható. Így tehát a 18, de inkább a 19. század első felében 

nagyarányú vörösborok adták az utólag bikavérnek nevezett borok alapját, amikor a törökök 

nagyhatalmi ambícióját az egyesült európai keresztény seregek már rég lefokozták, letörték. Így, 

amikor a bikavér legendák a magyar gasztronómiában megjelentek, mintegy a jó bornak is kell a cégér 

alapon, már sem a törökök, sem pedig a vörösbortermelés korábbi kizárólagossága nem állt fenn. A 

borfogyasztás divatja ugyanis a vörösről ismét a fehérborokra tért át a 19. század második felében. 

Mindez a nyugat-európai minőségi vöröborkészítéssel, a zárt erjesztéssel, az új kék szőlőfajták 

elterjedésével (kékfrankos, oportó, merlot, cabernet franc) járt együtt. Sopron, amely a 19. sz. első 

harmadának végén lett fehérbort termelő borvidékből tipikusan vörösbor termelő vidék, a 

kékfrankosnak köszönhette borai színváltozását, így itt korábban a bikavér bor, Villányhoz, Budához 

és Mátrához hasonlóan szintén nem jelenhetett meg.  

De mi is az  ún. bikavér bor? A bikavér borok ma is, mint a kialakulásukkor, egyféle házasítás 

végtermékei (cuvée, ahogy az Európai Unióban hívják), amit többféle bor összekeveréséből, a borok 

jó tulajdonságainak kiemeléséért házasítanak. A mai bikavér borok titkos családi receptek szerint 



 

készülnek, ahol az egymásra ható, domináló ízanyagot adó borok keverési aránya adja meg a 

jellegzetes ízt. A 19. század végén Egerben Grőber Jenő bortermelő fajtatiszta szürete és külön tárolt 

boraiból készült házasítás eredményeként indult nagyhírű hódító útjára az Egri Bikavér. Ő alkalmazta 

először a medoc noir korai érésű, illatos, kék szőlőfajtát. Az 1960-as évekig, a magas művelés 

bevezetéséig a medoc noir és a kadarka adta a bikavért. Azóta a zweigelt, cabernet franc, cabernet 

sauvignon, a kékfrankos, blauburger és a merlot adja a titkos receptek alapjait. Ezek a bikavérek 

markánsabbak, savban gazdagabbak, világosabbak voltak már, mint az eredeti kadarka, medoc noir 

házasítások. Az 1980-as években a keleti piac kisebb minőségi igénye a tömegtermelésben 

mutatkozott meg, ami különösen az Egri Bikavér minőségromlásában jelentkezett.  Napjaink ízlése a 

mélyrubin színű, lágyabb, érlelt illatokat, zamatokat és a gyümölcsillatokat is magában hordozó, 

bársonyos bikavért helyezi előtérbe. A mediterrán klímájú Szekszárd és környéke a telt, bársonyos és 

mélyvörös színű bikavért a kadarka erőteljes ismételt felhasználásával és előnyével éri el. A vezető 

bikavér készítő pincészetek ma ismét 1-1,5 év érlelési idő, ászkolás után forgalmazzák boraikat. 

A bikavéreken belül először az Egri Bikavér lépett a megújulás útjára, az Egri borvidékek 

hegyközségeinek megalakulása után, az eredet és a minőség garantálására összehívott 1997. június 27-

i hegyközségi tanácsülés után. Ugyanez évben, július 12-én Szent Donát napján (az egri szőlősgazdák 

barokk kori védőszentje) kihirdették az Egri Bikavér “kódexét”. Magyarországon így először az Egri 

Bikavér lett eredetvédett (Apellation d
, 
Origine Controllée), ami a nyugat-európai borászatban alapvető 

követelmény ma már. Ekkor tartották meg az első Bikavér ünnepet is, ami azóta mind a szekszárdi, 

mind az egri borosgazdák közös ünnepe. A bikavért készítő gazdák ma már az 

ezerkilencszázhetvenes-nyolcvanas éveket feledve, egymást erősítve, a magyar vörösborok érdekében, 

igazi közösségi agrármarketinggel közös konferenciákon és szakmai összejöveteleken cserélik ki a 

bikavér borok készítése során szerzett tapasztalataikat. Nem véletlen, hogy az ezredfordulós, 

millenniumi 2000. évi bikavért az országban nagy becsben tartják, még licitáltak is rá. 

A vulkánok tüzes borának szokták nevezni a dunántúli, balatoni borokat. Ez a nagy terület azonban 

számos különleges adottságú dűlő összességéből adódik. Nem véletlen, hogy ma is több önálló 

borvidék tartozik hozzá. Közös bennük, hogy a vulkanikus talaj, a meredek szőlőterületek valóban 

illatos, magas alkoholtartalmú borokat teremnek. Általában szép savakkal rendelkező fehérborokat 

rejtenek a pincék. Oly sokat és mégis oly keveset tudunk erről a nagy, összefüggő, a magyar tengert 

kedvesen körülölelő pannon, hegyes-lankás vidékről. Az utazó kelet felől az északi parton, a vízbe 

omló mezőföldi löszfal után éri el a Balatonfüred-Csopaki, majd a Badacsonyi, és a Balaton-felvidéki, 

végül a zalai partoknál a Balaton-melléke borvidékét, illetve az északra fekvő, de borai és egyéb 

ismérvei alapján idesorolt Somló-Ság-hegy borvidéket. Ezek a szőlőtermő vidékek, a kelet-nyugat 

irányú törésvonal mentén, az egymás mellett sorjázó kihűlt egykori vulkánok közelében, hegyoldalain 

virágoznak. Európa legnagyobb tava déli homokos fövenyű partszegélyét pedig a Dél-Balatoni 

borvidék községeinek szőlődombjai szegélyezik a 19. század  harmadik harmadától, a nagy 

filoxéravésztől.  

A ma három (Ság-heggyel négy) megyéhez tartozó borvidékek egykor az északi partvonalon 

hosszan elnyúló Zala megyéhez tartoztak, ahol a nemesi (főnemesi-Esterházy, Batthyányi, Zichy, 

Erdődy, és a kisnemesi) birtoklás és kultúra uralkodott és jelentett meghatározó értéket a szőlő-

bortermelésben is. Somló, mint királyi birtok a középkortól kezdve Veszprém megyéhez tartozott. A 

somogyi homokon pedig a középkori előzmények ellenére, csak a 19. század utolsó negyedében 

virágzott fel a nagymértékű szőlőtermesztés, a filoxéra kártétele és pusztítása miatt. Az óriási károkat 

okozó kártevő ugyanis a somogyi, partközeli immunis homokterületen nem tudott megélni, így a 

szőlők itt bántatlanul élhettek kártétele nélkül. Ma már kevesen tudják, hogy a balatoni szőlők és 

bortermelők megmentője a nagy magyar, Széchenyi István egyik közeli rokona,  gróf Széchenyi Imre 

volt. Ő irányította a Balaton környéki, dunántúli immunis homokterületeken az újratelepítést, 

megmentve a kivándorlástól és a koldusbotra jutástól sok tízezer északi parti gazdát. Irányításával jött 

létre a Mária-telep, ami később Balaton-Mária-fürdő néven, majd a balatonboglári-szőlőskislaki 

szőlők központja és első szőlőtelepes községe lett az 1890-es évektől. 

 Sok hasonlóság figyelhető meg az eltérő borvidékek között. Először is a Balaton víztükre, 

látványa, közelsége, a természeti és turisztikai látványosságok sokasága nyűgözi le a nyaranta egyre 

nagyobb számban érkező, sőt itt megtelepedő elsősorban német ajkú turistákat. Akiket a biztonság és a 

kifizetődő szolgáltatások mellett a természeti-táji szépségek, a tüzes, finom – újabb divat szerint a 

gyümölcs ízű, illatú, vagy éppen a hordók másod és harmadlagos ízkomponensét, a vaníliás ízeket 



 

hordó ún. barrik ízű-zamatú balatoni borok is vonzanak. Biztos nem ismerik Hamvas Béla költői 

izzású és filozófiai fejtegetéseit, vagy Szekfű Gyula eszmefuttatását az itteni borokról, lankákról, a 

bortermelők lelki alkatáról. De érzik, hogy a táj, a szőlőhegyek történeti miliője megragadja és sodorja 

őket, az emberarcú pannon lejtők mediterrán hangulata, a vízben tükröződő és ezüstösen csillogó 

szőlőhegyek párás ködben úszó kontúrja, isteni teremtménye felé. Ezek a lankák termik a híres fehér 

borokat, a zöldessárga, fehéres-sárga üde, gyümölcs illatú italokat, vagy az érett testes, sötétebb 

aranysárga színű fahordós ászkolású borászati csodákat. A vörösborok, és a kék szőlőfajták elterjedése 

nagyobb mértékben, ha történeti léptékkel mérjük, csak a legújabb lépcsőfok, hiszen a Balaton 

környéki borok elsősorban fehér borok voltak. Ebből a szempontból is általános képet lehetett festeni a 

Balaton-vidékről. A ma oly nagy reklámozással a német televíziókban hirdetett “Balaton” vörösbor, 

még ha egy megnyerő külsejű műparaszt ember is reklámozza, csak egy kommersz, nem minőségi bor 

kategóriát elérő ital, amivel a német gigákat olajozhatják ugyan, de sajnos hamis képet kelt a Balaton 

környéki magyar borokról. Bár foltokban léteztek vörösborok, kék szőlőfajták a Balaton körül, és a 

tihanyi félsziget, valamint a balatonendrédi bencés uradalmi szőlőkben is, mégis a Tihanyi Apátság 

birtokain és a szemközti Zamárdi “Kőhegy”-nevű uradalmi szőlőben minden évben nagyobb 

mennyiségben szüreteltek fehér borokat a 18-19. században, mint vörösöket. Bár a Szt. Benedek-rendi 

uradalmi szőlők már a 19. században is jó példával jártak elől, mégsem vált tipikussá és általánossá a 

fehérborok kárára a balatoni vörösborok készítése. 

A jó fekvésű, védett szőlőkben, a kései szüret eredménye és a jó ökológiai adottságok révén már a 

18. században Tokaj-Hegyalját majmolva aszúborokat is készítettek a nagyobb uradalmakban, 

valamint Badacsony környékén és Zalában több helyen is a kisnemesi háztartások jellegzetes ürmöseit 

(füvekkel ízesített, aromás, fehér, esetleg édeskés borokat) (pl. Szegedy Róza ürmöse). De országos 

hírű márkákat is kialakítottak, termeltek az itteni bortermelők, az úttörő szerepet játszó helyi 

uradalmak szakemberei. Így pl. a Badacsonyi Szürkebarát, a Badacsonyi Kéknyelű, a Somlói Furmint, 

Somlói Juhfark, az Akali Muskotály, a Dörgicsei Rizling, a Balatonfüredi Olaszrizling, a Tihanyi 

Merlot már a két világháború között ismert bormárkává vált. A kereskedők szívesen vásárolták ezeket 

a borokat, mert kiváló minőségük és ismertségük révén könnyen eladhatták. Érdekesség, hogy az 

olaszrizling, amelyik a balatoni borvidékek majdnem fő és tipikus fajtájának nevezhető, egyesek már-

már hungaricumnak is tartják, történetileg nagyon fiatal. Ennek ellenére elterjedtségében a borvidékek 

hagyományos borait átformáló új fajta, ami alig másfél évszázados a pannon lankákon. Azokon a 

lankákon, ahol már a kelta-romanizált őslakosság is szőlőt termesztett kétezer évvel ezelőtt. Bár a 

bortörténeti kutatás Pannónia területén csak a 2. századtól mutatott ki önellátó szőlőtermesztést és 

borkészítést, a “Da Bibere”- (adj innom) feliratú itteni agyagedényke e korai időszak bor-és 

italkultúrájára utal. De számos római kori sírlelet, eszköz, terra-sigillata vörösagyagból készült korsó 

és ivóedény, szőlőfürtös és Bacchus díszítette tárgy, sírkő (pl. kékkúti szarkofág, balácapusztai villa 

rustica, fenékpusztai ládikaveret stb.) mutatja a szőlő és a bor isteni és a földi emberi kedveltségét, a 

túlvilági és az evilági szerepét. A népvándorlás szőlőnek nem kedvező évszázadai alatt is a dacolva a 

martalóc, nem földművelő keleti vándornépekkel, elsősorban a helyben maradt őslakosság révén mind 

a táplálkozásban, mind az italfogyasztásban szerepet játszhatott, mint azt a balatoni flórakutatás lelkes 

és kiapadhatatlan energiájú régészeti növénytani kutatója, Füzes Frech Miklós több mag, 

venyigemaradványban kimutatta, és összehasonlító tanulmányban kifejtette. Az sem lehetett véletlen, 

hogy a királyi udvarnokok és háznépek közül a szőlővel-borral adózó vinitoresek, bocsárok oly nagy 

számban találhatók a középkori Magyarország e területén.  Királyi szolgálónépek lakták a Káli-

medencét is. A mainál magasabb vízszintállású Balaton vize sok helyen a szőlőkkel közvetlen 

találkozhatott. Szigliget még valóban sziget volt, és Szent György-hegye szőlői is tükröződtek, 

fürödtek a napsugárban és a tó víztükrében. Az elmúlt évezred egy sajátos szőlő-bortermelő 

szaktudást, apáról-fiúra szálló ismeretet, érzéket alakított ki, ahol a fiúk gyerekkortól tanultak bele a 

szőlősgazdai, borosgazdai létbe. Ízlésük, újító készségük révén a balatoni borok a középkortól 

napjainkig eljutottak és eljutnak Európába. A török hódoltság után, a különböző édes szőlő-

mustkészítmények mellett a balatoni borok stájer, osztrák, német és nyugat-magyarországi hienz (vas 

megyei), heidebauer (moson-megyei) és poncichter (Sopron-környéki) élelmes német borkereskedők 

révén jutottak el a termelőtől a külföldi felhasználóig. Sőt a 19. század első felében nagymértékű 

kereskedelme révén Sopron számított a balatoni borok legnagyobb forgalmazójának. 



 

A híres balatoni szőlőgyógymódot, a csemegeszőlő fogyasztással gyógyítást is a 19. századi 

tapasztalatok és híradások felhasználásával a Balatonfüredi Szívszanatóriumban dolgozták ki a 

szívbetegségből felépülőknek. 

A Balatontól nyugatra és északra (Sopron, Pannonhalma-Sokoróalja, Ászár-Neszmély, Mór, Etyek) 

egyre gyakrabban hangzik fel német beszéd, egyre többször lehet kétnyelvű táblákat is találni. Sőt a 

második ezredfordulón is az itteni eladó szőlőket és pincéket is először német nyelven hirdetik a 

gazdák. Az osztrák “sógor” közelsége azonban nem mindenben ilyen “áldásos” hatású a magyar 

borászatban. Ha történetileg nézzük ezt a földrajzi közelséget, azt kell mondanunk, hogy a magyar 

királyság életében a német anyanyelvű birtokosok, szőlősgazdák mindig is karnyújtásnyira voltak, sőt 

a jó ökológiai adottságok miatt jelentős magyar szőlőhegyeket vásároltak fel és nagy mennyiségű 

borokat úsztattak hajón a Dunán, szekereztek ki már a középkorban is. A szőlő helyben termelt növény 

volt, amit általában zárt szőlőhegyeken jogilag is védett és elkülönített területeken törvényekkel is 

óvtak, a borkereskedelem révén azonban távoli tájak lakóit vonhatták be egy-egy nagyhírű borvidék, 

termőhely borvarázsába. Nem véletlen, hogy már a középkorban is olyan nagymértékű volt 

Magyarországon az idegen, az ún. extraneus birtoklás. A török hódoltság miatt, a középkori 

legjelentősebb és leghíresebb borvidékünk, a szerémségi borvidék kiesése révén számos szőlőbirtokos 

gazda, elsősorban jómódú városi patrícius, polgár a töröktől jobban megkímélt Nyugat-Dunántúlon 

próbált magának  szőlőbirtokot szerezni. De a folyamatos középkori német betelepülés és szőlőbirtok 

szerzés is erőteljesen jellemezte Nyugat-Magyarországot. Az itteni hegyeken-dombokon szőlőbirtokló 

stájerországi és alsó-ausztriai birtokosok száma állandóan nőtt. Jelentőségüket mutatta, hogy már a 

középkorban “német” hegyeknek hívták Nyugat-Magyarországon a többségében osztrákok, stájerek 

által műveltetett, és a birtokukban lévő szőlőhegyeket. A szőlőt vásárló “németek” termésüket eleinte 

szüret után hazaszállították, majd pincéket építve a szőlőhegyen tartották, érlelték borukat. A nyugat-

magyarországi szőlőket, a közeli kedvezőtlen természeti adottságú, a szőlőtermesztésre már hideg 

Alpok vidéke értékelte különösen fel. A délre néző, lankás szőlők védett fekvésben még kiváló 

borokat teremtek. Ezt a jó adottságot a 18-19. századi uradalmak ki is használták. Nem véletlen, hogy 

a ruszti, rohonci, monyorókeréki, németújvári (Esterházy, Erdődy, Batthyány, Nádasdy), a tatai 

Esterházy uradalmakban, a Fertő-környéki szőlőkben és az északról védett Kis-Kárpátok déli 

szőleiben nagy rendszerességgel még aszúborokat is készíthettek a természetes körülmények között 

biológiailag aszúsodott és nemcsak fizikailag töppedt (vizet vesztett) szőlőfürtökből, bogyókból. 

Mindezt és a rendszeres kiváló évjáratokat sem a kisebb stájerországi, sem az alsó-ausztriai szőlők 

nem tudták biztosítani, a kedvezőtlen ökológiai adottságaik miatt. Bár egyes osztrák szerzők 

igyekezete, a tokaji aszúborok elé helyezné időben legszívesebben a ma burgenlandinak, (ruszti, 

rohonci) nevezett aszúborkészítést. Azonban a tokaji aszúkat majd két és fél évszázaddal korábban 

kezdték el Tokaj-Hegyalján készíteni – amit Balassa Iván professzor monográfiája is bizonyít – 

különben a “sógorok” sem Magyarországról vásárolták volna jó boraikat. 

Nyugat-Magyarország területén ugyanis több jó hírű, híres szőlőhegyen érett a bor, de a jó és 

védett szőlőhegyek északra Sopron, Pozsony és a Kis-Kárpátok híres bortermelő városkái irányában 

húzódtak (Modor, Bazin,), mely utóbbiak ma Szlovákia híres bortermelő területei. 

Ezen a nagy szőlőtermő területen eredetileg fehérbort adó szőlőfajtákat termeltek a (leghíresebb a 

Zapfen-nek-csaposnak, hólyagosnak nevezett furmint volt), de a 19. század közepi, nyugat-európai 

ízlésváltozásnak, a kékfrankos fajta megjelenésével és erőteljes terjedésével, valamint egy szőlő-

gyökérgolyva betegség pusztítása miatt a korábbi fehérszőlőfajták egyeduralma megszűnt. Schams 

Ferenc hangyaszorgalmú reformkori borvidékleíró szakember még fehérnek írta le Sopron borait. De 

megjegyezte, hogy éppen abban az időben (az 1830-as évek elején, amikor a magyar borvidékeket 

háromkötetes monográfiájában európai színvonalon leírta, amelyből két kötetben a magyarországi 

borvidékekkel foglalkozott) következett be a fajtaváltás és a ma oly híres soproni vörösbort adó 

kékfrankos vörösborszőlő fajta elterjedése. Így a soproni vörösbor, a poncihterek (Bohnenzüchter) a 

szőlők közt ésszerűen babot termelő és híres babos ételeket fogyasztó szorgalmas német gazdák 

vörösborai alig 175 évre tehetők. És lám, ma már sokan a kékfrankos szőlőket és boraikat is a 

hungaricumok közé sorolják. Talán az sem véletlen, hogy pár éve a soproniak közt üdvözölhetjük az 

osztrák az “Év Bortermelője” kitüntetéssel rendelkező gazdát, aki ma már Sopron egyik legszebb borát 

készíti, más közismert, jó csengésű soproni pincészet borai mellett.  

A magyar kereszténység örök szimbólumaként emelkedik ki az egyik leghíresebb pannóniai 

védőszent, az új bor megkóstolásával is ünnepelt, Szent Mártonról elnevezett hegyen, a Pannonhalmi 



 

Bencés Főapátság. Szőlőbirtokai, és a Benedek-rend szőlő-borgazdálkodása a legnehezebb történeti 

időszakokban mutatott példát és adott hitet a magyar szőlő-bortermelőknek. A ma itt termelt friss, 

reduktív fehérborok nagy jövő előtt állnak. Az olaszrizlingek, a traminik, az otthonel muskotályok, a 

rajnai rizlingek finom savai, tükrös borai ismét kezdik a régi hírnevét fényesíteni. 

Északabbra a Duna mellett terül el a középkorban már nagy hírű borvidékünk, az ászár-neszmélyi. 

Hosszú ideig, a kilencvenes évek második feléig csak a nevében és csak halódó múltjában élt, amikor 

is a ma legdinamikusabban fejlődő borászati nagyüzem, a Hilltop Neszmély Rt. révén mind 

tevékenységében, mind sikereiben ismét kimagaslót alkotott. Mindez nemcsak az üzleti és a borászati 

szakértelem szerencsés kapcsolatának volt köszönhető, hanem annak a marketing munkának is, 

amellyel egy viszonylag új fajtát, Bakonyi Károlynak, a keszthelyi szőlőnemesítők doyenjének híressé 

vált, kedvelt, ízletes cserszegi fűszeres nevű fajtáját Angliában az év borává választották, majd rá egy 

évre a készítő borművészt, Kamocsay Ákost az év borászának választották ugyanitt. Kamocsay Ákos 

ma már elmondhatja, hogy hazájában is profétává vált, mert 1999-ben a Magyar Borakadémia 

Magyarországon is “Az Év Bortermelője” címmel tüntette ki. Így ő, és háta mögött a Hilltop 

Neszmély Rt., az egyik legsikeresebb, a magyar borászat átalakulását hirdető tényezőjévé vált. 

Intenzív gyümölcsillat, reduktív módszerrel készült, finom savak színpompás sokasága jellemzi 

boraikat. Az elismerést kivívó nagyüzemi boraik sok boldog percet szereztek a külföldi és a belföldi 

borkóstolóknak. Nagyüzemként az ország legtöbb borvidékéről vásárolnak fel és készítenek borokat.  

  

 



 

9. BORVIDÉKEK ÉS MINŐSÉGI BORTERMELÉS A KÁRPÁT-MEDENCE 

PEREMTERÜLETÉN 

Egy erdélyi szólás-mondás szerint “az a jó gazda, aki román juhászt, magyar vincellért, német 

számtartót alkalmaz.” Ez is jelzi azt az általános közfelfogást, hogy a szőlőtermesztéshez, a magyar 

nemzeti növényhez és ital előállításához a magyarok értettek a legjobban a Kárpát-medence sok 

nemzete közül. Nem véletlen, hogy a magyar nyelvterületen a szőlőtermesztés mindenhol elterjedt és 

virágzott. A magyar történeti borvidékek többsége a trianoni békediktátum után is a jelenlegi 

országhatáron belül maradtak. Ennek ellenére azonban sok jelentős szőlő-bortermelő vidék került 

határon túlra. A déli-délnyugati, északnyugati, és az erdélyi szőlő-bortermelő területek határon túlra 

kerülése mellett az igazán nagy gondot az jelentette gazdaságpolitikailag, hogy a borvidékek piacának 

számító fogyasztói tömeget, a bort felvevő peremterületek lakosságát a történelem forgószele 

vámhatáron kívülre sodorta. A szőlészeti-borászati statisztikák mind jelezték is, hogy a történeti 

ország területének keleti-északkeleti félkaréjában, mintegy 10 megyében egyáltalán nem is volt 

szőlőtermesztés. Az ökológiai-domborzati adottságok nem kedveztek a szőlőtermesztésnek pl. Brassó 

megyében, Háromszék, Csík, Máramaros, Sáros, Szepes, Zólyom, Liptó, Árva, Turócz megyében. 

Ezek a nagy népsűrűségű területek állandó piacot jelentettek a magyarországi, más megyék területén 

termelt boroknak. 

A fentiekkel nincs ellentétben az, hogy néhol minőséget termelő híres szőlőhegyek kerültek 

határon túlra, így pl. Horvátországban, Szlavóniában, valamint a mai Burgenland területén. Itt több 

helyen, mint pl. Rohonc, Ruszt és a Fertő-tó környékén már a 17. században városi-földesúri uradalmi 

szőlőkben és pincékben aszúbort készítettek az uradalmak. Nem kevésbé híresek a Pozsony megyei, 

Nyitra megyei, Bars megyei, Hont, Gömör, Ung Bereg és Ugocsa megyebeli szőlőhegyek. Erdély 

szőlei közül messze vidéken ismerték az Alsó-fehér megyei, Kis-és Nagyküküllő megyei, a Szeben, 

Krassó-Szörény megyeieket. 

A trianoni döntés során határon túlra került területek városai, területi központjai körül alakultak ki 

több évszázada már a városi polgárság, esetleg földesúri vagy paraszti birtoklású szőlőhegyek. Ezek 

jogállása, története, népi jogszokása sokszor jellegzetes, a vidékre jellemző volt. Károlyváros, Varasd, 

Kőrös, Rohonc, Kis-és Nagymarton, Ruszt, Pozsony, Bazin, Szent-György, Modor, Nagyszombat, 

Nyitra-Léva-Érsekújvár, Szakolca, Besztercebánya, Losonc, Rozsnyó, Kassa, Ungvár, Munkács, 

Szerednye, Beregszász virágzó szőlőtermesztéssel büszkélkedhetett. De az erdélyi Nagykároly, 

Szatmárnémeti, Nagybánya, Zilah, Szilágysomlyó, Nagyvárad, Arad, Medgyes-Segesvár környéki 

bortermelés ugyanolyan jelentős volt a helyi és a távolabbi területek szempontjából, mint a délibb 

területrészeken a vingai, temesvári, verseczi, fehértemplomi, pancsovai, zimányi, péterváradi, 

újvidéki, zombori, eszéki bortermelés. A városoknak jólétet, a városi polgároknak, kézműveseknek 

vagyonosodást jelentett a szőlőbirtok, a borkereskedelem. 

Ez az óriási terület, mint ahogy Csaplovics János a 19. század elején a Kárpát-medencét jellemezte, 

tükrözi Európát, csak kicsiben. A történeti Magyarország szőlőtermelő területei észak-dél, kelet-

nyugat között, a különböző szőlő-borkultúrák átmeneti, történeti egymásra rétegezettségét, hol eltérő, 

hol hasonló táji jegyeit mutatta. A nyugat-magyarországi szőlőterületeken Kelet-Dunántúlig, majd 

szórványosan északi fél karéjban Erdély szász városi-polgári és a Bánát sváb szőlőhegyein a 

kontinentális európai szőlő-borkultúra emlékei és jellegzetességei mutathatók ki. Az ország középső 

részén a török hódoltság területén a balkáni vörösborkultúra, míg Északkelet-Magyarországon Moldva 

irányában a Kaukázus felé mutató keleti szőlő-borkultúra emlékei, maradványai ragadhatók meg. 

Nyugat-Magyarország szőlő-borvidékei a trianoni határmeghúzás révén a legkisebb mértékben 

kerültek határon kívülre. Ide tartozik a részben Kőszeg, Szombathely környéki szőlők mellett Rohonc 

és a fertőmelléki területek Ruszt szabad királyi városka központtal. 

Észak-Magyarország szőlő-borvidékei Csehszlovákia megalakulásával a felső-magyarországi rész 

határon túlra kerülésével jelentős mértékben kerültek el Magyarországtól. Így Pozsony megye 

borvidékei, Pozsony, Szent-György, Bazin, Modor, illetve Nyitra megye borvidékei és bortermelő 

területei, mint Trencsén szőlőterületei: Vág-Újhely, a Hont megyei Bars, Zólyom, Komárom és 

Esztergom északi szőlői tartoztak ide.  



 

Kelet-Magyarországról Tokaj-Hegyalja két települése és Sátoraljaújhely egy része esett áldozatul a 

területdaraboló trianoni végzésnek. Ez a döntés tette lehetővé a szlovák tokaji megjelenését a 20. 

században nagy tételben a világpiacon. De az ung-felsőberegi borvidék Ungvár, Munkács, Szerednye 

szőlőit, az alsó-bereg-ugocsai borvidék Beregszász, Nagyszőlős, illetve a torna-abaúji borvidék Kassa 

környéki szőlőterületei is áldozatul estek, ugyanúgy, mint a szatmár-kővári borvidék Szinyérváralja, 

Nagy-Bánya, Nagy-Somkút, a bihari borvidék Nagyvárad, Érmellék, az aradi borvidéken Ménes-

Hegyalja, Magyarát, Temes-Krassó felső és alsó borvidéke, Temesvár, Lugos, Új-Modra, Orsova, 

Fehértemplom is.   

Erdély szőlő-borvidékei teljes mértékben határon túlra kerültek, így az alsó-marosi borvidék 

(marosi, hátszegi, szászvárosi szőlőkkel), a közép-marosi borvidék (hegyaljai, marosi, aranyosi 

szőlőkkel), a kis-küküllői borvidék (nyárádi, kisküküllöi és maros-küküllői kerületek szőlői), a nagy-

küküllői borvidék (székácsi, medgyesi, olti szőlei), a mezőségi borvidék (sajói, szamosi, marosi 

szőlőkkel), a szilágysági borvidék (a zilahi, hegyháti és érmelléki kerületek) szőleivel.  

Az erdélyi borokról, és a bor jelentőségéről, Erdély “nagyjai” hű képet festettek. Így pl.  Bethlen 

Miklós jó korrajzot közölt életrajzírásában, amit 1708-ban kezdett írni és 1710-ben fejezett be. Bethlen 

mint kancellár Lipót császár erdélyi kereskedelmet, adózást és a kincstári gazdálkodást felülvizsgáló 

rendelkezéseit intézte, alaposan áttekinthette az ország gazdasági viszonyait. Bethlen szerint, ha egy 

ország természeti kincsekben olyan gazdag, mint Erdély, s ennek ellenére szegény, az gyalázat. 

Példának Belgiumot állítja, melynek ásványkincsei, aranybányái, bora, kenyere, fája ugyan nincs, 

mégis sok országot megelőzött gazdagságával. Bethlen Miklós még az 1660-as években külföldi útjai 

során tájékozódott az európai kereskedelmi társaságokról, és fejében nagyszabású kereskedelem-

politikai gondolatokkal tért haza. Felismerte, hogy a gazdasági élet legfőbb módja a kereskedelem, s 

ezen belül is a legfontosabb az átmenő kereskedelem. Elképzeléseinek megvalósítása érdekében angol, 

német, genovai, velencei, bécsi kereskedőkkel tárgyal, és egy Angliától Konstantinápolyig, 

Lengyelországot és Havasalföldet is magába foglaló kereskedelmi útvonal kiépítésén gondolkodik, 

felismervén Erdély Közép-Kelet Európában betöltött kulcsfontosságú szerepét. A kereskedelmet 

egyrészt vízi úton, a Visztulán, Dunán keresztül egészen le a Fekete-tengerig, másrészt szárazföldön 

képzelte el. Bethlen tehát rájött: Erdély gazdasági helyzetét gyökeresen új elvek alapján kell 

meghatározni, és ezt Penetralia Transylvaniae c. munkájában meg is fogalmazta. Bethlen tehát 

nemcsak jó politikus, hatalmas műveltséggel rendelkező ember, hanem kitűnő gazdasági szakember is 

volt. 

A 17. századi Erdélyben a fő gazdálkodási ág az állattenyésztés volt, mellette azonban jelentős 

szerephez jutott a növénytermesztés is, a rétgazdálkodás, a kertgazdaságok, a gyümölcstermelés és ami 

szempontunkból legjelentősebb: a szőlőtermelés. Szőlőt főleg a fejedelemség középső részén, a 

Küküllő-völgyben, a Nagyenyed környéki meleg, napos, déli lankákon termeltek. Az erdélyi borokról 

különböző, elismerő és elítélő vélemények alakultak ki. Verancsics Antal követ pl. így dicséri az 

erdélyi borokat: “Borai pedig, akár erősre, akár gyengére, akár savanykásra, akár édesre, akár 

fehérre, akár vörösre vagy aranysárgára, vagy az év bármely szakához megfelelőre van szükség, olyan 

fajták, hogy nem kévánnád helyükben a falernumit, vagy campaniait, s ezekkel összehasonlítva messze 

eléjük helyeznéd”. Ugyanekkor Reichersdorfer György, I. Ferdinánd király titoknoka nem volt annyira 

elragadtatva az erdélyi szőlőktő1 és boroktól. Ezt írta: “Ámbár a szőlőket szorgalmatosan művelik, a 

gerezdek nem elég édesek, sőt úgy találják, hogy igen nagy a mésztartalmuk, éppen azért, úgy az 

idegenek, mint a benszülöttek jobban szeretik az oláhországi borokat.” Viszont híres boroknak 

említette a medgyesi, berethalmi, hunyadi, nagyoklosi, gyulafehérvári, radnóti, szentpáli borokat. 

Brassóról pedig a következőket irta: “Ámbár borban nem gazdag, mégis az Alpesentúli Oláhországból 

minden évben hozza a bort és olcsó pénzért árulja. A legjobb mustot szerencsés módon itt főzik.” 

Bortermelő, borral kereskedő városok leírásáról máshol is olvashatunk. Georg Krekwitz pl. ezt írja 

Kolozsvárról: “Olcsó itt a bor, a hús, a hal, a szárnyas és a vad, de mindezt felülmúlja a szép kenyér-

piac” Medgyest még a 19. század közepén is Hunfalvy János így jellemzi: “...Erdély legnagyobb 

bortermő területének körülbelül a közepén fekszik, ezért lakosai leginkább bortermeléssel 

foglalkoznak”  

Bethlen Miklós uradalma a Kükülló-völgybeli, Bethlenszentmiklósra és környékére terjedt ki. 

Földesúri gazdaságának felvirágoztatását szorgos munkairányítással 1667-ben kezdte. Utasításba adta, 

hogy a majorsági, allodiális-uradalmi szőlőkbe olyan vincelléreket állítsanak, akik alkalmasak 

tudásuk, szorgalmuk révén e munka ellátására. Ezt a robotmunka rossz minősége és háttérbe szorulása 



 

miatt vélte célszerűnek. Így a szőlőmunkák, a szüret, a pincemunkák is lelkiismeretesebben 

végezhetőek el a remélt anyagi haszon és a pénzbeli nyereség mellett. Gazdasági utasításában a 

szőlőkről és a borról is megemlékezett. “Az elmúlt nagy változásokban a szőlők igen elpusztulván 

maga ő kegyelme igyekezzék megjárni, a hol illik homlitatni, szőlőtőkkel vagy késalyafákkal szapo-

rítani. Ugy a hol a jószág reá érkezik, szőlőkkel indítani ezekhez szükséges gondviselésre a 

gondviselőknek kelletvén gondjoknak lenni.” - írta inspektorának. A homlítás és a bujtás régi 

szőlőszaporítási, tőkepótlási, szőlőgyökereztetési módszer volt. A szüreti teendőkről a hordók és a 

dézsmaborok mellett vásárolt borokról is találunk utasítást: “Összel a szüreti mindenütt végben 

menendő alkalmatosságokról mind őkegyelme s mind a gondviselók, hol, mikor, mint menjen végbe a 

bizonyos áron faglalandó borokkal együtt dispositiotól várjanak a hová mint kivántatok hordók 

szerzéses elkészítése iránt idején magok is szorgalmatoskodván.” 

Bethlen Miklós a dézsma beszedését az uradalmi tisztekre bízta, meghagyva, hogy, sem előbb, sem 

utóbb nem lehet a megadott időnél dézsmálni. Ez a korabeli dézsmaborok minőségét garantálta. 

Ugyanakkor a szőlő-bortermelő jobbágy érdekét is védte. A dézsmálásról pontos listát kellett felállíta-

ni, kitől mennyit vettek át az uradalom, a földesúr részére, kinek volt dézsmafizetési kedvezménye. A 

borral aztán a földesúr kereskedett, kocsmát tartott. A nyereséges kocsmatartásnak szigorú feltételei 

voltak:  

1. Az uradalmi borokat uradalmi kocsmában kellett haszonnal kimérni. 

2. Ha kevés volt a majorsági termés, akkor a nyereség érdekében alacsony áron vásároltak, és 

magasabb áron mértek ki. (Ebből, egyébként nem is titkolva, Bethlen “aranybányát” csinált. 

3. Uradalmi kocsmatartás ideje alatt más ember kocsmát nem tarthatott büntetés terhe mellett. 

4. A bort, méhsert, sört, pálinkát idegeneknek tilos volt árulni. Erre az uradalmi tisztek szigorúan 

felügyeltek. 

Mint általában minden földesúr, Bethlen is próbálta az adófizető, a részére szorgalmasan dolgozó 

jobbágyát a földjén megtartani, még ha egyszer-egyszer rosszat is tett az földesurának. Higgadt, 

engedékeny, körültekintő ítélkezésével érte ezt el. Udvarbírójának pl. megtiltotta, hogy a jobbágyot 

pénzbírsággal, bortermény kényszerítéssel büntesse. Intézőjének azt írta: “Úgy rendeld a dolgot, hogy 

miattad el ne bújdossanak... Azokat ne sarcoltasd, mert az olyan miatt bujdosik el a jobbágy, mintse a 

szolgálat elől.” “Egy András nevű kocsmárosom -írta önéletírásában - tett a boromba legjavában ősz 

felé, szük bor üdejében legalább kétszázötven forint kárt, házas ember lévén a kurvákkal itta meg, s 

osztán a jeges pince büdös, rothadt szalmásvizével töltötte meg; minden embernek a maga itéleti 

szerint is halált érdemlett: két vagy három holnapi rabság, háromszáz pálcával menekedett.” Máshol 

pedig azt írja: “Nem hogy egyebet, de még a kocsisomat, lovászomat, pecéremet ha ok nélkül találtam 

bántani, megkövettem, s borral, pénzzel véle megbékéltem.” 

 A kereskedő földesúr fogalma nem volt ismeretlen a 17. századi Erdélyben. Sőt! A korszak 

valamennyi tehetősebb ura kereskedett a főként jobbágyi szolgáltatásból vagy különböző módon 

összevásárolt készletekkel. Bethlen János kancellár pl. marhákkal, Teleki Mihály sóval, borral, 

lovakkal. Apor István ökröket hajtott Bécsbe, a bort pedig Havasalföldön adta el. Bethlen Miklós 

borkereskedő tevékenysége nem volt egyedülálló, de talán ő volt az egyetlen, aki a borkereskedést 

tekintette jövedelme fő forrásának. Ő maga erről így emlékezett: “Hajlandó voltam a tisztességes 

kereskedésre. Bort ősszel mindenkor sokat igyekeztem szerezni, ha láttam, hogy a magam majorság és 

dézsma - egyszóval a jövedelem borom nem elégséges minden szükségre és kocsmára, ebben soha nem 

is vesztettem.” 

1676-ról, mint rendkívül keveset termő, de ugyanakkor Bethlennek mégis búsás hasznot hozó évről 

így írt: “Szeptembernek 9-ik, 10-ik napja tájban járom a szőlőket, hát olyan, mint a borsó, még csak 

egy lágy szem sincsen benne, gerezd is igen kevés ... én sokat nem vélekedém, aznap mindjárt Szent-

Iványon, Örményesen huszonöt hordó óbort vevék, huszonnégy forinton egy-egy negyvenest. Ha-

zamenék, barátimtúl pénzt kérék, Ekemezőn, Szászsebesen, Sárdon hatvan hordó óbort vevék. Jó borok 

lettek in anno 1674, huszonegy forinton vettem... Én ezen nyertem majd kétannyit in anno 1676” 

Gazdagságának, önállóságának alapjait is a borkereskedéssel vetette meg. A kezdeti nehézségeket 

ügyesen leküzdötte: “Az atyámtól maradott és a lakodalomkor adott aranyos kupákat eladám hatszáz 

vagy hétszáz forinton és mind korcsomára való bort vevék véle, ezt az Isten megáldotta és aztán is 

mindenkor elkövetém, összel szüret után mindenkor annyira töltöttem pénzzel is a pincémet, hogy 



 

asztalom, korcsomám esztendeig meg ne szűköljön, ez volt az én aranybányám nagyrészt.” vallotta 

maga is önéletirásában. 

A borral való kereskedés azonban nem csak a jelentős anyagi hasznot, hanem kortársai elismerését 

is meghozta: “Csudálták az emberek, még Bánffi Zsigmond nagy jó uram egy levelet íra: tudósítsam, 

micsoda oeconomia az az én óborvásárom.” Bethlen, akinek szinte részévé vált a borkereskedés, még 

a bécsi fogságból sem rest bírálatot és tanácsokat osztogatni az otthoni gondatlan gazdálkodással 

kapcsolatban. “...Bányáról vitetett Ajtai rossz bort drágán, a ki bizony a Szent Miklósi Majorság 

szolgája, meg is vész nyárba mind, nevettség nem volt hová tenni. Hát a pénzen vettet hová tették, 

nincsené Huszton Fráteréknek s magának Ajtainak is háza, kamarája, istállója etc.” Nem csak 

ismerőseit, hanem családját is bírálja fiához, illetve feleségéhez írt levelében, melyben a sok borfe-

leslegre hívja föl figyelmünket, melyet pénzzé tehettek volna. “Hányszor irtam már meg 40 vagy 

tékozolva is ötvenessel esztendeig megéritek. Mit nem irtam neked a ser praebendáról? ... Nézd meg a 

tavalyi szüretet, volt majd 160 negyvenes borotok foglalt bor nélkül is. 10 negyvenest pénzzé tettetek 

volna. Hiszen Husztra tsak 35 hordót küldtél, 65 negyvenesnek az ára tsak 3-4 polturájával is, circiter 

fl.200, még sints pénz. !” Bethlen önéletrajzírása bizonyítja, hogy a főurak körében a bor rangjelzés, 

vagy ha úgy tetszik presztízskérdés volt. Minden főrangú embertől elvárták, hogy a legjobb minőséget, 

a legfinomabb zamatú bort kínálja. “...Minthogy jó boraim termettek, és mind én, mind feleségem igen 

a bornak javához szoktunk, vendégeimnek mindenkor jó bort, s bővőn adattam, melynek gonosz 

akaróim előtt is híre s irigysége volt.” - irja saját háztartásáról Bethlen Miklós. Nem csak azt várták el 

a főúrtól, hogy jól tartsa vendégeit borral, hanem azt is, hogy ő elég bort igyon vendéglátója 

asztalánál. Ezt ugyanis a gazda bora minőségének elismeréseként fogta fel. A mértéktelen borivás 

virtusnak számított, s így még a részegség is. Nehéz helyzetben voltak tehát azok, akik valamilyen ok-

ból, pl. mint Bethlen Miklós, mértékletességi fogadalmat tettek. Bethlennek is sok kellemetlensége 

adódott ebből: “Bizony eleim mig el nem szoktathattam magamról az embereket, sok rossz 

barátságtalan ember nevet szenvedtem... azért, hogy mikor én más vendége voltam, talán felettébb is, 

hogy engem mig alacsony állapotomban is, országgyülésen az urak a nagyján kivül igen kevés ember 

hivott ebédre, noha az én asztalom örökké tele volt vendégekkel, kivált ebéden.” 

De mit neveztek kiváló minőségű bornak akkoriban? Bethlen így ír az 1673-as évi termésről, 

borról: “ Bizony kissinki bort ittam akkor, nemcsak édes, csipős, sütőst, hanem gyönyörűséges, jó 

illatja is volt,...” Újbor idején a bornak rangjelző szerepe volt az alacsonyabb társadalmi rétegekben. 

Az újbor forrása idején, azt írta Bethlen, hogy mindenki újbort ivott, és dicsekedett “mely finom s 

édescsipós.” Óbort ilyenkor csak a kocsis és a lovász ivott. Az asztali szolga is neheztelt volna ekkor, 

ha óbort adtak volna neki inni. 

Bethlen Miklós mindig a tiszta, kezelt bort itta. “Én mindenkor szép, tiszta, jó bort ittam 

vendégeimmel és asztali szolgáimmal.” – írta. Erről az élvezetről nem mondott le egy hosszabb utazás, 

vagy akár a hadba vonulás kedvéért sem. Bethlen jó borkereskedő lévén tudta, hogy a szállítás nem 

tesz jót a bornak. Ezért pl. a Bécs elleni hadjárat idején a bort a két nagy hordón kívül kisebb 

edényekbe, palackokba, általagokba töltve szállította, vigyázva arra, hogy a hordók mindig tele 

legyenek a tartalmuk ne lötykölődjön. Bethlen azt írja, hogy mikor később a táborban a hordóban 

szállított bort is megkezdték, azt: “füstre vették, sok szegfü, szerecsendió, fahaj és igen kevés kénkőböl 

csinált anslágra.” Az anslágra vagyis az einslágra, tehát a kénezésre azért volt szükség mert így a bort 

nem támadták meg különböző borbetegségek, és az tisztább maradt. Bornemissza Anna 

szakácskönyvében egy “minden borhoz jó” einslagról találhatunk receptet, mert a borok épen tartása 

mindig fontos volt. “Törj két font büdöskövet (kénkövet), főzd meg vizben. Szűrd által egy szitán, hadd 

hűljön meg. Tedd egy szélkébe (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. Mikor kikezded az bort, aminémű nagy az hordód, azhoz 

képest illendó-képpen tölts faolajat belé: el nem veszti szinét, s meg sem nyúlik.” Bethlen példáját, 

borkezelését egyre többen követték, de az ő szakszerűen kezelt borával nem ért föl senkié sem. 

A korabeli Erdélyben a bor mindennapi italnak, szomjoltónak számított. Kút nagyon kevés volt, a 

vize pedig általában fertőzött. Bethlen Miklóshoz hasonlóan a többi főúr is valószínűleg így érzett: 

“Minthogy énnékem gyermekségemtől jó bort ... adott volt, én legjobb italnak a bort találtam...”- írta. 

A főrendek még utazásra is vittek magukkal palackban bort és mellé fehér cipót. Úgy gondolván 

“mindenütt jó bort nem kaphatnak.” Reggeli italként is bort ittak. Az égettbort (pálinka) vagy tisztán 



 

itták, vagy egy tálba öntöttek néhány fügét vagy “malozsaszőlőt” tettek bele, meggyújtották, majd 

eloltották és megitták. Ezt hivták krampampulinak. A férfiak édes-csípős ürmösbort ittak, mivel azt 

tartották egészségesnek. A bornak fontos szerepe volt sok étel elkészítésében. Errő1 főleg 

Bornemissza Anna szakácskönyvében olvashatunk. A bor legtöbbször főzéskor fordult elő, sok ételt 

főztek csak borban, ill. félig vízben, félig borban. Ilyenek pl: a “földi alma” vagyis a csicsóka, a ba-

rack, a meggy, a “tengeri tüskésdisznó” vagyis a tengeri sün tüdeje és a “kilencszemü hal”, melyet 

hasonló módszer szerint készítettek el. Csak borban főzték a csík fejét, a fácánt, a “fige”-t vagyis fügét 

és vizes borban a menyhalat. Volt hogy a bort a tésztába keverték bele, ezt “ boros tésztának” hívták. 

Így készült a cékla, melyet a boros tésztában meghabarva vajban rántottak ki. De volt, hogy a már 

megfőtt húst áztatták borba, mint pld. a sügérét. A bort a korabeli gyógyászatban is gyakran 

használták. Az erdélyi közegészségügyi viszonyok ugyanis a 17-18. században igen elmaradottak 

voltak. Főleg a diftéria, a köszvény, a lépfene és a mértéktelen ivászat szedte áldozatait. A gyógyítás 

három különböző csoport kezében volt: a hagyományos gyógyítókéban, a borbélyokéban és az 

orvosokéban. A falvak, az uradalmak népe, a mezővárosok lakossága főleg az ősi tapasztalatok alapján 

gyógyított. Az ő számukra és a városi szegények számára. “Cselédes gazdáknak és gazdasszonyoknak 

és az ügyefogyott szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor kezeügyében egy értelmes orvos, 

kiváltképpen falun ...” gyűjtötte, írta Pax Corporis c. könyvét Pápai Páriz Ferenc, aki így fogalmazta 

meg könyvének lényegét: “a nagy részként házuknál feltalálható szereket igyekszem a szegények 

kedvéért előszámlálni”. 

A főrangúakat többek között az antik szerzők intései tanították az egészséget őrző életmódra. A 

változatos erdélyi konyha rengeteg egészségügyi, étrendi szabályt, és tapasztalatot foglalt magába. A 

gyümölcs, a zöldségfélék, és a citromvíz egészségvédő hatásairól is lehetett már fogalmuk. Apáczai 

Csere János Enciklopédiájában a betegségek megelőzésére helyez nagy hangsúlyt. Figyelmeztet az 

étrend, a testgyakorlás, a napi séta, a rendszeres alvás és a gyakori tisztálkodás fontosságára is. Az 

uradalmakban a háznépet a földesúr felesége volt köteles ellátni. Az “orvosasszony” kifejezés ilyen, 

füvekkel, főzetekkel gyógyító nőt jelentett Magyarország más területén is. A török ellen katonáskodó 

Dunántúlon, Nyugat-Magyarországon a törökverő főurak gazdálkodó feleségei a füvekkel történő 

gyógyítás nagy mesterei voltak, mint azt a hangyaszorgalmú Takáts Sándor levéltáros-történész 

munkái bizonyítják. Ebben az időben Erdélyben már megjelentek a külföldi pl. török orvosságok, 

melyek pl. a fejedelemasszony, Bornemissza Anna házi patikájában is megtalálhatók a gyógyító füvek 

mellett. Bethlen Miklós az orvosságok helyett azonban jobban bízott a természetes gyógymódokban és 

a borban, és mindenkor ezeket alkalmazta, ha családja vagy pedig maga megbetegedett. A bort már az 

ókorban is használták gyógyszerként. Ezek az ókori receptek, gyógymódok az orvosi, gyógyító 

könyvekben maradtak fenn az utókorra. Ezeket a megfigyeléseket népi tapasztalatok egészítették ki. 

Szinte a vizet helyettesítő ital lévén - már a gyerekek, főleg a fiúgyerekek is bort ittak. Így Bethlen 

Miklós is, aki gyerekfejjel a sok borivástól bizony már korán, gyakran szenvedett. Erre így emlékezett 

vissza: “... kicsiny koromban ... vittek szegény Bethlen Ferenc gyermekeihez, és ott engem 

megrészegítettek, melyet nehezen szenvedtem, sírtam a fejem fájdalma miatt, mind azt mondván, 

hangya jár a fejemben.” Bethlen azt is írta, attól, hogy részeges, rossz ember váljon belőle, édesanyja 

“zabolázása” tartotta vissza. Később, felnőtt fejjel sem lett Bethlenből részegeskedő főúr. Még 1660-

ban fogadalmat tett, hogy “...a részegséget ... igyekszem kerülni és távoltartani ...”  Fogadalmának 

hátteréből így írt: “...halálos betegség, Várad akkori elvesztése és néhai praeceptorom, Jisacus 

Basilius...tanácsa által a józan életre...”. Az emlegetett tanács a következő volt: minden evés után 

igyon egy kis vizet. Ezt Bethlen megfogadta, és “...amikor jó bort ittam; ha mikor az (de az ugyan 

ritkán esett) vagy bort nem, vagy igen erőtlent, úgy nekem kellet a vizi hivesítés.” 

Bethlen mértékletességi fogadalma már csak azért is ésszerű volt, mert közvetlen családtagjai is a 

mértéktelen borivás áldozatai lettek. Így pl. “Szülőatyám, Bethlen János (úgy hallottam) örökké ivott, 

emberkorban halt meg. Az öcsém, Bethlen Pál negyven ... a fiam, Mihály harmincadik ... Bethlen 

György, aki egy veder bort sokszor ivott meg egy ebédre, negyvenhárom éves korukban haltak meg.” 

Bethlen így is emlékezett meg róluk: “...az életet borral megrövidítő Bethlen familia.” Így többé-

kevésbé fogadalmának köszönheti, abban a korban magasnak számító életkorát. “Többé-kevésbé” már 

csak azért is, hiszen Bethlen nemcsak a részegség ellen védekezett, de okos megfigyelései, 

tájékozottsága alapján sok betegséget tudott gyógyítani, rögtön a tünetek jelentkezése után. Bethlen fő 

gyógyeszköze a bor volt, más és más féle, attól függően mit kellett gyógyítani. Volt persze, amikor 

épp ezektől a boroktól lett rosszul. Önéletírásában leírt gyógymódok legtöbb esetben az égetett borral 



 

(vagyis pálinkával) függenek össze, melyről azt írta, hogy örökké utálta ugyan, de ritkán “orvosságul” 

ivott egy keveset. Égetett bort ivott pl. Stranguria (vizeletszorulás) ellen, vagy amikor gutaütés jeleit 

vélte fölfedezni magán, és a javasolt torma szagolgatásától még rosszabbul lett, így tett: “... Elvetém én 

a tormát, hanem meleg téglát markomba vevén, meleg ruhával és gyantás olajos égett borral 

dörgölgetém a karomat.”  Máskor száraz kenyérre, sejtése szerint, rossz sört ivott, és úgy 

megbetegedett, hogy szörnyű. “Nosza spanyol bort, égett bort ivám rá, a kihányám ...harmadnapra jól 

meggyógyulék.” A fiatal Bethlen Miklóst pl. a részegeskedés kellemetlen utóhatásaitól a “a tokaji igen 

fő aszúszőlő” borába mártogatott kis kenyér “mentette meg”. Máskor azt írja, hogy a tokaji bortól 

“egész hagymáz forróhidegbe esett.” Megint máskor a himlőt és szembetegséget mulasztja el borral, 

vagy a készülő csömört, melyet mindig azonnal észrevett “vakszem” -e (halántéka) fájásától. Amikor a 

gyulafehérvári gyűlésben “megkerül” a következő gyógymódot alkalmazta: “...Egy pohárba bor közé 

jeges vizet tölték, jegestől egy citromot beléfacsarék, s megivám,1ehetett egy meszely, Ottan mindjárt 

megborzadék...” Bethlen Miklós többek között tehát saját gyógymódjait alkalmazva érte meg 74. évét. 

Hollandiai tanulmányai alatt Bethlen Miklós megismerkedett néhány ottani a borivással 

kapcsolatos szokással, és persze az ott előforduló borokkal. A fiatal Bethlen bár azt írta: inkább sert 

ittak, a bort is “igen derekas”-nak tartván “hetenként, kivált szombaton” ellátogatott a rajnai bor 

kocsmájába. Később egy orvos tanácsolja neki, hogy “ebben a merő viztócsa országban ... bort igyon, 

rendszerént még pedig a francia bornak a javát, Rhenanum, Mosellanum, Hispanicumot, minnél 

inkább közelít a magyar borhoz.” 

A holland orvos, tehát a rajnai és a moselvidéki fehér ill. a spanyol vörös bort találta a magyar 

borhoz hasonlónak. Bethlen tudósít egy “csuda mesterségről”, mely “két-háromféle bor 

összeelegyítésével ... az embernek szája ízint való bort csinál.” A borkeverést, a borok házasítását 

ezután Bethlen Erdélyben is kipróbálta “jó mesterség - írja róla - csak, hogy egyik se légyen rossz.”  

Erdély-szerte a boriváshoz kapcsolódó szokás volt a vőlegény leitatása. Bethlen Zabolára ment 

háztűznézőbe, ahol természetesen megvendégelték és köszöntőket mondtak egymásra. Bethlen, mint 

általában, most is, savanyúvizes palackot kért (borvizet), hogy azzal hígíthassa borát. A házigazdák 

azonban a borvizes palack helyett egy, a savanyúvíz színéhez hasonló színű szász (valószínű fehéres 

zöldes-sárga) borral teli üvegpalackot adtak Bethlennek, és mikor az borát a “savanyúvizzel” vegyítette 

“köszöngetni kezdtek nagy fennen” Bethlen csak akkor vette észre a turpisságot, amikor már annyira 

részeg volt, “hogy az emberek orrát kettőnek látta”. A politikai acsarkodásoktól sem mentes 

időszakban a bor mint az ételek mellett tipikus méregbeadó eszköz, gyakran adott okot a félelemre, 

gyanakvásra, bizalmatlanságra. E gyanú és félelem eloszlatására a főkóstoló, a fő inni adó volt 

hivatott. Feladatáról Apor Péternél is olvashatunk: “Mikor innya kellett a fejedelemnek s 

fejedelemasszonynak a főinnyiadó eléhozta a bort, keziben lévó ezüsttányérra kitöltvén benne egy 

keveset, azt a fejedelem szeme láttára megitta, s úgy töltött ...” Ez annyiszor ismétlődött, ahányszor a 

fejedelem inni akart. Ilyen “italvizsgálója” azonban csak a főnemeseknek volt. Bethlen így írt egy 

vendégségről, melyen Thököly fejedelem is részt vett: “...annál hütötlenebb vendégséget nem láttam: 

Thököly a maga borát, főtt vizét itta, elébe tett cipóból jó, ha tizenkét falatot evett, a hajából azt is. 

Étkeket is messzéről alól kért fel.” A fejedelmi udvarban szokás volt az is, hogy mikor a fejedelemre új 

poharat köszöntöttek “mindenkor lőttek”. Így pl. egyszer Fogarasban vagy máskor a gyalui várban is, 

ahol olyan “erősen lőttek, hogy a várban lévő üvegablakok is kitörtek.”  

A borfogyasztás során alkalmi szokássá vált a fejedelmi udvarban a szolgák titokban történő 

borivása. Ez kapcsolódott a pohárnokok borlopásával és tékozlásával. “Minnél jobb volt a bor, annál 

hamarább odalett” -írta a jó szemű Bethlen Miklós “hogy már csak az urak, főemberek ittak a 

fejedelem asztalánál, mégis ritkán tartott egy negyvenes harmadnapig.” 

Bethlen sokat írt főúri lakomákról, borozgatásokról. Sok feljegyzést találunk ezekben a boros 

edényekről, a bor tárolásáról, bár főleg csak felsorolásszerűen. Apor Péter viszont részletesen kitér 

ezekre Metamorphosis Transylvaniae c. munkájában. A két forrást összevetve hű képet kapunk az 

akkori lakomák lefolyásáról ill. a boros edények használati szokásairól, funkciójáról. 

De mikor és miből is itták az erdélyi főurak a bort a 17-18. században? “Rendszerént mikor a 

második fogást elhozták, mikor vigan akartak lenni, akkor kezdtek innya; békérték a gazda hol két hol 

három ejteles fakupát, hol segesvári ejteles, viaszos szép új kupát, azokat másod, harmad vagy 

negyedmagával elköszöntötte, s úgy ittak mindaddig, mig mind a gyümölcsöt beadták, akkor egyenest 

kezdettek inynya.” Bethlen Miklós csak felsorolta ezeket az ivóedényeket: “csupor, kupa, ezüst 

pohár”. Apor Péter ezeken kívül megemlékezik még az “... almási verescsuporból, vagy járai 



 

hólyagos csuporból.” A legáltalánosabb a mázatlan cserépfazék volt. Ez szinte minden lakománál 

előkerült. “Elsőbben is, amikor annak volt az ideje, veres mázatlan fazékban beadták az ürmösbort, 

aztán megint hasonló fazékban másféle bort, rendre egymás után ... Két kézzel beadják vala az asz-

talhoz az nagy veres fazék bort, két kézzel veszik vala az asztalhoz bé két kézzel fogván úgy hajtják va-

la fel, úgy innak vala, mégis jóizűn esik vala.” Bethlennél ez az edény, mint társas nagy pohár jelenik 

meg “Mikor lakodalomban, vendégségben voltam, társas nagy poharakból az én részemet kitöltötték 

vala. ...., ...Mikor az gyümölcsöt beadták, kivált évéskor, olyan hosszú szájú üvegekben, melyeket 

hortyogós szájú üvegeknek híttak, és a Porumbákon, Fogarasföldin csináltak, a medgyes bor rendre 

telitöltve ott állott az jeges cseberben, mindenkinek asztalhoz egyet-egyet beadtak, aztán még többet, 

azt olyan jóizűen kortyogdogólag itták” írta Apor Péter a “kortyogós üvegről” ; “tartalmát magából a 

palackból itták” - fűzi hozzá Radvánszky Béla művelődéstörténész. 

Nagyobb edények voltak a kannák, melyből egy háznál sem tartottak többet két-három darabnál. 

Méretükből kifolyólag a kannát folyadék töltésére használták, kb. egy icce (kb. 8 dl) folyadék fért 

bele. Súlya egy és három gira körül mozgott. (gira = 0,07 kg) vagy 3 x 0,07 kg = 0,2l kg = 21 dkg. A 

kannák közül általános és ismert volt az ón kanna. Ez többféle nagyságban készült, sarkon járó fedele 

volt, és az étkezés ideje alatt a pohárszéken volt a helye. A kannával kb. megegyező nagyságú edény 

volt a palack, melybe 6-8 ejtel bor fért. Az ejtel, mint a többi borűrmérték helyileg vagy központilag 

szabályozott mértékegység volt. A 16-17. században használták, alkalmasint fél meszely, tehát 1/8 pint 

volt a nagysága. A pint szintén változó értékű volt, általában 2 iccének felelt meg, vagyis kb. 1,6 

liternek. Az ejtel tehát kb. 2 dl-t jelöl. Ismerünk ón-, ezüst- ill. üvegpalackokat. Az ezüstből nagyot és 

kicsit is készítettek és használtak. A nagyba 12 icce bor is belefért. Az üvegpalack sem volt ritka. 

Főleg utazáskor használták. A borral teli üvegpalackot az “útra való” pincetokokba tették. Az 

egyszerűbb poharak, kupák mellett nagyon kedvelték a különböző formájú poharakat. Ezek különféle 

állatokat, pl. szárnyas, szarvas, delfin, csigaház-forma, vagy növényeket, pl. körte, alma, gránátalma, 

szőlő, makk formát ábrázolhattak. De tudunk ember formájú poharakról is. A szőlőfürtformát nagyon 

kedvelték, ez egészében a természetes szőlőfürthöz hasonlított. A fedelet a fürt vastagabb része, a 

fogantyút pedig a gerezd lemetszett vége adta. A fürt vékonyabb vége egy hosszúkás szárra 

támaszkodott, mely egy szélesebb talpban végződött. Általában a kupákat kívül-belül megaranyozták. 

Apor Péter említést tett a hólyagos kupákról is. Ennek hólyagjai a szőlőmintás pohár szőlőszemeihez 

hasonlítottak, csak nagyobbak voltak. A kupák közül fedeles, fedetlen, nagy és kicsi, egybejáró, dupla 

vagy fél példányok voltak használatban. A kristálytól még idegenkedtek, bár a fejedelem már 

hatszögletű metszett pohárból, ill. metszett kristálycsészéből itta a finomabb borokat.  Bethlen Miklós 

is tett említést róla: “...a kristály feneke, amit ittam kettősnek látszik...” 

A férfiak tehát a fentebbi boros edények közül választhattak boruk elköltéséhez. Az asszonyok, 

udvari nemesi szolgálóleányok és gyermekek rendszerint ezüstpohárból ittak. Ezeket a poharakat 

gyakran fehéren hagyták és csak belül aranyozták őket meg. 

Milyen borféleségeket ittak a 17-18. században az új borok mellett? Bethlen Önéletírásában sokféle 

borról emlékezett meg pl. a főborról, aszúborról, ürmösborról és az égettborról. Hogyan is készültek, 

miben különböztek ezek a borok egymástól? A főbor az ún. “szűrt borok” csoportjába tartozott, ami 

azt jelenti, hogy a taposás, sajtolás után rögtön a hordóba öntik, és a bor ott forr ki. A főbor az 

aszúszemek kiszedése nélkül készített mustból kiforró jó minőségű, gyakorlatilag szamorodni típusú 

bor volt. Minőségénél fogva - mely a benne levő aszúszemek mértékétől függött - drágább volt az 

átlagosnál, így főleg a módosabbak, a földesurak fogyasztották. A főbort ma lengyel nevén 

szomorodniként emlegetjük. A másik gyakran emlegetett fajta az ún. ürmösbor volt. Ez különlegesen 

fűszerezett bort jelentett. Gölönczön pl. így fűszerezték az ürmös borokat: fehér üröm, bazsalikom, 

ciromhéj, narancshéj, orosz, esetleg holland tea, szegfűbors, megtört szerecsendió, csillagos ánizs. 

Bornemissza Anna szakácskönyvében azt olvashatjuk róla: “Noha az megkostolásban keserű, de 

mindazonáltal nagy erő van benne a melancholikusoknak...” Az ürmös borok a csemege, “csinált 

borok” kategóriájába tartoznak, csakúgy mint az aszúborok. A “csinált borok" nagyobb értékűek 

voltak, mivel több fázisban készültek és így sokkal több munkával, hosszabb ideig készültek el. Az 

aszúbort a következőképpen készítették: az aszúszemeket leszedték a szőlőfürtökről, majd a bogyókat 

kádban kitaposták. Attól függően, hogy hány puttony aszú szőlőt öntöttek a mustra, ez alapján lett az 

aszúbor 3, 4, 5, 6 puttonyos.  

Égetett bornak a törkölypálinkát hívták. Ez a szőlő törkölyéből, tehát a kipréselésnél a must 

kifolyása után fennmaradó bogyóhéjből, stb. készült. Ezért főzték föl pálinkafőző üstben. Az 



 

Erdélyben készült borokon kívül, Bethlen iskolázott ember lévén ismerte a francia, a német, a spanyol 

borokat is, amiket megkóstolgatott nyugat-európai útja során.  

Másik hírmondó Erdély és a korabeli fejedelmi borfogyasztási szokásokról Pápai Páriz Ferenc volt. 

A nagyenyedi Bethlen Kollégium történetében Apáczai után, a második szellemóriás, Heidelbergben a 

bölcsészet, Bázelben az orvostudomány doktora lett. Az enyedi kollégiumban a görög nyelv, a fizika 

és a matematika tanára volt, de tanított bölcsészetet és teológiát is Ugyanakkor, mint Apafi Mihály 

erdélyi fejedelem udvari orvosa, orvosi gyakorlatot folytatott és gyógyszerészként is tevékenykedett. 

Kortársai Erdély Hippokratészének nevezték, ő volt az első tudományos alapokon működő, jelesebb 

magyar orvos ezen a tájon. Két legfontosabb munkája, a Pax Corporis (1690) és a Dictionarium (1708) 

– latin-magyar és magyar-latin szótár – az erdélyi orvostudomány és a nyelvészet egyik legjelentősebb 

úttörőjévé, a 17. század erdélyi szőlészetének és borászatának megbízható ismerőjévé avatta, mint 

méltatója, Csávossy György írta. 

Pápai Páriz Ferenc Erdély művelődéstörténetének jeleseihez hasonlóan – polihisztor volt. Munkái 

számos adatot tartalmaznak különféle szakterületek korszakra és tájegységre vonatkozó állapotáról, 

fejlettségi fokáról. Az erdélyi művelődésben a polihisztorság – a gyakorlati életben az ezermesterség – 

történelmi és társadalmi szükségszerűségként jelentkezett, és a fejlődő civilizáció hajtókerekének 

számított. Pápai Páriz természettudományos érdeklődésének és ismereteinek köszönhetően, 

munkáiban számos növénytani és mezőgazdasági utalást és megállapítást találunk. Pápai Páriz 

Ferencet a magyar borászati irodalom a Pax Corporis alapján az első borászati adatokat közlő szerzők 

között tartja számon. 

A Dictionarium, bár csupán szójegyzék és itt-ott rövid értelmezést tartalmaz, a korabeli 

mezőgazdaság, kertészet és szőlészet fejlettségi fokáról is tájékoztat. Vita Zsigmond mintegy 28 000-

re teszi a szótárban lévő magyar és latin szavak számát, 109 a szőlőművelés, 153 a bor és a 

borgazdaság, 80 pedig a mezőgazdasági szerszámok és eszközök fogalomköréhez tartozik. Bár a szőlő 

nem művelhető Erdély minden területén, a szótár e növény közkedveltségét a bor népszerűségét, és 

társadalmi szerepét híven tükrözi. A szótár anyagából szinte az egész hagyományos erdélyi 

szőlőművelés kiolvasható. A szőlőt “kés-allya” fáról (dugványról) szaporították, “katzor”-ral nyesték, 

“szőlő karó” képezte a támaszrendszert, “szőlőkötő veszző”-vel kötözték, olykor “lugasra eresztették”, 

a hajtásait gyomlálták, kapálták, télire pedig fedték. A tőkék ifjítása és “örökítése” bujtással és 

“homlítással” történt. Szüretkor a szőlőt “putton”-nal, más szóval “bot”-al szállították, melynek az 

erdélyi románoknál bota a neve. A fürt “szőlőfő”, illetve “szőlőgerezd” néven is előfordul. Az éretlen 

szőlőt “egresnek” nevezik. Szokás lehetett a már leszüretelt szőlőben – valószínűleg a nincstelenek 

részéről - tallózni, böngészni azaz “megmezgélni a szőlőt”. 

Különösen értékes adatokat szolgáltat a szótár a 17. században ismert erdélyi szőlőfajtákról. A 

következőket említi: “nagy szemű, kövér, ketske-tsetsű, muskotály, romonya, Rosa-szemű, Bakator 

szőlő, Gergely szőlő, Leány szőlő, Apró-szőlő vagy korinthusi szőlő, amiből a mazsola készült, de 

szerepelt a “fejér, a fekete, ennivaló, álló, malosa, aszú szőlő, lugasan termett, hulló szőllő, amely 

fajták és elnevezések előfordultak Pápai Páriz Ferencnél. A szótár gazdaságtörténeti szempontból a 

borászatról közöl a legtöbbet. A leszedett szőlőt “bor-nyomó zák”-ban a “bornyomók” (taposók, 

calcatores) a “bor-nyomó-kád”-ban taposták ki. A “must” a “must alá való kád”-ba csurgott. A 

kitaposott szőlőt a “törköly-nyomó” présben sajtolták ki. Az innen származó bort “sajtolt bor”-nak 

nevezték. A “forrott must”-ot, a bort “levették seprőjéről”, a bor átfejtéséhez, melyet egyébként 

“ánslogra venni” kifejezéssel is jelöltek “a tsap alatt, bor-vevő edényt” használtak. A bort a hordóba 

“liu”-n, vagyis töltikén keresztül töltötték. A fejtetlen bornak “színbor”, az átfejtettnek “ánslogos bor” 

a megjelölése. A tisztuló borból az idők során kiváló “borkő” is Erdély-szerte közismert volt. Az 

“ánslog” kifejezés arra utal, hogy a 17. századbeli Erdélyben ismerték a borok kénezését. Használták a 

“bor szuró kosarat” is, mely valószínűleg amolyan szűrő-féle lehetett. Ennek ellenére, a bor, melyet 

most vettek ki a hordóból, bizonyára jobb volt, mint a “nyárlott bor”, vagy a “félben való bor”, mely 

alighanem “kiment erejű bor” lehetett. Mindenképpen a “kultsár” mesterség akkori fokán az “ez idei 

bor” jobb volt, mint a “tavalyi bor”, netán a “harmad-idei bor”, vagy, mint általában az “óbor”. Ebben 

az időben ugyanis az új bornak volt kiemelt szerepe, azt itták általánosan a nemesi borfogyasztók. 

Nem csak a szótár címszava, hanem a borral kapcsolatos megjelölések is arra utalnak, hogy a régi 

erdélyiek jó borkóstolók voltak. A “borokat kostólni” kifejezés a fordítás szerint a borok értékelését is 

jelentette. A mintát “lopó tök”-kel vették és használatban volt a “kostoló edény” és a “borhűtő” is. 

Megkülönböztettek “szagos bor”-t, “jó illatú bort”-t, “fő bántó bor”-t, “sűrű bort”-t, “vizes bor”-t, 



 

“erős tsípős bor”-t, “meglehetős bor”-t és “szegény bor”-t és a “dohos bor”-t említi. Érdekes, hogy bár 

az “etzetes lőre” kifejezést ismerteti, az ecetes bort nem tüntette fel. 

Kedvelhették a régiek a “mézes bor”-t és igen népszerű orvosságok voltak a “fűszerszámos bor”-

ok. Ezekből a Pax Corporisban számos példát találunk, e receptek képezték a későbbi aperitifek és 

panaszok orvoslására “isopos”, “sallyás”, “ürmös”, “pápa-füves”, “örmény gyökeres”, “fenyő magos”, 

“kapotnyakos”, “muharczas”, “paponyás”, és “temondád fűves” bort. Sárgaság elleni orvosságként 

használták: “Fejér Peszertze füvet, Vére-hulló gyökeret, Lavendulát, apró Bojtorjánt, Czitrom héjját, 

jól összevagdalni, azután egy kevés Sáfránt és Gyömbért közikbe tévén és egy kevés Rhabarbarumot is 

... rakják satskoba, azt tegyék fejér Borral teli fedeles edénybe, s azt igya.”  A “pintzében” a hordókat 

“ászok-fára” állították a kisebb hordót “átalagnak” nevezték. A szivárgó hordót “tataroztak”. 

Űrtartalmát “akózás”-sal, vederrel mérték meg. A “palaszk”-okat a “pintzetok”-ban tartották, a hazai 

borokat “honn töltött bor”-ként, a külföldieket pedig “idegen országi bor”-ként különböztették meg. 

Az alkoholizmust mint “bor betegség”-et tartották számon, a részegségre, berúgásra, a “borosság”, 

“borosodni”, kifejezést használták. 

A fentebbi adatokból is látható, hogy a bor és a borféleségek milyen fontos gazdasági, társadalmi 

szerepet kaptak a 17-18. századi Erdélyben. A bor azonban mindennapi ital volt, szomjoltó, 

ünnepségek-vigalmak itala, gyógyszerek oldószere. Ezért a borhoz a hétköznapi, de különösen az 

ünnepnapi fogyasztáshoz különböző szokások is kapcsolódtak. A borokat területenként és történeti 

korokra jellemző bormértékű edényekben szállították, és különböző mívességű, művészeti értékű 

ivóalkalmatosságokból itták.  

Erdély önálló szőlő-bortermelése ellenére sem volt önellátó. Főleg a Kárpátok közeli keleti 

területei borbehozatalra szorultak. Természetes borimportáló terület Moldva volt, ahonnan, a Kárpátok 

túloldaláról a melegebb, kedvezőbb ökológiai adottságú területekről nagymértékű borkereskedelem 

biztosította Erdély belső borfogyasztását. A szorosok és hágók biztosította kereskedelem élénk 

forgalmában a bor meghatározó szerepű volt a 20. század elejéig.  

 

9.1  DÉL-MAGYARORSZÁG SZŐLŐ-BORVIDÉKEI 

 

Dél-Magyarországon, Horvátországban és Szlavóniában a 19. század végén már hat borvidéket 

különböztettek meg. A nagyhírű szerémi borvidéket, a verőcze-belovári borvidéket, a zágráb-

károlyvárosi borvidéket, a gardiska-bródi borvidéket, amelyhez északnyugat felé Pozsega vidéke is 

csatlakozott. Ötödik a petrinjei borvidék, hatodik pedig a tengermelléki borvidék, amihez Fiume is 

tartozott. A leghíresebb és a legjobb borokat a szerémi borvidék adta. A szőlőtermesztés itt is a 

rómaiak idejére nyúlik vissza. A Duna és a Száva közötti fennsík terület, Fruska Gora néven. A déli 

lejtésű szőlők a török hódoltság előtt Magyarország leghíresebb borait teremték, amit Mátyás király 

udvarában is fogyasztottak. Az előrenyomuló török először ezt a borvidéket tette tönkre. Számos dél-

magyarországi  városnak, illetve városi polgárnak volt itt szőleje, akik felhagyni, majd menekülni 

voltak kénytelenek birtokaikról. Ez az idegen (extraneus) birtokos réteg próbált szőlőbirtokot venni 

más magyarországi borvidéken, mint pl. Somlón, majd Tokaj-Hegyalján. A Fruska Goráról elűzött 

szőlőbirtokosok jelentették az első nagyobb idegen birtokos hullámot a középkori magyarországi 

borvidékeken. Valószínű így terjedhetett el a furmint szőlőfajta is országszerte, mert a fajta a 

Szerémségbe a középkori francia-vallon, észak-olasz kapcsolatok révén kerülhetett be. Több 

helységnév is jelzi a Szerémség és Tokaj-Hegyalja kapcsolatát, mint az Balassa Iván kutatásaiból 

ismert. A színtiszta középkori magyar lakosság szőlőművelése szakadt meg a török előrenyomulása és 

pusztítása révén. A középkori szerémi borok a Dunán Esztergomig hajón, majd szekereken folytatták 

útjukat. A vámosok is legértékesebbnek tartották ezeket a borokat, a baranyai, somogyi elé helyezve 

őket. Galeotto Marzio, Mátyás király udvarában élt humanista úgy vélekedett ezekről a borokról, hogy 

csodálatos nektár, amelyeknek nincs párja. 1387 novemberében Zsigmond király szigorú parancsban 

hagyta meg, hogy ne akadályozzák a Szerémségben megtelepedett raguzai kereskedőket  frissen 

szüretelt boraik elszállításában. 1510-ben a Pesten lakó Temesvári Bodó Mihály végrendeletileg 

rendelkezett, 50 hordó szerémi és somogyi boráról. De más budai polgárnak is volt szerémségi bora, 

sőt szőlőbirtoka is. De a Bács megyei tizedjegyzék szerint is 1522-ben 77 szegedi patrícius polgár 

extráneus birtokosként Péterváradon, Kamoncon, Karomon, Szalánkeménben és Szerlökön 



 

szőlőbirtokokkal rendelkezett. A szegediek  voltak a szerémi borok legnagyobb kereskedői, révükön 

jelent meg a szerémi bor Északkelet-Magyarországon is, pl. a szepességi borkereskedő városkákban 

(Bártfa, Lőcse, Eperjes, Kassa).  

 



 

10. A BORTERMELÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON A II. ÉS A III. ÉVEZRED 

FORDULÓJÁN A MAGYAR BOR HELYE EURÓPÁBAN 

10.1 A RENDSZERVÁLTOZÁS ÉS A MAGYAR BOR 

A közép-kelet-európai térség országaiban 1989-90-ben összeomlott az addig működő szocialista 

rendszer, és megkezdődött a rendszerváltás. Mind a gazdasági mind a társadalmi átrendeződés óriási 

kihívás elé állította a volt szocialista országok gazdaságát, mivel megszűnt a mindig biztos 

felvevőpiacnak számító KGST. Ennek következtében a piac valódi hatásaival és következményeivel 

kellett számolniuk mind a vállalatoknak, mind a magánszemélyeknek. Így a borászat sem kerülhette el 

a rá váró nehézségek, problémák sorát. 

A magyar borászat a rendszerváltás utáni 10 évben nagy átalakuláson ment keresztül. 

Magánosításra (privatizációra) került a szőlőtermesztés és a borászat, miközben a hagyományos 

exportpiacok javarészt elvesztek, és a belföldi piac is átrendeződött. A változások során voltak, akik 

tönkrementek, de voltak, akik sikeresen átvészelték ezt az időszakot, és fejlődésnek indultak. A 

tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt számos szőlőterület megműveletlen maradt az 1990-es évek 

elején. Kiemelkedett egy főként kistermelőkből álló csoport – a későbbi “Év bortermelője” rétege, 

akik jelentős szakmai és erkölcsi sikereket értek el belföldön és külföldön is. Néhány közép- és 

nagyüzem pedig felfuttatta a külföldre irányuló borértékesítést. Ugyanakkor jelentős  nagyvállalat  

ment tönkre, és számos kistermelő küzd szinte megélhetési gondokkal. A sikerekért egyre nehezebb 

körülmények között kell megküzdeni.  

 

10.2 A BORSZEKTOR PRIVATIZÁCIÓJA 

A borszektor magánosítása (privatizációja) 1989-ben kezdődött, bár a szőlőterületek nagy része a 

rendszerváltás idején is már magántulajdonban volt. A korábbi évtizedek államosítása ellenére a 

szőlők nagy része magánkézben maradt, sőt a '80-as évek folyamán nagyon sokan alakítottak szőlővel 

foglalkozó szakcsoportokat, mert ezek biztos pénzkereseti lehetőséggel kecsegtettek. Napjainkra a 

privatizációs folyamat véget ért, ám számos olyan borászati üzem maradt, amelyben az állam többségi 

tulajdonrésszel rendelkezik, vagy teljes egészében állami kézben maradt. Utóbbira példaként említhető 

a Tokaj-Hegyalján működő Tokaj Kereskedőház Rt., amely mintegy 3 ezer hektárral ma is a magyar 

Kincstár tulajdona.  

A borászati üzemek tulajdoni viszonyában teljes a változatosság: van közöttük külföldi tulajdonú 

üzem, vegyes vállalat és hazai befektetők által vásárolt nagyüzem, de még kisebb számban van 

közöttük bankok kezében lévő borászati vállalat is. Itt találhatók a korábbi termelőszövetkezetek 

jogutódjai a mezőgazdasági- és pinceszövetkezetek is. Továbbá a viszonylag kis parcellán gazdálkodó 

sok kiváló szőlőtermelő, borász. A privatizációnak politikai és gazdasági okai egyaránt voltak, melyek 

következtében a magyar szőlő- és borgazdaság teljes mértékben átalakult.  

Összességében elmondható, hogy a magánosítás (privatizáció) során egyrészt kialakultak a 

versenyképes borászati üzemek, másrészt pedig ott vannak a felaprózottság miatt az optimális 

üzemméret alatt működő kisebb pincék is. A külföldiek részvétele a privatizációban számottevő, és 

részvételük mind szakmai mind pénzügyi téren hozzájárult a hazai borászat sikereihez. Jó példa erre a 

hajdani Tokaji Borkombinát sorsa, amely a privatizáció során számos kisebb társaságra bomlott és 

került külföldi tulajdonba. Ezek közül legnagyobb a ma már 99 %-ban spanyol tulajdonban lévő 

Tokaji Oremus Kft., majd a mintegy 100 hektáron működő francia tulajdonú Disznókő Rt., illetve a 46 

hektáros francia-és 5 %-os japán érdekeltségű Hétszőlő Kft. következik. 

 

10.3 A BORÁSZAT JOGI SZABÁLYOZÁSA 

Az 1989-90-ben lezajlott politikai és gazdasági rendszerváltás következtében a borászat jogi 

szabályozásában is elindultak a reformfolyamatok. Az új jogszabályok születését és a régiek eltörlését 

azonban nem csak a megváltozott politikai változások tették szükségessé, hanem az Európai Unió és 

Magyarország között meginduló csatlakozási folyamat is. Magyar részről elhatározott szándék lett az 



 

Európai Unióhoz való csatlakozás, azonban befogadásunkat feltételekhez kötötték a kialakult belső 

érdekviszonyok védelmében. Így a magyar borjog anyagát alkalmassá kellett, ill. kell tenni a 

csatlakozásra, azaz a közösségi joganyaggal egyenértékűvé. Erre azért is szükség volt, mert a 

borágazat jelentős mértékben export-orientált. Az EU-hoz való felzárkózás nagyon fontos, 

versenyképességünk záloga is egyben. Hiszen a hazai termelőknek szembe kell nézniük az olcsóbb 

spanyol, portugál és olasz borokkal, így csak árban és minőségben versenyképes hazai borokkal 

szabhatunk gátat annak, hogy a külföldi termékek megszállják és elsorvasszák a hazai termelést. 

Szükségessé vált egy új bortörvény elkészítése. Az európai integrációs folyamatban számos 

eredményt könyvelhetünk el a szőlő- és borgazdálkodás területén. Elsőként említhető az 1993. 

december 1-jén hatályba lépett Európai Megállapodást kiegészítő borkereskedelmi megállapodás, 

majd az 1994. április 1-jén életbe lépett bor-eredetvédelmi megállapodás. További fontos lépés a még 

ebben az évben életbe lépett hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, az 1997-ben elfogadásra 

került 1997. évi CXXI. törvény (új bortörvény), valamint a 2000. augusztus 1-jével hatályba lépett 

jövedéki törvény. 

 

10.4 A HEGYKÖZSÉGI TÖRVÉNYRŐL 

A múlt század végén megalakult és az 1948-tavaszáig még eredményesen működő hegyközségi 

szervezetrendszert a szocializmus megszüntette, a róla szóló törvény is hatályát vesztette. A 

hegyközségek újjászervezésének gondolata először csak a '90-es évek elején vetődött fel az új 

társadalmi, gazdasági forma kiépítése kapcsán. Az 1994. évi CII. törvény rendelkezett a hegyközségi 

rendszer újbóli létrehozásáról. Az Országgyűlés a hegyközségekről szóló törvényt a következő célból 

alkotta meg: 

– a szőlőművelés, bortermelés színvonalának emelése 

– a termékek piacképességének javítása 

– a korszerű származás-, eredetvédelem és minőségvédelem meghonosítása 

A törvény néhány vonatkozásban megőrizte korábbi rendeleteit, ám számos új elemmel, feladattal, 

hatáskörrel bővült. A II. világháború előtti intézménynek is volt bizonyos minőségvédelmi funkciója, 

azonban fő feladatként csak az új hegyközségi törvény határozza ezt meg. Nemcsak a 

borhamisításokra, hanem a borjogszabályok betartásának ellenőrzésére is jogosult. Továbbá a 

hegyközség lett az a szervezet, amely a termékek származását, eredetét garantálja. Így ezzel a 

törvénnyel Magyarországon ismét létrejöttek az eredetvédelem önkormányzati szervezetei. Eddig 

ugyanis éppen a leghatékonyabb, a termelői önkormányzatok ellenőrző szerepe hiányzott, szemben a 

nagy bortermelő európai országokkal, ahol már régóta kialakult ennek a rendszere, mint például 

Franciaországban az AOC-szervezet vagy Spanyolországban a consejo regulador-ok. 

Hamarosan az évek során számos új rendelettel egészült ki a törvény a jogharmonizáció 

következtében. A hegyközségek adatszolgáltatási rendjéről született új szabályozás a 34/1997. FM 

rendelettel. Továbbá az Országgyűlés 2000. nyarán elfogadta a Bortörvény (szőlőtermesztésről és 

borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. tv.), Hegyközségi törvény módosítására vonatkozó 

előterjesztést. A Hegyközségi törvény módosítása apróbb, a jobb működést szolgáló kiegészítéseket 

tartalmaz. A nem megfelelő egyeztetés és jogszabály előkészítés miatt azonban számos kifogásolható 

rendelkezés is született. 

 

10.5 AZ 1997-ES BORTÖRVÉNY 

A magyar borászat harmonikus illesztését  az Európai Unió szabályaihoz nagyban elősegítette az 

Országgyűlés által 1997. őszén elfogadott szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló CXXI. 

törvény ( új Bortörvény) és  e törvény végrehajtásáról szóló 106/1997. FM rendelet. A törvény már 

javarészt megegyezett az Európai Unió előírásaival, amit alátámaszt az a tény, hogy  az agrárágazatok 

közül az EU elsőként a magyar szőlő- és borjogot ismerte el a közösségi szabályozással 

egyenértékűvé. Ám az évek során szükség volt további kisebb finomítások, módosítások elvégzésére.  

A törvény a II. fejezetben rendelkezik a telepíthető szőlőfajták, a szőlőtelepítések és a 

szőlőkivágások szabályozásáról. A telepítések szabályozása két szempontból is fontos, mert egyrészt a 

telepítendő szőlőt nyilván lehet tartani, másrészt pedig befolyásolni lehet a borszőlők telepítését. A III. 



 

fejezet a borászati termékek meghatározásait, a borkészítési eljárásokra vonatkozó szabályokat 

(kékderítés, házasítás), továbbá a bor kategóriáit (asztali bor, tájbor) tartalmazza. A törvény IV. 

fejezete a borpárlat előállításával és kezelésével foglalkozik, ami az EU szabályozásnak szintén fontos 

részét képezi, hiszen a bor lepárlása az Unió legfontosabb eszköze a termelési feleslegek kivonására. 

Az V. fejezet a borászati termékek forgalomba hozatalának módjáról rendelkezik. Kötelezővé tették a 

termelőknek a származási bizonyítvány beszerzését. Így bort, valamint borászati feldolgozás céljára 

szőlőt forgalomba hozni, forgalmazni csak származási bizonyítvánnyal szabad. Forgalomba hozatal 

csak a hegyközség által nyilvántartásba vett és az OBI által ellenőrzött pincészetből lehet és állami 

ellenőrzőjeggyel kell ellátni a meghatározott termőhelyről származó palackozott minőségi borokat. 

Említést érdemel még a törvény 82. §-a, amely a Magyar Borkönyvről rendelkezik. A Borkönyvben 

azok az EU-jogszabályok szerepelnek, amelyeket célszerű még a csatlakozás előtt átvenni. 

A törvény az elmúlt évek alatt kiegészült, ill. bővült néhány újabb jogszabállyal. Megemlíthető az 

élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 17/1999. FVM-

EüM együttes rendelet, amely a szőlőfeldolgozás, bor- és pezsgőkészítésről rendelkezik. Az igazi 

teljes körű, az egész Bortörvényt átfogó módosítás 2000-ben valósult meg. A törvényre vonatkozó 

módosító javaslat még 1999. tavaszán került megvitatásra az Országgyűlés elé, amit 2000. nyarán el is 

fogadott, így 2000. évi XCIX. törvényként lépett életbe július 24-től. 

 

 

 



 

11. A BOR MINT JÖVEDÉKI TERMÉK 

 

A hegyközségekről szóló 1994-es és a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 1997-es 

törvény, továbbá az időközben ezeket kiegészítő jogszabályok nagyban segítették az EU 

jogszabályaihoz való harmonizációt. De ezenkívül még számos megoldásra váró feladatot kellett 

teljesíteni, mint például a borhamisítások felszámolása, vagy a kataszteri nyilvántartás létrehozása. Ezt 

a célt szolgálta többek között a bor 2000. aug. 1-jével jövedéki termékké való nyilvánítása. Ám a 

Jövedéki törvény hatályának kiterjesztésére azért is került sor,  mert a magyar állam kötelezettséget 

vállalt arra, hogy 2000-ig harmonizálja adójogszabályait az EU ide vonatkozó előírásaival. Egyébként 

a bort a csatlakozás után mindenképpen jövedéki törvénnyé kellett volna nyilvánítani, mert az EU-ban 

a bor jövedéki termék. 

A bor jövedéki termékké válása módosította a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvényt és ennek végrehajtásáról szóló 35/1997. 

PM rendeletet. A két jogszabály új kötelezettségeket ró a szőlőművelőkre és a borkészítéssel 

foglalkozókra. Első lépésként a gazdáknak 2000. június 30-ig jelentkezniük kellett, ill. engedély iránti 

kérelmüket be kellett adni az illetékes vámhivatalokhoz. A bor után nem fogyasztási adót, hanem 

jövedéki adót kell fizetni, ezután alkalmazni kell a jövedéki adótörvénynek a bor előállítására, 

forgalmazására és e tevékenység folytatásaként meghatározott új előírásokat. Az új szabályozás a 

szőlő előállításától a bortermelésen keresztül a forgalmazásig bezárólag átfogja a teljes termékpályát. 

A törvény ötféle kategóriát határoz meg a szőlőtermesztéssel, a bor előállításával és forgalmazásával 

foglalkozókra. Ezek: szőlőtermelő, egyszerűsített adóraktár engedélyes, bor adóraktár engedélyes, 

jövedéki engedélyes kereskedő, nem jövedéki engedélyes kereskedő. Minden kategóriában feltétel a 

regisztráció, a valamiféle engedély megszerzése. 

A jövedéki törvény célja a központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek 

biztosítása, a jövedéki termékek adóztatásához szükséges feltételek megteremtése,  a 

versenysemlegesség érvényesülése figyelembe véve jogharmonizációs kötelezettségünket. A jövedéki 

törvény szempontjából így a hamisítás elleni küzdelem másodlagos. A bort jövedéki termékké 

minősítő törvény nyomán született rendelkezések komoly vitákat váltottak ki szakmai körökben is. 

Olyan adminisztrációs többletmunkára kényszerülnek az érintettek, ami rendkívül megdrágítja a 

családi pincészetek termelését, ugyanakkor nem járul hozzá igazából a borhamisítások 

megszűnéséhez, megnehezíti a borturizmust.  

A jövedéki törvény egyetlen nagy baja, hogy túl hirtelen szakadt a termelők nyakába. Nem volt idő 

alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez, hozzászokni az adminisztrációs munkákhoz. A másik 

oldalról nézve a dolgokat, pedig az FVM sem tudta időben elkészíteni a pincekönyv rendeletet, és 

késve intézkedett a nyomtatványok elkészítéséről. Továbbá nem igazán valósult meg időhiány miatt az 

érintett személyek regisztrációja a megadott határidőre. A szőlőművelők tájékoztatása sem volt elég 

hatékony, mivel nem volt idő a pincekönyv vezetésével kapcsolatos ismeretek átadására. Az azonnali 

törvényhozás helyett egy fokozatos, hosszabb időt felölelő életbe léptetés mindenki számára 

előnyösebb lett volna. Ilyen rövid idő alatt nehéz az EU-s követelményeknek megfelelő vállalkozások, 

pinceszövetkezetek létrehozása. A borszakma véleménye, hogy az érintett személyekre rótt 

kötelezettségek és ezek várható eredményei ma még nincsenek arányban. A jövedéki szabályozás 

azonban csak akkor lehet eredményes, ha a vállalt terhek és az előnyök arányban vannak egymással. 

 

11.1 INTÉZMÉNYRENDSZER 

A szőlő- és bortermelés mind korszerűbb, gazdaságosabb, és az egyre magasabb színvonal elérése 

érdekében szükségessé vált az ágazat intézményrendszerének kiépítése is, mert igen jelentős 

lemaradás tapasztalható a hagyományos nagy bortermelő országokhoz képest.  

A szőlő- borágazat jövőjét nagyban meghatározza a nemzetközi viszonyoknak is megfelelő szintű 

intézményrendszer kialakítása és működtetése, hiszen ennek megléte az ágazat egyik hajtóereje. A 

korszerű intézményrendszer kiépítését megköveteli az európai integrációs folyamat is, mert ennek 



 

hiányában nem valósítható meg  a  magyar bortermelés integrációja. Az intézményrendszert funkciója 

alapján  hat csoportba sorolhatjuk. 

Az ágazatszabályozási és ellenőrzési intézményrendszer országos szintű csomópontja a 

Földművelési Minisztérium. A tárca végzi a szőlő- borágazat jogi hátterének intézését, továbbá 

szakmai feladatokat is ellát.  

Az önigazgatási és szakmai érdekérvényesítési intézményrendszer szakmai szervezetekből áll. A 

legfontosabb a köztestületként működő hegyközségi rendszer. A hegyközségekről szóló törvény 

lehetőséget ad saját szakmai önkormányzatuk kialakítására. A Szőlő-Bor Szövetség és Terméktanács 

hatásköre minimálisra csökkent a hegyközségek létrejöttével. 

A minőségszabályozási intézményrendszeren belül  az ezzel kapcsolatos feladatokkal  a szőlő 

esetében az OMMI, a bor ügyében pedig az OBI foglalkozik. Az eredetvédelmi intézményrendszert a 

hegyközségi tagok adatszolgáltatási kötelezettsége és a származási bizonyítvány kötelezővé tétele 

alapozza meg. 

Az oktatási, kutatási, ágazatfejlesztési intézményrendszerhez tartozik az FM Szőlészeti és Borászati 

Kutató Intézet és számos felsőoktatási intézmények. 

A nemzetközi szakmai intézményrendszer tagjai a nemzetközi borászati szervezetek, amelyek 

fontosak az ország és a szakmai arculat (imázs) teremtés szempontjából. Jelentőségüket tekintve 

kiemelkedő a párizsi székhelyű Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal és a Nemzetközi Bor és 

Párlat Szövetség. 

Egyéb speciális intézményekhez tartozik a Magyar Szőlő- és Borkultúra Alapítvány, a Magyar Bor 

Akadémia, a Magyar Bortörténeti Társaság, a Magyar Borok Háza, a Borértők Klubja és számos 

magán kezdeményezésű egylet, társulat, baráti kör... Említést érdemel a szakmai hagyományőrző 

szerepet betöltő borrendek működése is. 

 

11.2 TOVÁBBI FELADATOK A SZŐLŐ-BORÁGAZAT SZÁMÁRA 

 

A Földművelésügyi Minisztériumban 1996 őszén jött létre az EU Harmonizációs Bor 

Munkacsoport, melynek feladata az EU borjogának tanulmányozása, az ebből adódó harmonizációs 

feladatok meghatározása és kidolgozása. Az ágazat múltbeli és jelenlegi jogalkotásának 

eredményeképpen a magyar borjog ma már számos részletében megfelel az uniós szabályozásnak. 

Egyik legnagyobb feladat a csatlakozás előtt az ország egész területére vonatkozó szőlőkataszter 

elkészítése, amely már elkezdődött. Hiszen minden közösségi borpiaci intézkedés 

végrehajthatóságának előfeltétele ennek megléte. A kataszteri nyilvántartás eredményének 

ismeretében elkészítés alatt áll egy új Nemzeti Fajtajegyzék. Az EU jogszabályainak megfelelő 

borbírálati rendszer kialakításához szintén megkezdődött a borbírálók képzése. A modern, korszerűbb 

gazdálkodás irányába tett intézkedések ellenére azonban számos nehézség, probléma nehezíti a szőlő- 

borágazat sorsát. Alapvető probléma, hogy a szőlőtermelők jelentős része nem rendelkezik kellő 

tőkével a beruházások megvalósításához, és hitelképességük is korlátozott. További nehézséget jelent 

a bor értékesítése is, mert nem a szőlőtermelők, hanem a szőlőtulajdonnal nem rendelkező felvásárló 

nagy pincészetek  dolgozzák fel és értékesítik a megtermelt mennyiség több mint a felét. Mindezeket 

figyelembe véve a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa kidolgozott egy részletes, az ágazat fejlesztését 

szolgáló  rövid és középtávú stratégiai tervet. A rövid távú stratégiai célok között szerepel a 

kedvezőtlen külpiaci változások hatásainak kezelése, a jogkövető magatartás ösztönzése, az esetleges 

természeti katasztrófákból adódó jövedelemkiesés orvoslása. Középtávon kellene pedig az ágazat 

versenyképességét javítani, annak érdekében, hogy sikeresen vegye a magyar borászat a versenyt a 

csatlakozás után vám nélkül, vagy alacsonyabb vámmal behozható jó minőségű, olcsó dél-európai 

borokkal szemben. Ez a termelés és feldolgozás integrálásával, a borászati technológia fejlesztésével 

és hatékony marketinggel, az értékesítést segítő integrációvel (pinceszövetkezettel) érhető el. Az EU 

bortermelő országaiban a pinceszövetkezetek részaránya 55 %, míg nálunk azok szinte teljesen 

hiányoznak.  

Továbbá nagyon fontos feladat az új ültetvénytelepítés bővítése, amelyet meg kell tenni még a 

csatlakozás előtt, mert az unióban gyakorlatilag telepítési tilalom van érvényben. A stratégiai célokat 

figyelembe véve a következő legfontosabb támogatandó tevékenységi köröket határozták meg. Rögtön 



 

elsőként az ültetvénytelepítés és a  szaporítóanyag-előállítás támogatása szerepel, majd fontos az 

export speciális ösztönzése, a piacra jutást segítő és a magyar borok arculatát (imázsát) növelő 

marketing akciók, valamint a megfelelő értékesítési háttér, a pinceszövetkezetek kialakítása. 
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12. FELHASZNÁLT IRODALOM (A SZERZŐ KORÁBBI SZŐLŐ-BORTÖRTÉNETI 

MUNKÁI) 

 

1986.- “Nászéjszakák bora” a Somlai. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.                     

 

1993.- Uradalmi és jobbágy-paraszti szőlő-bortermelés Somlón /17-20. század  

 közepéig/ Termeléstörténeti, történeti - ökológiai tájmonográfia. Debrecen.  

 

1994 - ...és hol a vidék zsidósága...?  Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi,  

 mezővárosi zsidók és nemzsidók együttéléséről. Budapest. Centrál Európa  

 Alapítványi Könyvek 2.  (Deáky Zitával és Vörös Évával) 

 

1995. - Szőlészeti, borászati hagyományok, a megújulás és a közösség kötelékében  (Kapcsolatok, 

hatások, konfliktusok Dunántúl és Európa között a 17.  

 század végétől a 20. század elejéig). Budapest.      

 

1997- Kertészet és polgárosodás. Az európai szőlészeti-borászati-kertészeti  

 ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a Keszthelyi  

 Uradalomban, a 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig). Agrártörténeti - agrártudomány-

történeti tanulmány. Bp. 

 

1998.-  Falusi környezet – nagyvárosi ellátás. (Budapest a kert-, a szőlő-, és  

 bortörténet városa).  Agrártörténeti, agrártudomány-történeti,  

 agráretnográfiai városmonográfia Pest, Buda, Óbuda városegyesítése 125.  

 évfordulóján. Bp. 

 

 1999.- Szent Vincétől - Szent János poharáig. Bp. 

 

2000.- Millenniumi szőlős-boroskönyv. A szőlő és bor Magyarországon. (Írások és  

 gondolatok egy agrárágazat múltjáról, jelenéről, jövőjéről, a harmadik  

 ezredfordulón). Bp. Agroinform Kiadó. (Balogh Istvánnal) 

 

- Galambos Ferenc  OSB alsóőri/Unterwart-Ausztria plébános ünnepi köszöntő kötete. 

(Festschrift für OSB. Ferenc Galambos, röm.kath. Pfarrer von Unterwart/Österreich). In: Néprajzi 

Látóhatár 2000/3-4. (Viga Gyulával) 

 

2001.- Hagyományok-Ízek-Régiók. (Magyarország hagyományos és tájjellegű  

 mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteménye I.-II.  

 Budapest. FVM - AMC kiadása.     

 

2002.- A borkóstolás története, művészete, gyakorlata. Agroinform Kiadó.  

 

2003.- A magyar bor útja. BKL Kiadó. Szombathely. (Ambrus Lajossal és Somlósi  

 Lajossal). 

 

2004.- Történeti borkalendárium. Mezőgazda Kiadó. Budapest.  

 

2006. - Bortörténeti Breviárium. (Magyar borföldrajz kicsiknek, nagyoknak,  

kelettől nyugatig, északtól délig). Agroinform Kiadó. Budapest.   

 

2007. - Magyar füves- és gyógyborok. (Magyar László Andrással) Budapest.  

 

2008. - Nők a magyar szőlő- és borkultúrában. Agroinform Kiadó. Budapest.  



 

 

- Reneszánsz bor - reneszánsz élet - Tokaj reneszánsza. (Kiállításkatalógus Tátrai Zsolt 

képeivel) Bp.  

 

2009. - Borban a vigasság (A bor közösség- és hangulatformáló ereje 

 Magyarországon). Bp.    

- „ad vinum diserti…” Monostori szőlő- és borgazdálkodás. (Dénesi  

Tamással szerkesztett). Pannonhalma - Bp. (Pannonhalmi Bencés  

Apátság Levéltára – Magyar Bortörténeti Társaság)   

- Késő reneszánsz, kora újkori kertek és borok Erdélyben. Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

- Agroinform Kiadó,  Budapest. (Tátrai Zsolt képeivel, VI. fejezet Tüdősné Simon Kinga)  

Bp.  

  



 

13. A TANANYAGHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉPEK 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


