
A szőlőművelés hatása a Balatonkörnyék népének 
életére és településére 

Holub József emlékének 

A bájos balatoni táj mediterrán-jellegű arculata1 el
képzelhetetlen a domblejtők szőlőrendjei és messze fe
hérlő hegyi hajlékok nélkül, melyek kis kápolna körül 
csoportosulnak itt-ott. A kápolnák melletti öreg sírok 
régi szőlősgazdák, szőlőmunkások emlékét őrzik. 
A szőlő azonban több a balatoni tájban, mint egyszerű 
tájalkotó tényező. 

Több, hiszen müveléséből történeti, településtörté
neti, jogi, gazdasági hatások fakadtak és részben adód
nak ma is. Dolgozatunk ezeket a kérdéseket kívánja 
vizsgálni. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kiala
kult kép nem jelent balatoni sajátosságot, pontos pár
huzamban áll más országrészek, sőt Európa fejlődésé
vel.1* Helyismeretünk mellett a feldolgozandó adatok 
tömege kényszerített bennünket arra, hogy mondani
valónkat a balatoni tájra szűkítve adjuk elő. A fejlődés 
párhuzamossága lehetővé teszi viszont, hogy egyes 
esetekben a helyi bizonyító anyag hiányában távolabbi 
vidékek anyagával is foglalkozzunk. 

A vizsgált terület kiválasztását indokolta az is, hogy 
a régészet, régészeti növénytan (archaeobotanika) segít
ségével pontosan ezen a területen jutottunk a néprajz
kutatók, elsősorban Vajkai Aurél által már felvetett 
kérdés bizonyításához, hogy itt Keszthely környékén a 
szőlő- és gyümölcstermesztés rómaikori agrotechnikát 
közvetít a népvándorláskor idején a magyar honfogla
lókhoz.2 Az újabb kutatás bizonyította már, hogy a 
magyar honfoglalók keletről hozott ismereteinek tár
házában otthonos volt a szőlő- és gyümölcstermesztés 
is.3 Korábbi kutatásunk szívesen magyarázta a honfog
lalást követő hazai szőlőművelést az itt talált szlávság 
hatásával.4 A mondottak után a balatoni szőlőkultúra 
gyökereit egyrészt továbbélő római, másrészt saját, 
magyar termelési gyakorlattal kapcsolhatjuk össze. 
Feltételezzük, hogy a kutatás kiterjesztése ugyanezt a 
képet eredményezi majd dunántúli viszonylatban is. 

Nem tagadhatjuk, de nem is kívánjuk tagadni, hogy 
a nyugati telepesek5 révén, meg a szomszédos balkáni 
területek hatására6 gazdagodott, színesedett szőlőkul
túránk. A hatások elkülönítése, körülhatárolása, ma 
meglehetősen nehéz és kockázatos még. Erre a későbbi
ekben kitérünk majd. 

Meg kell említenünk, hogy Zala megye kitűnő tör
ténészének, Holub Józsefnek munkássága a szőlőmű
velés történetének előzményei terén is7 alapvető. Ered

ményei, bár csak 1526-ig vizsgálta a kérdést, nagy segít
séget jelentenek mondanivalónk összegezéséhez. Ked
ves témája folytatását emlékének szántuk. 

A rendelkezésre álló gyér adatanyag alapján azt lát
juk, hogy az Árpád-korban a szőlő nem húzódott még 
fel minden esetben a Balatont koszorúzó dombokra, 
a tó partján, parti homokon, mélyebb fekvésű ligetek
ben is találunk szőlőket. Ez az érdekes jelenség nem ér
tékelhető még. Lehet, hogy a honfoglalás idejének mele
gebb klímájával függ össze a kérdés, amikor a Balaton 
vízállása a mainál több méterrel mélyebb szinten tele
pülést engedett meg,8 de lehet, hogy a honfoglalást meg
előző vízparti téli szállásokkal kapcsolatos szőlőműve
lés9 emlékét őrzik ezek az adatok. 

A római szőlőműveléssel kapcsolatos adataink azt 
mutatják, hogy a magasszintű római agrotechnika jól 
ismerte a domblejtők kedvezőbb mikroklímáját. A cso
paki Kőkoporsódomb római pincéje10 a kékkúti domb
lejtő nagy villájának szőlőleletei,11 a Mons Aureus sző
lőtelepítéssel kapcsolatos feliratai,12, a Mons Alma 
szőlőtelepítése,13 az aquincumi présleletek14 egyaránt 
ezt mutatják. Olyan esetekben, ahol nem állt megfelelő 
domblejtő a szőlőkultúra rendelkezésére, természete
sen a rómaiak is alkalmazták a síkföldi művelést. 
A táci rómaikori bennszülött lakóházban talált szőlő
magvakra gondolunk itt.15 Ilyen kényszerítő körülmény 
azonban a mi balatoni tájunk esetében nem állott elő, 
így az alább szóbakerülő mélyfekvésű szőlőművelést 
római örökségnek semmiképpen sem tekinthetjük. 

A tudomány mai állása szerint a „völgyes, mély fek
vések szőlőtermesztésre kevésbé alkalmasak, mert rend
szerint hidegek és a késő tavaszi és kora őszi fagyoktól 
gyakran sújtottak" — írja Hegedűs Ábel, Kozma Pál 
és Németh Márton,16 sőt hozzáteszik: ,,a szőlő a pá
rás környezetet nem kedveli". Balatonvidékünk eseté
ben a rómaiak nyilván gyakorlatból tanulták meg ezt 
a kellemetlen igazságot. 

A mondottakból adódóan, a mediterraneum szőlő
fajtáival, tehát a római örökséggel szemben feltételez
zük azt is, hogy honfoglalóink olyan keleti fajtákat 
hoztak magukkal, melyek kevéssé voltak kényesek és 
kedvezőtlenebb körülményeket is elviseltek. 

Nézzük ezek után azokat az érdekes és értékes adatokat, 
melyekből a fenti következtetések adódtak. A XIII. század 
elején Turul comes a tapolcai egyház és a patak között 7 sző
lőt és 2 malmot foglalt el.17 A tapolcai középkori egyház a mai 

95 



plébániatemplommal azonosítható,18 a patak a Malomtó le
folyása. Az említett szőlők az egykori Balaton tőzegének pere
mén, a berek szigetein kereshetők ezek szerint. Soó Rezső 
szerint19 a bortermelő szőlő (Vitis vinifera L. = Vinifera L. ssp. 
sativa D. C. Hegi et Beger) „meleg, üde, vagy középszáraz, 
laza, tápanyagban gazdag, nem túl meszes, gyengén savanyú 
— semleges humuszos törmelék — vályog-, lösz-, homoktala
jon" tenyészik. A Balaton pereme, a berkek kiemelkedő hátai 
megfelelnek a szőlő ökológiai igényének, tőzegre azonban 
nem gondolhatunk már. Szárberényben, a mai Vörösberény-
ben a veszprémvölgyi apácáknak volt egyebek mellett 1328-
ban 63 hold berkük, vagy ligetük (nemora) is, amely azelőtt 
szőlő volt.20 Rendesen 1380-ban szőlőt, telket és káposztás
kertet említenek a Balaton partján.21 Szepezden 1288-ban 
14 balatonparti szőlőt adtak el.22 Maristella asszony a hat ka
pás Nagyszőllő (Nogscelev) nevű szőlőjét Alsóörsön Örsi 
Ambrus fiának adta el. A szőlő a Balatontól „ad via mag-
nam" terjedt. A vevő 1272-ben Imurald fiainak adta tovább 
ezt a szőlőt.23 Hosszú ideig élt szőlő ezen a területen, mert 
1513-ban Köveskáli Kristófné Kálóz Prisca Alsóörsön, a 
„via publica" melletti szőlőjét adta el Borhi Balázs veszprémi 
kanonoknak.24 

1277-ben Csopakon a Balaton felé vezető út menti szőlő 
cseréjéről hallunk.25 A mai Csopak Balatonkövesddel egyesült. 
A település északi része volt a középkori Csopak, honnét 
kanyargós út halad délnek, a Balaton felé. Az út mentén te
lepült Balatonkövesd templomromja szerint a középkorban is 
élt.26 A két falu közti meglehetősen sík területen kereshetjük 
az említett szőlőt. 

1411-ben, amikor a tihanyi apátság és az arácsi nemesek el
határolták birtokaikat, az apátság 52 szőlőt kapott a füredi— 
arácsi út mellett.27 A szőlők végénél patak ömlött a Balaton
ba.28 1526-ban Tandallo János tihanyi apát és konventje az 
arácsi Balatonparton, az Arács-fövény (Archfewen) nevű ré
szen egy szőlőt adott el.29 Nagyon valószínű, hogy az 1411-
ben említett szőlők területéből történt az eladás. 1470-ben a 
veszprémi káptalan a merenyei, garabonci és újlaki jobbá
gyoknak egy berek irtását engedte meg szőlőtelepítés céljára.30 

Néha csak a határnév utal arra, hogy vizenyős, alacsony 
fekvésű helyen is élt valaha szőlő. Vázsony Mindenszentek 
tiszteletére avatott egyháza 1425-ben rossz állapotban volt, 
ezért Benedek plébános eladta a pécselyi Nádasd nevű részen 
levő szőlőt, hogy árából a templomot megjavíttathassa.31 

Balatonfüred határában állt a török korban elpusztult Kék 
falu, melynek területén Szőcs Márton fia Tamás 1494-ben 
elzálogosította az Eresztvényaljában levő szőlőjének jövedel
mét.32 Akaiiban a „Kismocsári szőlők" határnév33 ismert ma 
is. 

A XI—XIII. század tarka szolganépei között külön cso
portot képeztek a szőlőművesek és vincellérek (vinitores, vi
nicultures), akik a szőlőhöz tartoztak, azzal adták, vagy aján
dékozták őket.34 1259-ben V. István Csapó fia Andrásnak 
adományozta Páh földjét, ahol olyan várszolgák laktak, kik
nek a cserzővargaság, tímárság, továbbá szántás és vincellér
munka (vinitores) volt a mestersége.35 Egy szőlőhöz rendesen 
egy szőlőműves tartozott. így területünkre vonatkozó első 
okleveles említésben, I. István 1002-ben, vagy közvetlen előtte 
kiadott görög nyelvű oklevélben30 azt találjuk, hogy Palóz-
nakon egy szőlőművest kapott a veszprémvölgyi kolostor 
azzal a szőlővel egyetemben, amit a szőlőműves megművelt.37 

Kálmán király 1109-i megújításában is azt találjuk leírva,38 

hogy ,,in villa Palosnic habet abbatissa unum vinitorem cum 
vinea sua". Az Atyus nembeli Bánd comes 1117-ben Pécse-
lyen, Válluson, Szőllősön, két-két, Kövesden három, Magya
ron öt, Almádon hat szőlőt adományozott az almádi monos
tornak s mindenütt ugyanannyi vincellért is.39 Folkmar comes 
1181-ben Henyén, a mai Balatonhenyén hat szőlőt és öt vin
cellért adományozott a bakonybéli apátságnak.40 Az Albeus-
féle összeírás szerint Endréden, a mai Balatonendréden két 
szőlője és két vincellérje volt a pannonhalmi apátságnak.41 

A királyi és királynéi birtokok szőlővel foglalkozó szolga
népéit „vinidatores"-nek nevezik az oklevelek. Nevük arra 
utal, hogy bizonyos bormennyiséget szolgáltattak.42 Ezeket 
a vinidatores-eket is a szőlővel adományozták egyébként ,43 

Az egyházi és világi nagybirtokokkal kapcsolatban említett 
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„vinitores" és „vinicultures" nevű szolgák is bizonyos bor
mennyiséget adtak évente uruknak. Joachim vitéz 1199-ben 
egész vagyonát feleségére, annak halála után a Szent Mihály 
egyházra hagyta. Adományai közt szerepelt a Kozmadamján 
nevű föld egy szőlővel, továbbá Kálón egy vincellér a szabad 
feleségével és fiaival, az általuk művelt négy szőlővel. Kálón 
még két háznép torlót is hagyott Joachim egy-egy szőlővel, 
akik évente 80 köböl bort szolgáltattak azoknak a lőrinteiek-
nek, akik a tort rendezték.441221-ben Kál és Ambrus egyebek 
mellett két szolgát adott azon szőlőkkel egyetemben, melyeket 
kezeltek a pannonhalmi egyháznak Szőllősön, Bársonyos tá
ján, azzal, hogy évente 1 tunella bort szolgáltassanak be.45 

1227-ben Sal comes nyolc háznépet ajándékozott a Nyivegy-
völgyben a veszprémi káptalannak, akik 20—20 köböl bort 
tartoztak adni évente.46 

Erdélyi László a „tunella"-t 74 liternek veszi47 és olyan kö
bölre gondol, amely 3 pintet tartalmaz.48 Különböző helyeken, 
különböző időben más és más űrtartalmú a köböl.49 Ha a 8,48 
literes budai köbölre gondolunk,50 akkor 20 köböl 169,6 liter
nek felel meg. Egy-egy káli torló család ennek kétszeresét adta 
a fentiek szerint. A borszolgáltatás eltérő tehát, nem tudjuk 
azonban azt, hogy azonosak voltak-e az összehasonlított sző
lőterületek. 

Az adatok hallgatnak arról, hogy a szőlővel foglalkozó 
vinitores-ek, vinicultores-ek, vagy vinidatores-ek növelték 
volna a kezelésükben levő szőlőterületet. Mint említettük, a 
megművelt szőlő után bizonyos bormennyiséggel szolgáltak 
ezek uruknak, a terület gyarapítása számukra is kedvező lett 
volna. Folkmar comes említett adományában 1181-ben, hat 
szőlőről és csak öt vincellérről hallunk. A tihanyi apátság 
1243-ban Arácson egyebek mellett kilenc szőlőt és három vin
cellért is vásárolt.51 Sok példát tudnánk még említeni arra, 
hogy a szőlők száma nagyobb, mint a vincelléreké. Ebből 
azonban nem szabad egyértelműen a szőlőterület növelésére 
gondolnunk, hiszen olyan adatunk is van, hogy a szőlőműve
sek elszöktek. 1301-ben a bakonybéli apátság felsőörsi szőlő
művesei Marc fia István zaklatásai miatt elhagyták a vidé
ket.52 

A Balaton partján Alsóörstől Hegymagasig királyi udvar
nokok laktak az Árpád-korban.53 Ezek szőlőt is műveltek és 
van adatunk arra is, hogy gyarapították szőlőiket. Ypolth 
fia Albert 1225-ben dörgicsei birtokaiból egyebek mellett há
rom szőlőt és a hozzájuk tartozó négy embert adott el a dörgi
csei népeknek.54 A keszi udvarnokok 1255-ben a Csobáncon 
szőlőt telepítettek és emiatt összeütközésük támadt a diszeli 
nemesekkel, akik az ítélet szerint eddigi szőlőiket megtarthat
ták, újabb szőlőt azonban nem telepíthettek ott.55 

Ismeretes, hogy a szőlő minden más gazdasági üzemágnál 
magasabb jövedelmet biztosít.56 Erre a későbbiekben adatok
kal térünk még vissza. Az alkalmas szőlőterületek iránt már 
az Árpád-korban érdeklődött a városi polgárság. A földes
úrnak vagy nem volt pénze, vagy maga nem akart vesződni a 
szőlő kezeltetésével, így szívesen vette ezt az érdeklődést. 
Sopron és Körmöcbánya viszonylag könnyűszerrel vásárolta 
össze a környező kisebb nemesi birtokokat, azok a városok 
azonban, melyek nagybirtokos nemesek, vagy egyházi domí-
niumok közelében települtek, nem terjeszkedhettek ilyen 
szabadon. Ilyen esetben a városok bérlettel segítettek magu
kon.57 Tamás tihanyi apát 1289-ben úrkúti alkalmas földjeit 
évi 880 dénárért 23 esztergomi lakosnak szőlőtelepítésre adta 
bérbe úgy, hogy az újonnan telepített szőlő után csak 5 év 
múlva kezdődik a fizetés.58 

A XIV. században, az egységes jobbágyság kialakulása59 

idején, a terjedelmes erdőterületek lehetővé tették az irtás
földek (terra extirpatitia, extirpatura) szabad foglalását.60 

„Az irtvány általában az a föld volt, amelyet a jobbágy a földes
úr birtokán erdőként, bozótosként, gazos gyepként felfogott 
s a maga munkájával, az erdő, bozót, és gaz kiirtásával és az 
irtott föld szántás-vetés alá helyezésével, tehát jelentékeny 
termővé. Az ilyen földterület az irtás előtt mezőgazdasági 
szempontból nem gyümölcsözött, annál inkább értékelni kel
lett tehát a jobbágy ráfordított munkáját" mondja Szabó 
István.60a Az emberi szorgalommal termővé tett irtások ma
gánbirtoklásáról tanúskodó személynévvel összetett határ
rész-név61 szép számban ismert a Balaton vidékéről is.62 



Ezzel párhuzamosan a szőlőkultúra nagyarányú kiszélesedése 
figyelhető meg. Az irtás módja és munkaeszközei ismertek.63 

A kis számú, paraszti kézen levő igaerő és az ekés földműve
lés munkaeszközeinek költséges volta természetesen nagyon 
megszorította a jobbágyság földszerzési törekvéseit.64 A job
bágyság terjeszkedési tendenciája olyan művelési ágak felé 
irányult vidékünkön elsősorban, ahol különösebb termelési 
feltételek nélkül, csupán emberi szorgalomra és termelési ta
pasztalatra támaszkodva eredményeket érhetett el. A gátló 
tényezők a szőlő és az irtással művelésbe fogott rét esetében 
kapcsolódtak ki legjobban. Az utóbbit csak említjük, vizsgá
lata érdektelen most számunkra. 

A földterület tulajdonjoga, ahol az irtás történt, természete
sen a földesúré maradt.65 A földterület tulajdonjogaival 
(dominium directum) rendelkező földesurat több körülmény 
gátolta, hogy maga irtasson erdőt, bozótost, telepíttessen és 
tartson fenn szőlőt. Nem lényegtelen ebben a kérdéscsoportban, 
hogy a szőlőtermesztés robotmunka mellett nem járt haszon
nal.66 Eleinte arra sem volt szükség, hogy a jobbágy engedélyt 
kérjen földesurától valamely terület irtásához, hiszen volt 
föld bőven. Csak a XVII. méginkább a XVIII. században 
kezdték arra kötelezni a jobbágyokat, hogy irtás előtt a föl
desúr, vagy tisztje engedélyét kikérjék.66 Az irtással szerzett 
jobbágyi szántóterületeket és réteket a földesurak általában 
igyekeztek visszaszerezni. Werbőczi Hármaskönyve és az 
1625. évi 58. te. értelmében ennek nem is volt jogi akadálya. 
Ezzel kapcsolatban Mária Terézia királynő úrbérrendezéséig, 
mely a kérdést országosan egységesen oldotta meg, vidéken-
kint különböző eljárás alakult ki, amit Szabó István részle
tez.67 A Festetics uradalom 1768. évi keszthelyi urbáriumának 
2. pont 2. §-a szerint: „Ha68 a jobbágyoknak valamely irtásai 
vannak, azokat a földes úr tőlük el ne vehesse, vagyis házhely 
után való földek közé ne számlálhassa különben, hanem ha 
azokban tett munkájokat a vármegye által előbb igazságosan 
megbecsülteti, és az szerént találandó árát azoknak kész pén
zül meg adja". Úgy látszik, régi tendencia ez, hiszen az 1267. 
évi pápai bulla már a tihanyi apátság „sok költséggel művelt 
irtásföldjeiről" beszél.69 

A jobbágy telki állományán kívüli mezőgazdasági területek 
megszerzésére irányuló földesúri törekvés a szőlőre nem ter
jedt ki. Amíg a szántóterület növelése érdekében a földesúr 
néha robotmunkával is irtatott,70 a szőlőnél nem tapasztaljuk 
ezt. A földesúr jó néven vette, sőt különböző intézkedésekkel 
elő is segítette az irtást, szőlőtelepítést és fenntartást, hiszen 
ezzel egy értéktelen, vagy alacsony terméshozamú területe jö
vedelmezőbb művelési ág számára is alkalmas lett.71 

Tamás tihanyi apát 1289-ben Úrkúton alkalmas földjeit 
szőlőtelepítésre adta bérbe 23 esztergomi lakosnak évi össze
sen 880 dénárért úgy, hogy az újonnan telepített szőlő után 
csak 5 év múlva kezdődik a fizetés.72 

Örsi Mihály fia Miklós és Örsi Miske fia Pál a veszprémi 
káptalan előtt bevallják, hogy 1350-ben az őrsi Szemercseshe-
gyen egész a „Borzlyukig" terjedő földjüket szőlővel való 
beültetésre engedik át. Úgy egyeztek meg, hogy aki szőlőt ül
tet, vagy ültettet 8 évig mentes mindenféle adótól. 8 év eltelte 
után pedig minden hold szőlőből 5 csöbör bort, 1 kappant, 
2 kalácsot és 1 mérték zabot kívánnak hegyvám és ajándék cí
mén.73 György felsőörsi prépost 1347-ben Berkenyemái és 
Fenyőfő nevű földet a saját, a kegyúr, a veszprémi káptalan 
és a béli apát jobbágyainak szőlőültetésre engedte át azzal, 
hogy minden hold után öt csöbör bort fizetnek.73a Hosszú 
ideig volt szőlő e területen. Az itteni szőlők használói 1650-
ben a prépostság jogait nem akarták elismerni, ezért a vonat
kozó okmányokat átírták.73b 1641-ben Jókai Nagy János Ne-
mespécselyen, a káptalan birtokán bokros területet irtott és 
ott szőlőt kezdett művelni.74 A veszprémi káptalan az ábra-
hámi Vagyonvölgy nevű szőlőhegyen egy műveletlen földet 
4 évi mentesség mellett Szilágyi Istvánnak és fiainak adott át 
1645-ben azzal, hogy 4 év után a szokásos hegyvámot és ti
zedet megadják.75 Pécselyen 1647-ben a veszprémi káptalan 
erdőrészt adott irtásra Bácsmegyei Gergelynek, feleségének 
és fiainak, hogy ott szőlőt telepítsenek.76 1728-ban az őrsi 
jobbágyok kérésére a pannonhalmi főapátság szőlőtelepítést 
engedélyezett a bársonyosi Öreghegyen. A szerződő levélben 
az áll, hogy megkapják az erdős dombot irtásra, melyet kiir

tani és jóféle szőlővesszővel beültetni tartoznak. 12 évi szabad
ságot élveznek, 12 év után megadják a rendes kilencedet és ti
zedet.77 A tényei jobbágyok 1729-ben „jobbágy gazdaságok 
nagyobb előmenetelére és jövendőre leendő jobb maradások
ra" azt kérték a pannonhalmi főapáttól, hogy Tényőtől ke
letre levő hegyen, alkalmas helyeken szőlőt telepíteni engedne. 
A főapát „fönt írt helyeken szőllőknek tsináltatására és épí
tésére" átengedte.78 

1699. június 24-én kelt alábbi irat :79 „Mi Keszthelyi Földes-
Urak és Gondviselők adgyuk tuttokra az kiknek illik, és 
adjuk ezen levelünk rendiben, hogy jövének mi élőnkben 
ugyan ezen Szála-Vármegyében levőben lakozók, mellyek az 
képpen neveztetnek elsőben is Farkas Istvány, Simonitz 
Miklós, Szabó György, Bakoss Istvány, Török János, Pálfy 
Istvány, Pandúr Mártony, Papp Miklós, Gál György, Püspö-
ky Szabó János Csizmadia Lukáts kogy az minemű Keszt
helyi Tornai Pusztán Erdő és sürü Megyék az falu fölött 
napkeletrül vagyon, kívánták Szőllő hegynek nékik föl adni, 
hogy Szőllőket épétsenek azon Földeken, melly szerént azon 
megmondott helyt attuk azon meg nevezett embereknek és 
többeknek is, hogy szabadon építhessék tizedében, ugy hogy 
mihelyen terem torkolóstul egy bizonyos rendeltetett helyre 
fogyatkozás nélkül tartoznak bé adni, az mint Tornai és 
Tetődi Helység Articulusa tartya. Hozzá tévén azt is, ha valaki 
közülük és utánnuk való is a mit foglalna, vagy foglalt volna 
erőtlen lenne megépítésére és a szomszédságoknak kára lenne 
Intra revolutionem unius Anni tartozzanak az ollyat másnak 
föl adni az alább meg irt possessor Urak avagy Gondviselőik. 
Ezen Hegy pedig neveztetik Farkas Hegynek és az is lészen 
neve,illyen képpen egyeztünk közönségessen az ide alább sub-
scribalandók". Az okmányt Tóty Lengyel János keszthelyi 
főkapitány, Pethő István és János, valamint Ebergényi László, 
Babótsay Ferenc megbízottai írták alá mint földesurak. 

Tótvázsonyi Salamon 1735-ben egy sziklás erdőt kapott ir
tásra a veszprémi káptalantól Szőllősön. Az irtás után 5 évig 
nem kellett fizetnie.80 Németh István 1738. október 28-án ki
adott engedély szerint 8 évig nem fizetett az ábrahámi irtása 
után.81 A tihanyi apát 1744-ben 8 esztendeig tartó szabadság
gal „egy darab hegyet, erős erdőből álló szőllőföldet adott, 
ahogy azon szabadon építsenek és csinálhassák, senkitől 
háborgatásuk ne legyen".82 A Hidegkúton lakó Heörsing 
György 1757-ben egy erdőt kapott irtásra a szőlőhegyen, ami 
után 3 évig nem kellett fizetnie.83 A zalavári apátság 1767-ben 
megengedte Nagyrada és Kisrada lakóinak, hogy a Cserepú
pon szőlőket ültessenek, azzal a kikötéssel, hogy az uraságnak 
bordézsmát adnak. A dézsmaszolgáltatási kötelezettség 1778. 
szeptember 22-én állt be. Egy 1777. évi kimutatás szerint a 
Cserepúpon 148 1/2 kapás szőlő volt.84 A piaristák 1810-ben 
Mernyén, Várongon és Homokon engedtek át szőlőtelepítésre 
földeket. Az itt telepített szőlők után 5 évig nem fizettek.85 

1802. június 17-én kelt az alábbi irat :86 

„Én alább irtt Méltóságos Gróf Tolnai Festetics György Ur Ő Nagysága 
Keszthelyi Uradalmának Tiszttartója adtam ezen Levelemnek erejével és 
adok ezen Keszthelyi N. Zala Vrgyében helyheztetett Urodalomhoz 
tartozó Tornai Promontorium mellett fekvő és Penteli nevezetű Csalit er-
dőbül egy 1200 négyszögölből álló Szőllőnek való s Mltságos Uraság által 
tulajdon és örökös jussal birt földet 300 négyszög ölnyi Szőllő állával 
együtt Keszthelyi, Egregyi, Karmacsi, Sz. Andrási, Páhoki és Büki Helysé
gekben lakozó embereknek az alább irt conditiok alatt úgy mint: 

1. Hogy az felvevő gazdák a földért ugyan annak ára neve alatt semmit 
az Urodalmi Cassába ne fizessenek, hanem a helyett kötelessek legyenek a 
kivágandó fák és bokrok töveit és gyökereit kiirtani és a földet tökéletesen 
meg tisztítani, ugy, hogy 

2. Még jövő tavasszal és következendő ősszel jó nemű Szőllő vesszőkkel 
bé plántálják ésleg fellebb hat esztendőknek el forgása alatt Bort termővé 
tegyék és ezen munkájért ugyan ezen idő alatt minden adózástul szabadok 
lesznek, melly kötelezésnek ha eleget nem tesznek, és megirt idő alatt az 
áItalok fel vállolt darab földet tisztán ki nem irtanák és bé nem ültetnek, 
hanem pusztán hagynák, vagy Szőllő termővé nem tennék, az azonnal a 
Méltóságos Uraság rendelése alá essen és más szorgalmatosabb emberek
nek adattassék, a nélkül, hogy a nevezett helységbéliek valami munkáiknak 
megtérítését kívánhatnák. 

3. EH múlván a mai naptól fogva számlálandó hat szabad esztendő a he-
dikben és többi következendő esztendőkben kötelesek lesznek a megneve
zett Szőllős Gazdák minden nyolcadik akót avagy ittzét, mellyet a Mltósá-
gos Uraság Tisztye a szokásba vett és gyakorolt szabadsága szerént a Ter
més Conscriptiojakor vagy netalán azután is ki fog kostolni és ki jelelni a 
Mlgos Uraság akár mellik Keszthelyi pinzéjéhez behozni, azon esetre ha az 
Uraság Tisztjét megcsalni és kijelöltnek helyébe rosszabb bort adni akar
nak, törvény által diktált Confiscatio fent maradván. 

4. A Szőllő lábjából ki vévén azon darabkát a mellyen a Pintzéjek és 
házok fog feküdni, szüretkor minden négyszög öltől egy pénzt és igy egy 
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holdtól per 1200 négyszög öl számlálva három forintot az Uradalmi 
Cassába tartoznak befizetni, ugy mint azon által hogy ugy nevezett Szőllő 
állának a kijelölt és tzövekelt földnek tsak azon része fordittassék, a melly 
alatsonsága miatt Szőllő termésre éppen haszontalan. 

5. Ezen felül az egész hold és 1200 négyszög ölből álló Szőllőtől fognak 
azon napon, a mellyen a Mlgos Uraság Tisztje fogja parantsolni, egy szedőt 
adni és ha nem adhatna azt négy garassal... megváltani. 

6. Minden Törköljöket, Seprejüket nem különben Pálinkának való fa 
gyümöltsöket tartoznak szokásban vett részért vagy Mlgos Uraság Tisztjé
vel, vagy Árendásával teendő Istenes alku mellett bé adni, melyet ha nem 
tselekednének és Gyümöltseiket, Söpreiket, Törkölleiket idegen kazánra 
vinnék, kötelesek lesznek három egymás után következendő esztendők 
alatt minden ollya Gyümöltsüket, Söpröjüket és Törköllöket ingyen és 
minden jutalom vagy rész nélkül a Mlgos Uraság Pálinkaházához bé hor
dani, és ha ezen rendelkezésnek ellene tenni tapasztaltatnának, Confisca-
tiot nem tsak Törköllökre, Söpröjökre, és Gyümöltsükre, hanem magára a 
Szőllőre nézve is szenvedni. 

7. Minthogy a nagy fák a Szellőben nagy árnyékot vetnek és egyéb eránt 
is sok nedvesség nélkül szűkölködnek s a közel levő tőkéket meg ölik, leg
alább terméketlenekké teszik, ezért a Szilva és Őszi Baraczk fákat kivévén 
semmi Gyümölts fát sem magában a Szőllőben (hanem ha a Szőllőtől ép
pen távol esne) ültetni szabad nem lészen. 

8. A Mlgos Uraság sem most a kiirtandó darabon hagyott fákon kivül, 
sem jövendőben semmi nemű Épület vagy karrónak való fát adni, köteles 
nem lészen, ugy hogy az építendő Pintze és Prés ház reparátiojára szükséges 
épület fát a szőllős gazdák a magok pénzén tartoznak megszerezni, a fala
kat egyéb eránt is Fölséges Királyi Parantsolatok szerént kőből, Sárból 
vagy Válogból kelletvén építeni. 

9. Ha valami törvényes elbötsülések, vagy Uraság a Szőllőt vissza venni 
kívánná, azon esetre minden tőke egy pénzzel és száz tőke egy forinttal fog 
számláltatni és e szerént a tőkék száma és a pintzére s a Présházra tett mun
kán kivül semmi egyébre tekéntet nem lészen. 

10. A Szőllőket és az ottan teendő épületeket a Mlgos Földes Uraság 
tudta és különös engedelme nélkül Confiscatio büntetés alatt másnak el adni 
szabad nem lészen. 
11. Hogy a Szőllő annál jobb és hasznosabb móddal műveltessék, törvénye 
légyen az is, hogy ha több fiak volnának, és a szőllő egy holdnál többet 
nem tenne, tehát meg ne osztassék, hanem egyik fiunal maradgyon, aki 
több férfi testvéreit egyesség vagy bötsü szerént ki fizetheti, ugy mindazon
által, hogy mindenkor az első szülöttnek, avagy öreggyebb testvérnek legyen 
jussa a kisebbik felett a többi testvérek kifizetésére, ki halván pedig a f iu ága 
a szőllő magva szakadás képpen Mlgos Földes Uraságra vissza szálljon. 

12. Kötelesek lesznek a szőllős gazdák a Nemes Vármegye által ki adott 
Hegybéli Articulusoknak magokat alá vetni és akár a N. Vármegyétől, 
akár A Mlgos Uraságtól ez után is kiadandó és közhaszonra tzélzó rende
léseket Confiscatio büntetés alatt Szentül megtartani." 

Voltak jobb, kedvezőbb irtásterületek is, ahol éppen a 
munkavállaló fizetett a földesúrnak azért, hogy irtani engedte. 
Eperjesi György 1735-ben az ábrahámi irtásért „szokott mó
don fizet'\ ha nem fizetne, az irtást a földesúr visszaveheti.87 

Olyan esettel is találkozunk, hogy a földesúri kényszerre 
végzett valaki irtást. Gyulaffy László tihanyi kapitány 1560 
táján Kalmár Lázár vonakodó jobbágyot egy „parrag szőllő" 
„megépítése" körüli vitákban félig agyonverte. A jobbágy vo
nakodása érthető, ugyanis a szőlő „erdővé lett", Nemes 
Kozma Fene az apát ispánjának a parancsára kezdett Füre
den irtani egy csalitost 1773-ban. Megtudjuk azonban azt is, 
hogy a terület tulajdonjoga vitás volt és az irtás miatt pus
kákkal, fejszékkel vívott szabályos háborúskodás tört ki a fü
rediek és aszófőiek között.89 

Az irtáshoz kétoldali érdek fűződött a mondottak szerint. 
A földtulajdonos és a munkavállaló érdekeit szeretnénk a kö
vetkezőkben részletezni. 

A bérmunkás kategória a mezőgazdaságban, mint ismere
tes, a szőlővel kapcsolatban alakult ki.90 Lehet, hogy nap
számosok voltak azok a szőlőmunkások, akik a szepezdi 
Demeter nemes özvegyének szőlőjében dolgoztak 1336-ban.91 

1439-ben Káli Éles György egy káli jobbágya 100 dénárért 
vállalta Szegfalusi Péter fiainak szőlőmunkáit, „átaljában", 
ahogy ma mondanánk.92 Bérmunkával műveltetett szőlőről 
területünkről több adat nincs. 

Holub József rámutat, hogy még a XVI. század elején is 
csak elvétve találkozunk a hatalmas Kanizsai és Bánfi ura
dalmakban allodiális szőlőkkel.93 Gyulaffy László tihanyi ka
pitány parancsára ugyan 1560 táján a kisfaludi jobbágyok se
regestül jártak Tihanyba szőlőt kapálni,94 ez azonban a török 
világ harcainak rendkívüli borszükségletével kapcsolatos 
katonai intézkedés csak. Takáts Sándor írja:95 „A rossz ivó
víz okozta sok betegség jámbor eleinket arra kényszerítette, 
hogy nyáron át forralt vizet igyanak. Ehhez azonban — igen 
gyakran — nehezebben juthattak, mint a borhoz, tehát bort 
ittak. A mintiátjuk, a borivásra az egészségi szempont kény-
szeríthette az embereket. A régi levelek világosan megmond
ják ezt. Zrínyi György uram például 1575-ben a kanizsai 
végbeliek számára bort kért Battyhány Boldizsártól.' 'Bort 
küldjön Ked pinzre, — irja — mert az uraim az viztől mind 

elbetegednek; ha jó bort tud Ke, hat pénzen jár pinti'... 
Ittak sokat és gyakran... Eger várában például 1594-ben 
15 200 csöbör bor fogyott el!" Ugyanakkor a töröktől való 
félelem miatt a távoli szőlőhegyekbe nem is mertek kimenni, 
így 1635-ben Pálfi János királyi ember és Sobri Márton nagy
prépost az országbíró parancsára Sáry Gergelyt és nejét bizo
nyos diszeli ingatlanokba és badacsonytomaji szőlőbe iktatt-
ták be. A szőlőbe azonban „a töröktől való félelme miatt ki 
nem mehettek".96 Egy tanúvallomás szerint az 1568-ben el
pusztult Apátiban még 1595-ben is műveletlenek a földek és 
szőlők a töröktől való félelem miatt. Ugyanez a helyzet 1596-
ban Zalaváron és Apátiban is. Ugyanekkor Förkend és Rada 
határa is műveletlen volt már három éve az ellenségtől való 
rettegés folytán.96a 

Érthető, hogy a szőlőművelés a biztonságot jelentő várak 
környékén figyelhető meg jobban a XVI—XVII. században. 
Allodiális szőlőművelésről Tihannyal kapcsolatban szóltunk 
már, hasonló a zalavári Vár környékén is észlelhető.97 A pa
lotai Várkörül is kimutatható a szőlőművelés a török harcok 
idején.98 A sümegi várbirtok jövedelmének zöme is borból ál
lott ekkor.98a 

II. Ferdinánd 1628. július 2-án kelt diplomája megengedte 
a veszprémi káptalan visszaállítását. A püspöki és káptalani 
birtokokat Sennyei István püspök a kincstártól kölcsönzött 
10 000 forintért váltotta vissza Zichy Pál veszprémi főkapi
tánytól. Tőkehiány miatt a XVII. században nem volt még 
szó allodiális művelésről ezeken a birtokokon.99 A zalavári 
apátságnak sem volt anyagi ereje, hogy Bárándot allodiálisan 
felszerelje és műveltesse, ezért oda 1753-ban német telepeseket 
hozatott, főleg erdőirtás végett.lüü A XVIII. század első felé
ben a regéci uradalomban az allodiális szőlőkből a jobbágyok 
bortermelésének fele sem került ki.100a 

A XVIII. századi gazdasági adatok között általában ritka 
a robotmunkával műveltetett szőlő, ami ellen a jobbágyok 
tiltakoztak is. A csopaki jobbágyok XVIII. századi panasza 
szerint101 a veszprémi káptalan szőlőjében robotmunkában 
metszettek 1 nap, kapáltak, 2 nap, kötöztek 1 nap, gyomláltak 
1 nap és szedtek 1 naploa hogy robotmunkában kell dolgozni
uk az uraság szőlőjében. 1753-ban Füreden is robotmunkával 
művelték a jobbágyok a veszprémi káptalan szőlőjét.103 

A piarista rend híres dörgicsei szőlőgazdaságában 1870-es 
évekig allodiális szőlőtermesztés nem folyt.104 A pannonhalmi 
főapátság birtokain hasonló a helyzet és csak 1878 után fordí
tottak különösebb gondot a szőlészetre és borászatra.105 Úgy 
gondoljuk egyébként, hogy a jobbágyság tiltakozása a robot
ban végzett szőlőmunka ellen, egyik okozója az allodiális 
szőlőtermesztés említett jövedelmezőtlenségének. 

A censuális szőlők ugyanakkor megfelelő bormennyiséget 
biztosítottak a földesúr számára. Jól látjuk ezt a piarista rend 
dörgicsei uradalma esetében, ahol az agyagliki dézsmapincé-
ből 1811-ben 1000 akó bort vett meg Miczki János.106 1836-
ban hallunk már az alsódörgicsei dézsmapincéről is.107 Ezt a 
két, jelentős befogadóképességű pincét 1868 után, mikor a 
censuális szőlők hegyvámját végre megszüntették,108 és az 
uradalom az allodiális szőlőtermesztésre volt kénytelen áttér
ni, bortárolásra a gazdaság nem használta többé. A két pince 
a második világháborúig sértetlenül állt. Védelnükről néprajzi 
és gazdaságtörténeti jelentőségük folytán feltétlenül gondos
kodni kellene! 

A kép tehát világos. A földesúri réteg tőkeszegénysége egy
részről, az allodiális szőlők alacsony jövedelme másrészről 
a magyarázata annak, hogy a földesúr megelégedett a kisebb 
de biztos jövedelemmel, a dominium directum elismeréseként 
megszabott szolgáltatásokkal. Holub szerint109 ezek a szol
gáltatások kétfélék. Hegyvám (cenus, terragium) mellett aján
dékot (munera) is kapott a földesúr. Hegyvám címén Nagy 
Lajos 1351. évi törvénye óta a termés kilencedét kellett kap
nia a földesúrnak.110 Szabó István úgy magyarázza Nagy La
jos kilencedtörvényét, hogy a járványok miatt meggyérült 
munkaerő-csábításának lehetőségét akarta a törvény kiküszö
bölni azzal, hogy egységes szintre emelte a járandóságokat.111 

Az 1351:16. törvénycikkel tulajdonképpen megszűnt a hegy
vám, okleveles adatainkból azt látjuk viszont, hogy a hegy
vám szedése volt a gyakoribb továbbra is. Az 1351:16. tör
vénycikket tehát nem vették túl szigorúan. Holub József 
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összeállításából112 látjuk, hogy a XV—XVI. században is ter
méseredménytől független, előre meghatározott bormennyisé
get szedtek hegyvám címén. így 1476-ban Szőlősön, 1493-ban 
Kehidán és 1527-be Arácson 7, Szeleszigeten 1487-ben 7 1/2, 
Kisgyűrűsön 1507-ben 7, Füreden és Kéken pedig a vesz
prémi püspökség urbáriuma szerint néha 6, néha 8 1/2 
köböl hegyvámot szedtek. Hogy ez a módszer kedvezőbb volt 
a szőlőbérlő számára bizonyítja, hogy a tihanyi apát 1476-ban 
Hidegkúti Ferencnek és fiainak kérésére, figyelembevéve szol
gálataikat, Szőllősön levő szőlőjük után a kilencedet hegy
vámra változtatta át.113 Gorup Ferenc novai püspök, rátóti 
prépost Antal János dörgicsei Ficor nevű hegyen levő, új tele
pítésű szőlőjét a kilenced és tized fizetése alól 1659-ben fel
menti. Hegyvám helyett 1 akó vörösbort ad.114 

Fejérkövi István veszprémi püspök 1587-ben a garabonci, 
merenyei és újlaki jobbágyoknak, mert a töröktől sokat szen
vedtek és el ne menjenek, a kilencedet elengedte.115 Ez az 
1587-es püspöki rendelkezés olyan kezdeményezés volt, amit 
lassan az összes zalai káptalani és püspöki jobbágyra kiter
jesztették.116 Amikor a káptalan és a püspökség a XVIII. szá
zad derekán a kedvezmény megszüntetésére törekedett, a tö
rekvés a parasztság éles ellenállásával találkozott. 

1760-ban a felsőörsi, alsóörsi, lovasi, paloznaki, csopaki, 
füredi, pécselyi, szőllősi és vászolyi jobbágyok ügyvédet fo
gadtak ügyük védelmezésére. Az említett községek lakói 
Krimon, más néven Pandúr József ügyvédet bízták meg jogaik 
védelmével. A plebeius Pandúr két ízben járt Bécsben, több
ször Zalaegerszegen a megyegyűlésen. Ott „gyakorta 
lehordták és nyilvánosan világlázítónak nevezték". 1760. no
vember 15-én Kiss Pál nagyprépost szolgabíróval, esküdttel 
és ügyvéddel ment ki a balatoni falvakba az eset kivizsgálásá
ra. Csopakon, a plébános házánál a nagyprépost „fenyegeté
sekkel és ijesztésekkel illette, gyalázta és megígérte, hogy meg
vereti; elkergette és mikor elment és Paloznokon megállt a 
prépost oda is katonát küldött és elkeregette" a jobbágyok 
ügyvédjét. Perczel János szolgabíró szerint az ügyvéd „a job
bágyok közé most nem egyébért jött ki, hanem hogy az Igaz
ságnak megvilágosítását akadályoztathassa", ezért háboro
dott fel úgy a nagyprépost, hogy megveretéssel fenyegetett.117 

Természetes, hogy a jobbágyság ellenállása eredménytelen 
maradt, a földesurak újból a kilenced megadására tudták 
kényszeríteni a jobbágyokat. 1761-ben már azt vizsgálja a 
káptalani úriszék, hogy 1760. kisasszonynap táján kik kérték 
fel az ügyvédet a községek védelmére ?118 

A hegyvámon kívül a szőlőbirtokosok még ajándékkal 
(munera) is tartoztak a földesúrnak, éppen úgy, mint a telkes 
jobbágyok. Ezek azonban évente háromszor adtak ajándékot, 
a szőlőbérlők csak egyszer.119 Az ajándék majdnem minde
nütt azonos volt,kenyér,kappan és zab. 1350-benFelső Őrsön 
minden szőlő után két fonott kalács (torta), egy kappan és 
egy köböl zab volt az ajándék, „mint az országban másutt is 
szokás".120 1572-ben és 1588-ban a füredi bíró 46—46 kap
pant szolgáltatott be Piski István tihanyi várkapitánynak a 
füredi és arácsi szőlők után.121 Hosszúpáh 1588. évi urbáriu
ma szerint minden egész szőlő után 1 kappan és 6 kenyér az 
ajándék.122 A tihanyi apátság 1671. évi urbáriuma szerint,123 

az ajándék minden hold szőlőtől „egy kila abrak, egy kappan 
és egy kalács", „szolgáló embere és az Ur eő Nga emberin 
kivül". Az ajándékot a helybeli jobbágyoknak és a földesúr 
szolgálatában állóknak el szokták engedni. Erre utal az urbá
rium kitétele is. Pálffy Mátyás pannonhalmi főapát csak kü
lönböző kedvezményekkel tudta 1641-ben visszatérésre bírni 
a török elől elmenekült csanaki jobbágyait. A kedvezmények
hez tartozott, hogy a főapát csanaki hegyen szőlővel rendel
kező más községbelieknek is elengedte az eddig fizetett aján
dékot, ami 1 köböl búza, 1 kappan és 1 kalács volt.124 Viz-
kelethy József 1728-ban tudtára adta, akiket illet, hogy kis-
pécselyi szőlőhegyen Tobak Márton egy parlag szőlőt művel 
és a következő, 1729. évi szürettől kezdve egy akó hegyvámot, 
évente fél kila abrakot, 1 kenyeret és 1 tyúkot köteles adni.125 

A nemespécselyiek 1786-ban a „száraz dézsma" elengedését 
kérték, ami abrak, tyúk és kenyér volt.126 Az ajándéknak volt 
tehát ilyen neve is. 

A szolgáltatások viszonylag alacsony volta ellenére a censua-
lis szőlők jövedelmeit a birtok legjelentősebb tartozékának 

tekintették egyes helyeken.127 A földesúri területen levő sző
lők hegyvámjával és ajándékával a földesúr külön is rendel
kezhetett, külön eladhatta, vagy elzálogosíthatta azt, vi
szont megtarthatta magának akkor is, ha a szőlőbirtokot elide
genítette.128 így 1650 körül Piacid pannonhalmi főapát 50 
aranyat vett kölcsön Sándor Gergelytől azzal, hogy amíg ezt 
a kölcsönt vissza nem fizeti, Sándor Gergely mindkét csanaki 
szőlője mentes lesz a hegyvámtól.129 1648-ban özvegy Rácz 
Gáspárné maga, valamint fiai nevében a diási hegyen levő 
három szőlőjének hegy vámját 41 magyar forintért elörökítette 
Bellin Ferencnek és rokonságának a veszprémi káptalan 
előtt.130 

Arra is van példa, hogy a földesúr a birtokán levő censualis 
szőlőt mentesítette a jobbágyi terhek alól. így Bőytös István 
felsőörsi prépost 1699-ben egy jobbágyi szőlőt 10Ö forint 
váltság fizetése ellenében minden teher alól mentesített és ne
mesi birtokká tett.131 A parasztok által szerzett nemesi javak 
kérdésével Varga János is foglalkozik és több balatoni nemesi 
jogú szőlő jobbágyi birtoklásának példáját említi a XVII. szá
zadtól.13^ 

A földesúri jövedelmekkel kapcsolatban lényegileg utaltunk 
is már azokra a terhekre, amik a földesúri birtok censualis 
szőlőit terhelték. Ezek a terhek a földesúri számára adott 
hegyvámból, tehát maximálisan a termés kilencedéből és 
ajándékból állottak. A censualis szőlőt az egyházi tized terhel
te még. Az egyházi tized a legáltalánosabb és legrégibb termé
szetbeli adónem Magyarországon. Kivetésének, behajtásá
nak és elszámolásának kérdésével IIa Bálint foglalkozott 
részletesen.132 A XV. században a dézsmakötelezettség gabo
nára, borra, bárányra, kecskére és ménre korlátozódott.33 

A garabonciak, újlakiak és merenyeik 1771-ben lejárt szer
ződését 1772-ben megújította a veszprémi káptalan. A szer
ződés134 1. pontja szerint: „Borból, gidából, rajból, bárány
ból, gabonából tizedet adnak.. ." A merenyei ispán 1780. 
körüli instrukciójának 4. pontja szerint:135 „Bor, búza, két
szeres, hajdina, bárány, méhe tizedeit beszedi a plébános je
lenlétében. A tizedekről készített jegyzéket a plébánossal 
igazoltatja, neki a sedecimat kiadja, majd a jegyzéket az ura
ságnak beküldi". 

A szőlő utáni szolgáltatások tehát eléggé kedvezőek. Ugyan
akkor a szőlőt nem számolták a jobbágy telekállományába,136 

az állami adózás viszont szinte egészében a jobbágytelekre 
alapult nálunk.137 így a censualis szőlő birtokosa egész sor 
kellemetlen kötelezettségtől mentesült, ami akár a földesúr, 
akár az állam számára a jobbágytelekkel volt összefüggésben. 
Érthető, hogy a balatoni jobbágyság is igyekezett censualis 
szőlőt szerezni. A censualis szőlők kérdését 1848-ban nem 
rendezték, csupán 1868-ban került sok megváltásukra.138 

1873-ban 50 balatoni községben 7937 szőlőbirtokos volt, kik
nek kezén 11 093 hold szőlő volt. Ez 1,4 holdas átlagot ad ki. 
A szőlőterület meglehetősen egyenletesen volt elosztva akkor, 
ez azt jelenti, hogy szinte minden balatoni családnak volt sző
lője.139 A szőlő holdja 26,66 forintot jövedelmezett akkor.140 

A ravazdiaknak 1698-ban 2550 akó boruk termett. 28 csa
lád mindegyikére kereken 90 akó bor jutott, ami az akkori 
2 frt 50 dénáros borárak mellett 225 forint átlagjövedelmet 

1. táblázat 
BALATONFÜRED 

Sor Gazdák Össz. termés Termésátlag akóban 
szám Év száma akóban (1 gazdára eső ter

més) 

1 1796 196 3189 16,2704 
2 1797 183 3012 16,4590 
3 1798 192 4375 22,7864 
4 1799 191 2011 10,5287 
5 1800 197 2535 12,868 
6 1802 199 3878 19,4878 
7 1803 204 4055 19,8774 
8 1804 205 2352 11,4731 
9 1805 208 2902 13,9519 

10 1806 208 2674 12,9557 
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biztosított.141 Ezt a magas jövedelmet nem vehetjük alapul, hi
szen a török utáni viszonylag nyugodtabb idő és az akkori 
gyér emberanyag függvényeként fogható fel. A veszprémi 
káptalan tizedjegyzékeiből kiemeljük Balatonfüred,142 Cso
pak143 és Kisszőllős144 anyagát, melyek a szőlősgazdák számát 
és a terméseredményeket is adja. Ebből az a kép alakul ki, 
amit az említett 1873-as adatok is tükröznek. 

Balatonfüredről ismert adatokat az /. számú táblázaton 
állítottuk össze. 

1796 és 1806 közötti időből, összesen 10 évről vannak ada
taink Balatonfüredről. A szőlősgazdák számának évi átlaga 
198,3 fő itt. Az évi összterméshozam átlaga 3098,3 akó. 
1799-ben volt a legkisebb termés, összesen 2011 akó, ami 

II. táblázat 
CSOPAK 

Sor Év Gazdák Össz-termés Termésátlag akóban 
szám Év száma akóban (1 gazdára eső termés) 

1 1797 230 5095 22,1521 
2 1798 239 3532 14,7782 
3 1799 230 8369 36,3869 
4 1800 228 3697 16,2149 
5 1801 223 5234 23,4708 
6 1802 231 6126 26,5194 
7 1803 232 6100 26,2931 
8 1804 233 3719 15,9613 
9 1805 228 4460 19,5614 
10 1806 235 4098 17,4382 
11 1807 236 5228 22,1525 
12 1808 237 3700 15,6118 
13 1809 233 2892 12,4120 
14 1810 235 2523 10,7361 
15 1811 234 3455 14,7649 
16 1812 235 7390 31,4468 
17 1813 235 1758 6,4808 
18 1814 235 811 3,4510 
19 1815 237 827 3,4894 
20 1816 259 1301 5,0231 
21 1817 256 1781 6,9570 
22 1818 257 4929 19,1789 
23 1819 253 4848 18,8638 
24 1820 250 3906 15,6240 
25 1821 253 2386 9,4309 
26 1822 253 1480 5,8498 
27 1823 254 6028 23,7322 
28 1824 256 4707 18,3867 
29 1825 256 3941 15,3945 
30 1826 259 5583 21,5559 
31 1828 254 3775 14,8622 
32 1829 268 6910 25,7835 
33 1830 260 2505 9,6346 
34 1831 250 3584 14,3360 
35 1833 255 1672 6,5568 
36 1834 257 5057 19,6770 
37 1835 256 2624 10,2500 
38 1836 261 1708 6,5660 
39 1837 258 2146 8,3178 
40 1838 260 2333 8,9730 
41 1839 260 4278 16,4600 
42 1840 248 3642 14,6854 
43 1841 248 3917 15,7943 
44 1842 : 248 5784 23,3225 
34 1843 248 4467 18,0120 
46 1844 248 2459 9,9153 
47 1845 248 5769 23,2620 
48 1846 248 3053 12,3104 
49 1847 248 4931 19,8830 
50 1850 248 2593 10,4516 
51 1851 243 . 1852 7,6213 
52 1852 244 ; 1691 6,9303 
53 1853 1 243 ! 9366 38,5432 

egy gazdára viszonyítva 10,5287 akó termést jelentett. A leg
nagyobb termés 1798-ban volt, amikor 4375 akó termett 
összesen, ami 22,7864 akó termésátlagot jelent egy gazdára 
viszonyítva. A 10 évi termésátlag egy gazdára viszonyítva 
15,6558 akó bor. 

A XV. században egy hold legalacsonyabb termését 100 
köbölnek vették.145 A köbölről korábban beszéltünk már, 
így az említett termésátlagot 848 liternek tekinthetjük. 1666-
ban egy hold termését általában 5 akónak vették, megjegyzik 
azonban, hogy különböző a termés és nehéz belőle az átla
got megállapítani.146 A bársonyosi szőlőhegy termésátlaga a 
XVIII. században 3/4 és 17 akó között ingadozott.147 

Legáltalánosabb volt a budai akó, 54,3 liternek felel meg. 
Valószínű azonos volt ezzel a pozsonyi akó is.1481894-ben 56 
liternek vették az akót,149 ma általában 50 literben számolják 
már. 

A veszprémi káptalan kisfaludi jobbágyokkal 1780-ban kö
tött szerződése szerint a jobbágyoknak meg kellett mun
kálni a 12 kapás „Katedrális szőlőt", aminek termése legfel
jebb 24 pozsonyi akó. Tóth István garabonci jobbágy 1778-
ban kelt panaszos levele szerint fél hold szőlője az elmúlt év
ben 25 akó bort termett.151 A kajári jobbágyok 1825 táján azt 
vallották, hogy 1 kapás szőlő általában 1 akó bort ad.152 

Ugyanakkor a dél-zempléni borvidéken a XVIII. században 
egy 10 kapás szőlőre 10 hordó szüreti eredményt számoltak, 
ami 13,6 hektó eredményt jelentett.153 Ezt az eredményt jó 
termés esetén a dunántúli szőlők is elérték, néha túl is szár
nyalták, általában azonban alacsonyabb volt az itteni termés
eredmény. Ugyanez derül ki Csopak és Kisfalud alább szóba
kerülő anyagából is. 

A Csopakról ismert adatokat a // . táblázaton állítottuk 
össze. 

1797 és 1853 közötti időből összesen 53 évről vannak ada
taink Csopakról. A szőlősgazdák számának évi átlaga 245,9 
fő volt itt. Az évi összterméshozam átlaga 3881,49 akó. 1814-
ben volt a legkisebb termés, összesen 811 akó. Ez egy gazdá
ra viszonyítva 3,451 akó termést jelentett. A legnagobb ter
més 1853-ban volt, amikor 9366 akó termett összesen, ami 
38,5432 akó termésátlagot jelentett egy gazdára viszonyítva. 
Az 53 évi termésátlag 1 gazdára viszonyítva 15,895 akó bor. 

Kisszőllős anyagát a / / / . táblázaton állítottuk össze. 
1831 és 1853 közötti időből, összesen 20 évről vannak kis-

szőllősi adataink. A szőlősgazdák számának évi átlaga 191,05 
fő. Az évi összterméshozam átlaga 3259,8 akó. 1836-ban volt 
a legkisebb termés, összesen 1370 akó, ami egy gazdára viszo
nyítva 6,85 akónak felel meg. A legnagyobb termés 1853-ban 

/ / / . táblázat 
KISSZŐLLŐS 

Sor Gazdák Össz. termés Termésátlag akóban 
szám Év száma akóban (1 gazdára eső termés) 

1 1831 186 4413 23,7258 
2 1832 188 1868 9,9361 
3 1833 190 2095 11,0263 
4 1834 192 5769 30,0468 
5 1835 198 3996 20,1818 
6 1836 200 1370 6,8500 
7 1837 192 2044 10,6458 
8 1838 191 2695 14,1099 
9 1840 192 3688 19,2083 
10 1841 199 2785 13,9949 
11 1842 198 5343 26,9848 
12 1843 199 2550 12,8140 
13 1844 198 4078 20,5959 
14 1845 187 5570 30,2717 
15 1846 193 1658 8,4906 
16 1847 198 2899 14,6414 
17 1850 200 1789 8,9450 
18 1851 171 2448 16,0701 
19 1852 173 1860 10,7514 
20 1853 176 6278 35,6704 
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volt, amikor 6278 akó termett összesen, ami 35,6704 akó átla
got jelent szőlősgazdánként. A 20 évi termésátlag egy gazdára 
viszonyítva évi 17,2530 akó bor volt. 

Az egy gazdára eső évi átlagtermés Balatonfüred, Csopak és 
Kisszőllős vonatkozásában meglehetős egyezést mutat. 
Balatonfüreden 15,6558 akó, Csopakon 15,895 akó, Kisszőllő-
sön 17,2530 akó bor. Hogy ennek értékét is láthassuk, pár 
adatot említünk a kor erősen ingadozó bor áraiból. 

1639-ben 1 akó radai, szabari bor ára 1 tallér volt.154 1698-
ban Pázmándon és Ravazdon a bor akója 2 frt 50 dénár 
volt.155 1708. március 12-én 2 frt 65 dénárért vettek bort.156 

1787-ben Pannonhalmán 1 akó bor ára 1 frt 30 kr volt.157 

1808-ban Ábrahámon az újbor akója 6 frt-ért kelt, a füredi 
pincékből az óbor akója 8 frt-ért, egyéb szőlőhegyek újbora 
akóként 4 frt-ért.158 Ugyanekkor Csáfordon 1808. július 3-án 
1 akó bor ára 2 frt 65 kr volt.159 1812-ben Kövér János vörsi 
plébános feljegyzései szerint160 „borbul nagyon mohó ter
més volt, úgy, hogy helyet sem tudtak adni a bornak, nem 
hogy edényt, 1813-ban és 1814-ben pedig éppen semmi nem 
volt, se sok, se kevés, mert fagyott mind: akkor tehát szörnyű 
ára volt a mit 1812-ben 15—20 garason vettek, 40—60 forin
ton is adták akóját és ugyan ezen szükség miatt az 1815-dik 
termést is el kapták, úgy, hogy a mustot 15—25 forinton is 
megvették". Hasonló feljegyzéseket találunk a diási hegyköz
ségi anyagban is. 1812-ben olyan sok bor lett, hogy a java 
bort akónként 1 forintért adták, adtak bort 45 kr-ért is.161 

1814-ben az előző évi fagy után a bor ára felment 30—35 váltó 
forintra, „akkor az uzsorás kereskedők örvendezve olvasták 
a nagy nyereséget".162 Ugyanakkor 1815-ben merenyei és 
újlaki jobbágyok azt kérték az uraságtól, hogy az adósságban 
elvitt borukat ne 4 forintban számolja el, mert az ősszel akón
ként 20 forintot, a télen 15 forintot, nyáron 9—10 forintot 
lehet a borért kapni.163 A merenyei tiszttartó azt jelentette 
1828. december 27-én a káptalannak, hogy a kanizsai piacon 
a gabonát keresik, de a bort nem veszi senki, pedig két olasz 
van ott 3 hónap óta, akik akármennyi gabonát megvesznek 
egyszerre.164 1835-ben a taszári borok 2 frt 30 kr-ért keltek, de 
1836-ban 8 forintért is adtak el bort ott.165 1836-ban Altstett-
ner Salamon veszprémi kereskedővel olyan szerződést kötöt
tek a piaristák, hogy a dörgicsei borokat 2000 akóig 8 frt-ért, 
azon felül 6 frt-ért veszi át.166 Dörgicsén 1842-ben 1 akó bor 
ára 2 frt 12 kr., 1843—46-ban 1 frt 36 kr, 1847—49-ben 1 frt 
48 kr, 1850-ben 2 frt, 1851-ben 3 frt volt.167 

A terméseredmények felsorolásánál 1848 és 1849 természe
tesen hiányzik. Bogyay főszolgabíró 1848. május 11-én a kö
vetkező hirdetményt tette közzé:168 „Községek tudtára ada
tik, hogy a miután e f. hó 8-án Zala Egerszegen tartott bizott-
mányi ülés alkalmával Ország gyűlésen alkotott törvények ki 
hirdettetve vannak, annak következtében minden Úrbéri vi
szonnyal összve kötött adó részek Roboth, füstpénz és ezek
nek szoros kaptsolatban állók, addig is, míg a törvények vá-
lasztmányilag helységenként kihirdettetni fognak, nyomban s 
örökre meg szüntnek nyilváníttatnak". A censuális szőlők 
birtokosai természetesen megszüntették a földesúri járandó
ságok szolgáltatását, kiderült azonban, hogy ezeknek a sző
lőknek a megváltása jóval később, 1868-ban történhetett 
csak meg,169 így a szabadságharc után újból találkozunk 
egyes hegyközségek terméseredményeinek földesúri összege
zésével. Vannak évek, amelyek azért hiányoznak, mert valami 
elemi csapás érte a hegyet és nem termett bor. Jég, vagy fagy 
lehetett ez, hiszen a filoxera előtti időben ez a két veszedelme 
volt a szőlőnek. Fagykárról a borárakkal kapcsolatban szó-
tunk. Az 1832/36. évi VII. törvénycikk 3. §-a kimondja vi
szont: „Ha a hegyvám alatt levő szőlő hegyekben valamelly 
esztendőben semmi bor sem teremne, az említett járandóság 
hiányát a jobbágyok s bortermesztők következő esztendei 
termésből tartoznak kipótolni". Régebbi gyakorlatot iktat
tak törvénybe, hiszen a radai jobbágyok 1782-ben köszönetet 
mondtak az apátságnak, hogy jégkár folytán előállt 70 akónyi 
dézsmatartozás egy részét elengedte.170 

Elemi csapás azonban a gyakorlat szerint eléggé ritkán 
érte és éri a szőlőt, így művelése meglehetősen állandó jellegű 
terméshozamot biztosít. Ezzel magyarázhatjuk, hogy talán 
sehol sem kerül elő annyi elrejtett pénzlelet, mint éppen vi
dékünkön.171 

Elásott pénzt a múltban is találtak már. 1751-ben a csopaki 
Csók István jobbágy azt vallotta, hogy mielőtt Veszprémben 
tömlöcbe vetették volna, ő is részesült abból a pénzből, amit 
Király Ádám káptalani jobbágy a káptalan csopaki birtokán 
talált. Ezt a földesúrnak be kellett volna jelenteni. Most 50 
forintot fizet, hogy a további büntetéstől megszabaduljon.172 

1748. április 30-án felvett kihallgatási jegyzőkönyv szerint 
Vizkelethy György kispécselyi molnár vallja, hogy Tótiból, 
Kesziből, Badacsonytomajból tizenketten ástak elrejtett kincs 
után gróf Zichy János birtokán, a Pusztavár közelében, egy 
kősziklából kifolyó víz mellett, honnét a Balaton látszik, a 
vártól 200 lépésnyire. A gróf az ásást megengedte, a megtalált 
kincs harmadát kötötte ki magának. Az ásást azonban abba
hagyták, mert kiderült, hogy a jelzett rész már káptalani bir
tok.173 Ezt a kincset egyébként 1941-ben pontosan ott keres
ték még, kereséséhez a Balatoni Múzeum engedélyét is kér
ték.174 

A szőlő jövedelmezőségével inkább magyarázhatjuk vidé
künk pénzleleteit, mint különböző hadjáratok zsoldosainak 
harácsolt kincseivel.175 Erre példaként említjük, hogy 1635-
ben Kiss István füredi jobbágy 127 forint zálogösszeget fize
tett ki a tihanyi apát helyett és még 40 forintot is adott kölcsön 
az apátnak.176 Nem véletlen, hogy a XVIII. században már 
162 000 holdas Festetics birtok alapja pár hold irtáson telepí
tett szőlő volt a XVI. században, a család akkor még polgári 
sorú tagjainak kezén.177 

A jobbágy számára, aki rendelkezett a szükséges munka
kedvvel, munkaerővel és termelési tapasztalattal, előnyös volt 
az irtás és azon telepített szőlő fenntartása. Az irtásföldön 
kialakított szőlő esetében nem volna helyes a haszonbérlet 
megjelölés, hiszen ezt a szőlőbirtokot nemcsak használta lé
tesítője, de elidegeníthette és átörökíthette azt.178 Szabó István 
szerint179 „majdnem nemesek módjára" élhetett vele. Szabó 
Werbőczi alapján arra is rámutat, hogy örökhagyás esetén a 
földesúr a földet, rétet, malmot „közbecsü" alapján válthatta 
magához, a szőlőt azonban csak megfelelő értéke ellenében. 
„Meg kell jegyeznünk, hogy a közbecsü csak tizedrésze volt 
a jószág teljes értékét képviselő örökbecsünek" mondja.179a 

Holub szerint180 örök-haszonbérletnek, emphyteusis-nek te
kinthető ez a forma. 

A forma a XIII. század második felében megtalálható már. 
A tihanyi apát 1271-ben egy magtalanul elhalt kéki jobbágya 
nem egészen egy holdnyi szőlőjét a királyné egy ottani embe
rének adta el.181 1272—1277 között keletkezett az a késői át
írásból ismert oklevél, amely szerint Heka nevű füredi job
bágy 2 márkáért elzálogosította „Erdye" nevű szőlőjének fe
lét felső szomszédjának, az ugyanazon faluban lakó Pétörké-
nek azon kikötéssel, hogy 1 évig, a szüret előtt nem vált
hatja vissza.182 1307-ben a veszprémi káptalan egy ábrahámi 
jobbágya szőlőt hagyott a kőkúti pálos kolostorra, s ehhez a 
káptalan beleegyezését is adta bizonyos feltételekkel.1831336-
ban Vilmos pannonhalmi apát úgy intézkedett, hogy rádi job
bágyai, ha el akarnak menni és tartozásaikat megfizették, 
amit építettek, házat, pincét, szomszédjaik becslése szerint el
adhatják.184 Alsóörsön Bacho Gergely eladott egy szőlőt 1404-
ben Szabó Tamásnak és Csiszár Péternek, amit maga telepí
tett a veszprémi káptalan területén. A vevők 1410-ben újabb 
szőlőt is vásároltak itt.185 Móric fia Miklós füredi jobbágy 
vásárolt szőlőjét 1439-ben 2 évre zálogba vetette 7 arany fo
rintért Essegvári Pál nemesnek. A zálogbavevő köteles volt 
a szőlőt nyeséssel, kapálással, levéltisztogatással jó karban 
tartani.186 Köves András veszprémi püspök 1563-ban panaszt 
emelt Gyulaffy László ellen, mert az Herenden megvásárolta 
Alth László szőlőjét, ki Choron András jobbágya volt. A sző
lő neve Béldiszőlő, más néven László-szőlő „in promonthorio 
Balashege apellato".187 1633-ban Rendesi Tamás szigligeti 
lovaskatona Ábrahámban levő egy hold szőlőjét a Kékkúton 
lakó Péternek, Mihálynak és Borkának adta el 20 forintért.188 

Jókai Nagy János 1641-ben a veszprémi káptalan birtokán, 
bokros területen irtással létesített szőlőjét 25 forintért eladta 
Sápi Tamás pécselyi prédikátornak.189 1644-ben a veszprémi 
káptalan azon szőlőt, mit Csizrnadia Benedek Ábrahám pre-
diumban 60 magyar forintért vásárolt a kővágóörsi Bakony 
Istvántól, megerősíti a földesúri jog fenntartása mellett.190 

Székely Ilona maga és testvérei nevében, hogy férjét Szálai 
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Miklóst a török fogságból kiszabadíthassa, a kispécselyi 
Cseresnyés szőlő nevű szőlőjét, amely fél hold, 1645-ben el
adta 50 forintért Petke Jánosnak, feleségének és gyermekei
nek.191 1647. fehérvasárnap megjelent a veszprémi kápta
lan előtt özvegy Farkas János és Monostorapáti határában a 
Lakosházi dűlőben két hold szőlőt eladott 25 magyar forin
tért Csekő Jánosnak és gyermekeinek. A szőlő határa délen 
a Via Publica volt.192 Ábrahámban Fejes János irtogatott föl
deket és némely irtást 1 pint borért, némelyet 1 forintért 
adott el 1650-ben.193 Csizmadia András kiskomáromi hajdú 
a Szentgyörgyvárban lakó Nagy Gergelynek adott el egy sző
lőt 1660-ban, amely az alsópáhoki hegyen volt.194 Ősze Ilona, 
Farkas János özvegye 1660-ban szőlőjét, amely a szentantal-
falvai Mocsárhegyén volt, eladta Verbőczy, más néven Trom
bitás Mártonnak.195 Egy XVII. századi adat szerint196 a füredi 
Kis János, aki a tihanyi apát jobbágya volt, kölcsönt vett fel 
nemzetes Siskei Istvántól. A kölcsön biztosítékaként zálogba 
adta Kovácsék malmán aluli rétjét és „Czingotában. való kis 
gyümölcsös irtását". 1674-ben a pannonhalmi főapátság 50 
tallérért eladta a csopaki ,,Bür szőllőt", az alsóörsi „Docza 
szőllőt" a felsőörsi András kovácsnak.197 Varga Mihály és 
Gergely káptalani jobbágyok egy szőlőnek való helyet irtot
tak Alsóörsön és azt 1757-ben Gelencsér Pálnak adták el.198 

Kandikó Ferenc kővágóörsi lakos bizonyítja 1757-ben, hogy 
egy darab rétet bírt a káptalani ábrahámi birtokán a Balaton 
mellett, melyet ősei más darab szőlővel vettek, részint ők, 
részint maga irtással növelt,̂  a rétért és irtásért Dóczy főbí
rótól 13 forintot felvett.199 Árvái Sándor és felesége csopaki 
hegyen levő egy hold szőlőjüket présházzal, pincével, 8 akós 
hordóval, mert távol volt, eladták 1769-ben 135 rénes forin
tért a Kövesden lakó Andrásnak és feleségének, Sülé Juliká
nak.200 Szabó István balatonkövesdi kirurgus 1796-ban kérte 
a káptalant, hogy a paloznaki szőlőhegyen levő szőlőjét, 
amely akkor Csonka Imrénél volt, vegyék vissza, és az általa 
leteendő 110 forintért neki adják át. A szőlő ősi birtoka, ame
lyet vándorlása idején édesapja gondatlansága miatt 110 fo
rintért adtak el Csonka Imrének.201 Jófejű János tiszttartó 
jelentette 1831. április 24-én a káptalannak, hogy a kisfaludi 
„Katedrális szőllőt" megbecsültette és el akarja adni. Csak 
egy vevő volt hajlandó 150 forintot fizetni érte, mert nagyon el 
volt hanyagolva. A szőlőt lánccal megmérték, 1 hold 10 öl 
nagynak találták. A szőlő munkája: metszés 6 nap, háromszo
ri kapálás 18 nap, kötés és szüret 8 nap, összesen 32 nap.202 

1841-ben Gelencsér Mátyás eladta a várongi hegyen levő 2 
kapás szőlőjét, a két hozzávaló pincével együtt 150 forintért 
a piarista rendnek.203 1842-ben a Fonóban lakó Tódor János 
özvegye a piaristákra hagyta a Telekihegyen lévő szőlőjét.204 

A földesúr számára a szőlősgazdák személyében beállt 
változás lényegtelen volt, ha járandóságait zavartalanul él
vezte az új szőlősgazda esetében is. Ennek biztosítékaként a 
censuális szőlő használójának személyében beállt változással 
kapcsolatos szerződést záradékolta, vagy külön nyilatkoza
tot kapott jogai biztosítása érdekében. Példákkal a fentiek
ben is találkoztunk már hasonló jogügyleteknél, párat emlí
tünk még. 1299-ben a tihanyi apát kikötötte, hogy a vett 
szőlő újbóli eladásához ki kell kérni az apátság engedélyét.205 

1802-ben a tótvázsonyi Salber Ferenc, Marsstein Ferenc és 
Szálai Mihály vállalják, hogy Oroszi Pállal elcserélt kiszöllősi 
szőlőjük után a tizedet minden per nélkül fizetik a kápta
lannak.206 Mernyén 1837-ben a piarista rend köt 37 jobbágy-
gyal szőlőtelepítésre szerződést. A szerződés207 egyik pontja 
szerint, ha „valaki szőlőjétől meg akarna válni, szándékát 
tartozik az uraságnak bejelenteni és csak annak engedélyé
vel és helybenhagyásával adhatja el azt". 

A censuális szőlő anyagi előnyei mellett ez a jogi struk
túra lehetővé tette, hogy távoli vidékek népessége is szőlőt 
szerezzen magának. Ezeket a távoli szőlőbirtokosokat „vi
dékieknek" nevezték (extranei) a helybeliekkel szemben.208 

Soraikban jobbágyot, városi polgárt és nemest egyaránt ta
lálunk.209 A censuális, tehát más földesúr területén levő 
szőlő használata esetén a nemesnek is jobbágyhoz hasonlóan 
kellett fizetnie a hegyvámot és ajándékot.210 Országos hírű 
szőlőhegyen néha nagy vagyonú, előkelő családok is szerez
tek censuális szőlőt, ha másként nem lehettek ott birtokosok. 
„Éppen ezért a szőlőbirtok volt az a birtokfajta, melyben 
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legjobban kiegyenlítődtek a rendi kategóriák" mondja Szabó 
István.210a 

Tamás tihanyi apát 1289-ben úrkúti alkalmas földjeit 
23 esztergomi lakosnak adta bérbe szőlőtelepítés céljára.211 

1285-ben a koloni Sefrid fiai György és Miklós Merenyén 
vettek szőlőt.212 1363-ban Vászoly szőlőhegyén sok idegen
nek, köztük Veszprém megyeinek volt szőlője.213 A XIV. 
században mindszenti, némái, gugi, Örsi nemesek és jobbá
gyok, győri polgárok voltak szőlőbirtokosok a szentmártoni 
hegyen. Hegyjog fejében a tizeden kívül metszéskor, kapálás
kor és szüretkor fizetségek jártak tőlük az apátságnak.214 

Telekiben 1429-ben 116 szőlő volt. A szőlőbirtokosok közül 
еёУ» György fia István fehérvári lakos nem volt nemes.215 

1453-ban Barnabás veszprémi mészáros tagadta meg a bor
tizedet csopaki szőlője után és a káptalan tagjait is súlyos 
szidalmakkal illette.216 1475 táján Kornis Mihály segesdi 
főesperes a felsőörsi Berkenyemálon levő, 50 forintért vett 
szőlőjét a veszprémi Szent Kereszt oltárnak ajándékozta.217 

Kéken 1494-ben a veszprémi Varga Mihálynak is volt szőlője 
az Eresztvényaljában.218 1613-ban Ergelics Ferenc veszprémi 
püspök pert indított Gyulaffy Kristóf ellen, mert az Érsek 
Ambrus püspöki jobbágy, tapolcai lakos két badacsonyi 
szőlőjét elfoglalta. Az egyik szőlőt „Posyt Szeoleo aliter 
Hegestho" hívták, a másiknak „Lepony" volt a neve. A per 
1614-ben még tartott.219 Fábri Miklós győri kanonok 1667-
ben paloznaki szőlőjét Gál Istvánnak adta el 200 császári 
tallérért és 25 magyar forintén.220 Vászolyon 1763-ban a 
szőlőhegyen vászolyiakon kívül pécselyieknek, öcsieknek, 
nagyvázsonyiaknak, vöröstóiaknak, kővágóörsieknek, alsó-
és felsődörgicseieknek, csicsóiaknak, mencshelyieknek, pad
ragiaknak, kisdörgicseieknek, barnagiaknak és udvariaknak 
volt szőlőjük.221 1770-ben Ábrahámban 20 szőlősgazdából 
csak 1 volt ábrahámi, 5 kővágóörsi, 6 salföldi, 5 rendesi, 
1 barnagi, 1 noszlopi jobbágy volt.222 1781-ben a veszprémi 
káptalan kisszőllősi szőlőhegyén 27 kisszőllősi gazda mellett 
86 vidékinek volt szőlője. Az idegenek közt hidegkútiakat, 
tótvázsonyiakat, vámosiakat, veszprémieket, szentkirály-
szabadjaiakat találunk.223 1783. április 9-én a bácsi szőlőhe
gyen halt meg Tóth István 60 éves pápai polgár.224 1779 ok
tóber 3-án, tehát szüret idején a bácsi hegyen született egy 
kislány, akinek szülei ugyancsak pápai polgárok voltak.225 

A pápaiak úgy látszik igyekeztek a Balatonnál szőlőt sze
rezni, mert 1718-ban „Desertum Örvényes"-ről írta a tihanyi 
apátság urbáriuma,226 hogy „hegyvámot a pápaiak leginkább 
praestálnak". 

Az eddigiek során többször esett már szó a szőlők nagysá
gáról. A szőlőket legtöbbször szám szerint említik az okle
velek és a szolgáltatások is szőlőnként voltak megszabva. 
Ebből következik, hogy a szőlők általában egyforma nagy
ságúak voltak. Egy szőlőt általában egy holdnyinak vettek, 
ennek művelésére egy embert számítottak.227 Á hold nagy
sága vagy a föld minőségének, vagy a művelési ágnak a függ
vénye. Áz I. osztályú szántó holdját általában 800 öllel 
vették, a II. osztályúét 1000-el, a III. osztályúét 1200 öllel. 
A szőlőt általában 800 öllel számolták, az erdőt és legelőt 
1200 öllel.228 Nem voltak túlzottan következetesek ebben, 
mert 1836-ban Szentmiklóson és 1837-ben Mernyén 1100 öl
lel számítottak egy hold szőlőt.229 A kisfaludi „Katedrális 
szőlő"-ről említettük már, hogy azt 1831-ben 1 hold és 
10 ölnek mérték. 1780-ban 12 kapásnak mondták ezt a sző
lőt.230 Az 1 kapás szőlőt általában 94 négyszögölnek vették 
a XVIII. században,231 így a „Katedrális szőlő" nagyságát 
1128 négyszögölnek tekinthetjük. Ezen az alapon feltételez
hetjük, hogy Kisfaludon is 1100 öllel számolták a holdat 
1831-ben. Kérdéses azonban, hogy budai, vagy más néven 
királyi ölről van-e szó itt, amelynek 1/16-od része be van 
rajzolva Werbőczy Tripartitumába ? A budai öl egyharmad
dal hosszabb, mint a bécsi öl.232 Úgy látszik bécsi ölben szá
moltak a XVIII. században vidékünkön. A diási, cserszegi, 
nagytomaji hegyvámos szőlők 1769. évi Conscriptió-jában233 

ugyanis ezt találjuk: „3. Eddig való szőllőhegyi szokás sze
rint minemű darab föld vétetődött egy holdnak?" Felelet: 
„Hold számmal szőllő Hegyeinkben ekkoráig nem éltünk 
azért ezen kérdésre nem is tudok felelni, hanem most Magist-
ratualis conscriptor Uraimék által Diáson Szabó Márton 



Szőllője megméretvén is quadro hozott ki 963 Bétsi ölet, 
mely is tészen 3/4 holdat. Cserszegen megint Borsos Ferencz-
né megméretvén, az in quadro hozott ki 1127 Bétsi ölet, 
melly is tészen egy holdat..." A Festetics hitbizomány 
egyébként 1802-ben már 1200 négyszögöllel számolta a szőlő 
holdját a cserszegtomaji szőlőhegyekben.234 Egy bécsi öl 
1896 mm.235 A pontos területnagyság egyébként úgy lát-
látszik, sem a terület tulajdonost, sem a szőlő használóját 
nem érdekelte. A veszprémi káptalan kérésére a megye 
1763-ban a vászolyi szőlőhegyen egy szőlőt újból megmére
tett, aztán a többi szőlőt ahhoz viszonyítva nézték meg és 
írták össze.236 Érdekességként említjük, hogy Arács felmé
résénél olyan kötelet használtak 1410-ben, amelynek hossza 
az arácsi templomajtó szélességének tizennyolcszorosa volt.237 

Szabó István 1796-os, említett kérésével kapcsolatban em
lítenünk kell a földesúr „kibecsülési jogát". A földesúrnak 
Werbőczy szerint joga volt a földjén levő szőlőből a birto
kost, bárki volt is az, kivetni, de ez esetben a szőlő igazi árát 
téríteni kellett.238 Holub szerint239 ez azt jelenti, hogy a föl
desúrnak nemcsak elővételi joga volt, hanem bármikor ki
becsülhette az örökhaszonbérlőt a szőlőből, de, mint emlí
tettük már, csak az igaz érték letételével. Mária Terézia úr
bérrendezéséig Werbőczy Hármaskönyve mellett az 1625. évi 
58. te. szabályozta még a szőlők földesúri kibecsültetési 
eljárását. Az eljárással Szabó István foglalkozik részlete
sen.239 Rámutat, hogy az utóbbi törvény azt kívánta meg
akadályozni, hogy a kibecsülést a szüret közeledtével ne vé
gezhessék, mert így ,,a szőlősgazda az évi betakarított mun
kájának gyümölcsétől esett el". Előírták azért, hogy a szőlő-
kibecsültetést Szent György napja után nem lehet végezni. 
A kibecsültetési eljáráson biztosítani kellett a szolgabíró, 
az esküdt és a szomszédok jelenlétét. Szabó István rámutat, 
hogy még az újkori magyar nagybirtokon érvényesülő gaz
dasági szemlélet, a munka- és tőkeerőviszonyok egyformán 
nem ösztönözték a birtokost arra, hogy szőlőhegyein nagy 
beruházást, bérmunkás alkalmazását kívánó alloidális szőlő
termelést folytasson, vagyis erőszakosan növelje saját ke
zelésébe vont szőlőterületeit. „A földesúr inkább abban igye
kezett birtokjogát hangsúlyozni, hogy a jobbágy-polgár
nemes szőlősgazdát a kibecsültetés fegyverével a szőlő meg
felelő karbantartására és a szőlő- vagy boradó beszolgálta
tására késztesse". 

Nézzünk pár kibecsültetési esetet vidékünkről! 1671. feb
ruár 18-án Sennyei István püspök azt a badacsonyi szőlőt, 
amelyet Tóth Gyurkóné a tapolcai egyházra hagyott azért, 
mert a tapolcaiak nem munkálták meg rendesen és a termés 
az előző évben kint is maradt, 33 tallérért és 50 pénzért 
Légrády István tiszttartónak adta.240 Az 1746. évi megyei 
összeírás szerint a csacsi plébános szőlőjét a tiszttartó 16 fo
rintért magához váltotta.241 1749-ben március 25-én jelenti 
Bajomi Ádám hegybíró, hogy a nemespécselyi szőlőhegyen 
számtalan panasz érkezett Nagyvázsonyi Istvánra ,,lopás, 
veszekedés, káromkodás" miatt. Nagyvázsonyi javulást igért, 
de újabb panaszra kimentek a törvénybíróval és esküdtekkel 
és 75 forintra becsülték Nagyvázsonyi szőlőjét.242 A pécselyi 
szőlőhegy 1750. évi articulusának 25. pontja kimondja, 
hogy ,,ki a rendelkezéseket nem tartja be, annak szőllőjét az 
árának letétele után el kell venni".243 Alsóörsön 1757-ben 
Hetési Péter a hegymesterekkel és hegybírákkal, ,,a hegy 
törvénye szerint" Faragó Mihály használatában levő sző
lőt, mivel Faragó nem munkálta meg és évekig dézsmát sem 
fizetett, elbecsültette és a maga számára foglalta le.244 A kis-
szőllősi hegybírák és esküdtek 1759-ben Kiss Pál veszprémi 
kanonok parancsára összegyűltek, mert Dávid Klára asszony, 
Talián József özvegye a káptalan birtokán levő szőlőjét 
többszöri felszólítás ellenére sem munkálta meg. „A szőllőt 
a község törvénye szerint" elvették tőle, mivel abban tőkét 
is alig találtak.245 A csopaki hegybírók és esküdtek 1773. 
március 25-én Horváth Pál őrkanonok parancsára néhai 
Basa Ferenc szőlőjét felbecsüllek. A szőlő 216 sor, van rajt 
egy rossz pince és présház, jó prés és kád, rocska, 2 csöbör 
rudastól, 30 akóra való hordó, konyhára való fa, cserép
edény, néhány vas edény és eszköz, egy fából való tüzelő
konyha, a szőlő végén egy pincének ásott gödör, mellette 
jó rakás kő, a szőlőben szép fiatal gyümölcsfák. A szőlőhöz 

elsősorban az elhunyt fiának van joga, tehát megkapja azt, 
de édesanyját tartozik kifizetni.246 Sós István garabonci lakos 
1775-ben arról panaszkodik, hogy szőlőjét betegsége foly
tán idejében megkapálni nem tudta, ezért lvánci István 
merenyei kasznár becsű nélkül 9 forintért elvette azt tőle, 
pedig a szőlő 50 forintot ér.247 Varga Imre vámosi agilis 
1783. április 5-én tett panaszt a káptalannál, hogy a paloz-
naki szőlőhegyen, a káptalan birtokán egy szőlőt bírt békén 
és a csopaki ispán azt most tőle elvette és a szomszédnak 
adta oda, pedig a szomszéd nem is kérte. A vételt a szomszéd 
annakidején nem ellenezte és az az uraság tisztjének jelen
létében történt.248 A kisfaludi számtartó jelentette a kápta
lannak 1823-ban, hogy Márkus István 500 forintot érő sző
lőjét elvette és azt Orovics Mihálynak és Vas Antalnak adta 
át. A szőlő árát az új gazdák részletekben fizetik majd ki. 
A szőlőt úgy látszik azért vette el, mert az Csányi Lászlóé 
volt, aki feles művelésbe adta át Márkusnak, a szőlő után 
járó hegyvám meg nem folyt be.249 

A fentiekből azt látjuk, hogy a földesúr általában akkor 
élt a szőlő elbecsülésének jogával, ha a megmunkálásában 
valami hiányosság mutatkozott, járulékait nem kapta pon
tosan, vagy a szőlőbirtokos magaviselete ellen volt panasz. 
A hegyközségi articulusok 6. pontja szerint250 „Minden
szentek napja táján minden szőllősgazdának a hegymester 
házához kell jönnie és hite szerint megvallani, hogy az el
múlt évben valakit, valahol káros helyen a szőlőben és gyü
mölcsösben nem látott-e..." Természetes, hogy számtalan 
jogos és jogtalan panasz hangzott el a kötelező vallomástétel 
során. • • 

A hegyközséget említettük, pár szót kell róla szólnunk. 
„Szőllőhegy név alatt értetnek pedig ollyal tájok, mellyek 
az uraság nyilvános megegyezésével szőllővesszőkkel beül
tettetek s melyekből a földesúr eddig 9-det, vagy e helyett 
10-det, vagy hegyvámot, vagy ezzel felérő bért szedett. Mert 
a szőllővesszővel beültetett egyéb földek, mellyek e tekintet 
alá nem jönnek, nem szőllőhegyek, hanem csak kertek so
rába számítandók" mondja az 1832/36. évi VI. törvénycikk 
2. §. A szőlőhegyek szőlőinek „birtokosgazdái — a szőlők 
tényleges művelői és birtoklói — a szőlő művelésének közös 
érdekeitől kialakított külön közösséget, az ún. hegyközséget 
alkották..." mondja Szabó István.250a 

A szőlőhegyek már a középkorban bizonyos önállóságot 
mutattak azzal a településsel szemben, melyek határában 
feküdtek. Ebből fejlődött ki a hegyközség, a maga törvényei
vel, mondja Belényesy Márta.241 Hegytörvény szép számmal 
maradt ránk a XVII. századtól kezdve, melyek több vonása 
megmutatkozik már a középkori hegyjogi szabályokban is.252 

A forrásokból az derül ki, hogy a diási253 és cserszegi szőlő
hegyeknek254 is volt hegytörvénye a XVII. században. A ba
latoni táj XVIII. századi hegytörvényei közül többet isme
rünk már.255 Mivel a hegyközséghez kétoldali érdek fűző
dött, a földesúré és a szőlőhegyen censuális szőlővel rendel
kező birtokosé, a szőlőhegy életét szabályozó rendelkezések 
ezt a kétféle érdeket vették figyelembe. 

A szőlősgazdák hozták az úgynevezett „hegytörvényeket", 
melyeket aztán a földesúr által, vagy jóváhagyásával adták 
ki.256 A csanaki hegyet Győr város lakóinak engedte át 
1683 után a pannonhalmi főapátság „tizenegy esztendeig" 
tartó szabadsággal, „hogy annál jobban települjön". A csa
naki szőlősgazdák 1694-ben a pannonhalmi főapát bele
egyezésével 11 pontból álló statútumokat alkottak.257 Ezek 
a statútumok úgy látszik hasznosak voltak, mert Gábor, 
szentmártoni szerzetes tiszttartó 1712. április 18-án „Szent 
Mártonyhoz tartozó szőlő hegyeknek, hogy mestereknek és 
szőlős gazdáknak ki adott parántsolatai" című utasításában 
7 pontban szabályozta a hegyközségek életét.258 Amikor a 
pannonhalmi főapát 1728-ban az őrsi jobbágyoknak szőlő
telepítést engedélyezett a bársonyosi Öreghegyen, kikö
tötte, hogy hegymestert csak az uraság hírével választhatnak 
és szőlőiket csak az uraság tudtával adhatják el.259 1776-
ban a főapátság a Kisstrázsahegy beültetésére adott enge
délyt. A szerződőlevél 7 pontban szabályozta a szőlőtelepí
tők kötelességeit.260 

A hegyközségek életét a XVIII. században megyehatósá-
gilag hozott hegyarticulusok szabályozták, melyek végrehaj-
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tását szőlőhegyenkint külön hegybiróságokra bízták.261 

Minden községben, ahol szőlőhegy volt, megalakult a hegy
bíróság. Bár a hegyközségek különleges autonómiája telje
sen nem zárta ki a földesúri jogot, de egyéb művelési ágak
hoz viszonyítva erősen korlátozta azt.262 A hegybíróság il
letékességi területe a szőlőhegyre korlátozódott, amely árok
kal és mesgyével volt határolva. Innét a közmondás: „árkon 
túli hegymester". 1790. július 12-én írta Vajda Sámuel ti
hanyi apát: „A kis kapolyi határozatokat se jóvá nem hagy
hatom, se nem ellenezhetem, minthogy még árkon kívül hegy
mesterkedem. . ."263 

Zala vármegye urai 1752-ben 30 pontban állapították meg 
a hegyarticulusokat, 1770-ben újból szabályozták azokat. 
Az újabb articulusok a nemes és paraszt viszonyának tüze
tesebb meghatározásában térnek el az előzőktől. A censuá-
lis szőlővel rendelkező nemes és jobbágy egyenlő jogú tagja 
volt a hegyközségnek.264 A kihágásokért egyaránt büntetés 
sújtotta a nemest is, a jobbágyot is. Ez az alaptörekvés mu
tatkozik meg az 1625. évi munkácsi és 1795. évi beregszászi 
hegyjogban is,265 de az 1752-es zalai articulusokban is. 

1767-ben a felsőörsi nemes Tóthy Mihályt ól a káptalan el
vette irtásföldjét és Sipos Péter káptalani jobbágynak adta 
át.266 A nemesek, akik censuális szőlőt bírnak, 1760-ban sé
relmezik, hogy egyenlőek a jobbágyokkal és a káptalan ha
tósága alá tartoznak, a káptalan ugyanúgy bünteti őket, 
mint a nem nemeseket. Kérik, hogy ügyüket válasszák el a 
jobbágyokétól és rájuk ne legyen érvényes a jobbágyurbá
rium.267 A kérés természetesen megoldhatatlan volt. Alsó
örsön 1767-ben nemes Miskai Ádám ellen 48 forintos bün
tetést hozott a hegyközség,268 tehát a censuális szőlőbirto
kosok zömmel jobbágyból álló testülete. 

Az 1770-es új zalai articulusok már kimondják, hogy „az 
érdemes nemesek és méginkább főemberek személye nem 
parasztbíróság hatalma alá való" s ezért nem is kényszerít
hetik őket arra, hogy évenkint a hegybírónál megjelenjenek 
a feljelentési fogadalom letételére. Lopás és paráználkodás 
esetében is a legközelebbi vármegyei bírósághoz kell a hegy
bírónak fordulnia, mert „ezek büntetése a hegységet nem 
illeti". A nemest, ha a szőlőben bitangoló befogott marháját 
erőszakkal kiszabadította, sem foghatták el. Verekedés ese
tében is kimondja az 1770. évi articulus, hogy a nemes a tör
vényszék, a jobbágy földesura hatalma alatt áll, így a hegy
bíróság csak a szabados parasztokra mondhat ítéletet.269 

A hegyközség a censuális szőlőbirtok rendszerének fel
számolása, 1848 után sem szűnt meg, mint jogi testület mű
ködni. A működésének alapelveiből azonban kikapcsolódott 
a korábbi földesúri érdek, a hegyközség 1868 után a szőlő
birtokosok érdekvédelmi szerve lett. Jól tükrözik ezt a so-
mogyszentmiklósi Szentgyörgyvárihegy 1900-ban kelt rend
szabályai.270 A hegyközségek az Orsz. Hegyközségi Tanács 
vezetésével egészen 1947-ig működtek. A szocialista mező
gazdasági szektor létrejöttével feladatuk megszűnt már. 

A legtöbb szőlőhegyben kápolnát találunk. Ezek szerepe 
jellemző a korra. Az említett 1694. évi csanaki szőlőhegyi 
statútumok 5. pontja szerint:271 „A harangot penig kivigyék 
és felcsinálják, hogy estve, reggel imádságra és az felhők 
eleibe is harangozhassanak..." A kaposvári kecelhegyi sző
lőhegyen 1767-ben öntött harang haranglábon csüngött, 
mivel csak 1904-ben épült ott hegyi kápolna.271a A szőlő
hegyi harangok a jégverés ellen védték a szőlőhegyet, imád
ságra szólították a szőlőmunkásokat. II. József felvilágosult 
szelleme akarta csak meggátolni ezt az ősi, babonás szokást, 
a felhők elé való harangozást: „A minemű kegyelmes ren
delkezések ezen folyó 1786 dik esztendőbeli Szent Mihály 
havának 3-dik és 7-dik napjain érkeztek, kinek kinek követ
kezendőkkel értésére adatnak. 

Sok példákkal bizonyos lévén az, hogy az érezek az ha-
rangozás által az fölhők eloszlása helett inkább az ménkövet 
magokhoz szívják s a veszedelmet öregbbitik, a melyet a 
harangozás példáibul mind az harangozó emberekre, mind-
pedig a templomra s templomokra nézvést, a mellyek a mén-
küütés által el égtek bizonyétani lehet, ezért F Urunk azt 
magával el hitetvén, hogy az eő jobbágyai azt az eő hasz
nokra czélzó szorgalmatosságának fogják tulajdonétani, ha 
a felhők ellen eddig szokásban volt harangozást el 
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tiltja, azért parancsoltatik, hogy valamint ezen kegyelmes 
rendelés és tilalom haszony végett tétetik, ugy az minden 
heleken megtartassék".272 

A mai tomaji kápolna helyén olyan kis kápolna állott, 
amit Bakó Farkas építtetett a török kiverése után.273 Ezt a 
kápolnát 1763-ban Festetics Kristóf, földesúr látogatta meg 
és a következő bejegyzést tette a kápolna számadáskönyvébe : 
„A-o Dni 1763 die 27 Mens. X-br megh tekintvén az Uraság, 
dicsértetik a Helységnek áhétatossága és hogy Isten Eő Szent 
Isten Eő Szent Fölséghe Sz. Anna Asszony esedezése által 
Thomaji Hegyet terméssel megálgya és veszedelmektük meg 
őrizze, tehát a Helség tovább is igyekezzék azon Templomots-
kának éptségben tartásán és költségek szerzetese melybül 
egy néhány misét szolgáltatna a helség. Tomaji Helség Bíró
nak keze alatt lévő summábul tovább is conseváltassanak az 
irások és mind esztendőben bé adva szám adását az Helség 
Birája".274 

„A Gyenesi Hegység téréin ujjonan épült Kápolna kezde
tének oka történt 1807-ik esztendőben, midőn a Gyenesi 
Hegységnek Szőllő Birtokosai jó indulatból összve gyülekez
tek és arról tanátskoztak, hogy mi módjával tudnának az 
Istennek imádandó örök emlékezetére és tiszteletére egy Ká
polnát emelni, ahol közönségesen évenkint az Isteni gond
viselő kegyelméért esedeznének, hogy a Fölséges Ur Isten 
magokat és Szőllejeket minden kárvallástul megmentse és 
megtartsa..." Mivel akkor más lehetőségük nem volt, a 
faludi puszta templom275 egy, még álló falát fundamentumig 
kibányászták és a kibányászott követ kápolna építésére hord
ták össze.276 A kápolnát 1826-ban szentelték fel.277 

A hegyközségi kápolnától égi segítséget vártak tehát a 
szőlősgazdák, földesurak, a szőlők védelmét és jobb termést 
reméltek a kápolna védőszentjének segítségével. A védőszen
tek közül Szent Donatus és Orbán került szorosabb kapcso
latba a szőlővel. Tiszteletükkel Vajkai Aurél foglalkozik rész
letesen.2773 

A tendencia ősi. A gyulakeszi határ Szent Ferenc késése 
nevű körhajós, román ízlésű templomából ma már csak az 
alapfalak vannak meg. Környékén település nem volt,278 

nem lehetetlen tehát, hogy egykori szőlőhegyi kápolna volt. 
Gyulaffy Kristóf 1617-ben Szentháromság tiszteletére ká
polnát építtetett a Csobánc hegyen. A kápolnának két hold 
szőlőt adott, melynek,,Kulcsárszőllő" volt a neve.2791767-ben 
épült Veszprém határában a csatári kápolna.2793 Bajzáth 
József püspök egyházlátogatási jegyzőkönyve szerint 1774-
ben építették a bácsi kápolnát a hegyközség birtokosai.280 

A káptalantóti plébánia 1816. évi egyházlátogatási jegyző
könyve281 említi, hogy a Páduai Szent Antal tiszteletére szen
telt kisörsi kápolna nagyon düledező állapotban van. 1830-
ban a pápai Eszterházy uradalom alkalmasabb helyet, téglát, 
zsindelyt és épületfát adott a hegyközségnek új kápolna 
építéséhez.282 Az 1816. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv em
líti az ábrahámi kápolna romjait is. Ugyanott egy harang
láb is volt, kb. 30 font súlyú kis haranggal.283 A csacsi szőlő
hegyen Urunk színeváltozása tiszteletére szentelt kápolna 
áll. Eredete ismeretlen. A romladozó épületet a hegybirto
kosok állíttatták helyre a XIX. században. Évenkint szüret
kor a kápolna javára mustot is szedtek.284 Örvényesen az 
1788. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv a Szent Vendel, Rókus 
és Rozália kápolnát is említi. Az 1816. évi jegyzőkönyv már 
nem beszél róla.285 A török korban elpusztult Bar falu em
lékét őrző Barihegy kápolnáját 1785-ben építették a bari 
templom omladékából. A cserszegi kápolna a múlt század 
közepén épült.286a 1904-ben készült a kaposvári keceli szőlő
hegy kápolnája.286b 

Jankó János észrevette már, hogy a balatoni községek so
rában utcák mentén sorakozó házakból álló falusias telepü
lések mellett hegyközségekből alakult településeket is talá
lunk.287 

Jankó szerint Almádi, Vonyarcvashegy és Gyenesdiás 
ilyen hegyközségekből alakult politikai község. Cserszeg-
tomajt, mivel a Balatontól kicsit távolabb esik, Jankó nem 
vizsgálta már. Kialakulásának kérdésével Vajkai Aurél 
foglalkozott részletesebben.288 Révfülöp is hegyközségből 
alakult közigazgatási egységgé, községgé Jankó könyvének 
megjelenése után. Létrejöttében azonban a balatoni idegen-



forgalomnak volt alapvető szerepe. A balatoni idegenforgalom 
községformáló ereje Balatonföldvár esetében tanulmányoz
ható jól. 

A hegyközségekből alakult politikai községekre a mi bala
toni tájunkban a rendszertelen beépítés jellemző. Létrejöt
tükkel kapcsolatban Vajkai Aurél figyelt fel egy alapvető 
kérdésre, nevezetesen, hogy ezeknek a falukká alakult hegy
községeknek a török világ harcaiban elpusztult falu volt az 
előzménye.289 Ez érthető! Azokat az elpusztult falvakat, 
amelyek határa elsősorban szőlőművelésre volt alkalmas, 
nem telepítették újra a török után földesuraik, hiszen a tá
volból művelt censuális szőlők révén jövedelmük biztosított 
volt. Ilyen elpusztult és szőlőtelepítésre alkalmas falu igen 
sok volt a balatoni tájban. „Valódi középkori templom is 
akad a szőlők között; feltűnő módon majdnem minden ne
vezetesebb szőlőhegynek megvan a maga templomromja" 
mondja Vajkai Aurél,289a majd így folytatja: „Mindjárt a 
fűzfői sarok közelében, szőlők végében áll az egykori elpusz
tult falunak, Márnának román templomromja és Tihanynál 
is szőlő övezi a török alatt eltűnt Apáti templomát. A Bala-
toncsicsó feletti Balázshegyen a hajdani falu emlékét őrzi a 
még elég jó állapotban levő templom. Odébb, a Fülöpihegy 
mellett az ecséri rom. . . " Említhetjük még Rádot, Boglárt, 
Faludot, Keszthelytomajt, Diást, Vonyarcot, Becét, Lád-
tomajt, Köbölkutat, Badacsonyt, Kisörsöt, Ábrahámot, 
Báiándot, Csobáncot, Kisfaludot, Töttöskált, Kerekikált, 
Bácsot, Diskát stb. 

Természetesen azoknak a faluknak az újratelepítése is el
maradt, melyeket a földesúr allódiális művelésre fogott. 
Ilyen viszonylag kevés akad, de említhetjük Battyánt, Fené
ket, Hídvéget, Töreket, Szántódot stb. Ez az utóbbi forma 
most érdektelen számunkra. 

Ugyancsak érdektelen az az eset is, amikor az elpusztult, 
túl sűrűn települt, kis határral rendelkező falvakat azért nem 
telepítették újra, hogy megfelelő nagyságú határt tudjanak 
kialakítani az életbenmaradt, vagy újratelepített falu szá
mára. Ezt az érdekes telepíléstörténeti kérdés-csoportot 
azonban csak akkor tudjuk majd részletezni, ha a MTA Ré
gészeti Kutatóintézete által kezdeményezett régészeti topog
ráfiai felmérés az egész Balaton környékére befejeződik 
majd.290 

A szőlőhegyekbe való kiköltözésre a törököktől való ret
tegés adta az első indítást.291 A XVII. században elpusztult 
Ságvár szőlőhegyébe a Rákóczi szabadságharc idején So-
mogyfajszról és más falukból való gazdák költöztek ki, 
kiket Zádori Mihály veszprémi prépost űzetett ki a hegyek 
közül.292 A földesúri robotszolgáltatások zavartalan bizto
sítását kereshetjük a rendelkezés mögött. A csanaki 1694. évi 
szőlőhegyi statútum 2. pontja kimondja, hogy a szőlőhegyben 
csak szőlőmunka idején szabad tartózkodni, „ha télen is 
ott akarnának lenni, az házak disjiciáltassanak". Hasonló 
indítéka lehetett annak a pannonhalmi főapáti rendelkezés
nek 1776-ból, amely a bársonyosi Kisstrázsahegy szőlőte
lepítési engedélyében kiköti, hogy az új szőlőkben a préshá
zon kívül semmiféle más épület nem emelhető.294 Ugyan
akkor a bársonyosi szőlőhegyen 1738-ban 10 szőlősgazda 
élt kint, 1759-ben 22 már a számuk.295 A Keszthely körüli 
szőlőhegyekben is éltek már a XVIII. században, talán ko
rábban is. így Cserszegtomajon egy 1701-ben készült kő 
épületben a pince és présház mellett konyha és szoba is van. 
Ez tehát már eredetileg is lakásnak épült.296 Parragh József 
keszthelyi bíró számadásában olvashatjuk:297 „1769. Die 
10 9-eber. Vice Ágens Ur szőllő hegyi lakosok bé hajtására 
jővén, főzelékre és baromfira költöttem D 15" Ez a vissza
telepítés azonban úgy látszik nem járt eredménnyel, mert 
Vajda György keszthelyi bíró számadásában ezt találjuk:298 

„1789 May 16. Lengyel katona, hogy az város hajdújával el 
ment az szőllő hegyre forspontot parancsolni, fizettem neki 
szükségben D 10". 

Más okból is tilalmazták azonban a szőlőhegyi szétszórt 
gazdasági építményekbe való kiköltözést. Somogy vármegye 
1717-ben tilalmazta, hogy a falvak lakói a falu ülésén kívüli 
épületekben ne húzzák meg magukat. A szolgabírák feladata 
volt az ilyen „káros épületeknek" a felégetése, hogy a kato
naság, kor szokásának megfelelően magánházaknál történő 

elszállásolásában fennakadás ne álljon be.299 A kétféle szem
pont, a közterhek alóli és a katonai beszállásolás terhei alói 
kibúvás világosan olvasható abban a rendelkezésben, ame
lyet 1824. április 1-én adott ki Forintos György zala megyei 
szolgabíró a keszthelyeieknek :300 

,,A Tettes Ns Vrmegyének 1819-ik Esztendő Mártius hónapnak 15-iki 
köz Gyülekezete Jegyző könyvének 544-ik száma alatt ugy T. Hertelendy 
György Első Ali Ispány Urnák 1820-ik esztendő Augusztus hónapnak 6-án 
kiadott rendelése következtében meghagyatik Keszthely Mező Városi Elöl
járóknak, hogy minekutánna a Szőllő hegyekben való lakás felsőbb helek-
rül tilalmaztatik, annél fogva, hogy az illyes lakosok a városban leendő köl
tözésre szorgalmaztassanak a következő rendelésekhez az Elöljárók mago
kat tartani ne mulasszák. 

Elsőben 
Minekutánna bizonyos az hogy többnyire a városiak azon okbul költöznek 
ki, hogy az által menő és állandóssan szállástartó katonai szállás alól és 
tartástól mentessek legyenek ahhozképest nehogy a szegényebbek a birto
kosabbak által nyomorgassanak, meghagyatik a városi Elöljáróknak, hogy 
az olyasokra kétszerannyi katona tartást vessenek ki és az városbeliek 
annyival kevesebbet fizetni kötelesek lesznek. 

Másodszor 
Panaszképpen jelentetett az is, hogy a szőllőbeli lakosok az ökreiket el 
adják és azok helyett teheneket vesznek és azokat bé fogván magoknak, 
vélek minden munkát meg tesznek, és igy a köz terh alól magokat ki húzni 
akarják. Melly panasznak következésében azon rendelés tétetik, hogy mi
nek utánna a Tehénen dolgozni ugy lehet, valamint az ökrön, ha egyszer 
meg taníttatnak arra való nézvést, mindazon Gazdák a kik teheneiken ma
goknak dolgozni tudnak, szoréttassanak a közös terhek viselésére is. Egy 
szóval meg hagyatik az Elöljáróknak hogy minden igyekezettel azon legye
nek, hogy jó módokkal arra bírhassák a Hegybéli lakosokat, hogy kenteié
nek legyenek a városba lakásokat bé venni.." 

Vajda György keszthelyi bíró számadáskönyvében 
ilyen bejegyzéseket találunk:301 „1790. Die 27-a Juny. 
Kövesdi László, hogy futrás hordás előtt eladta az ökreit 
büntetést fizet F 2." „1790. Die 14-a Jul Papp István hogy 
az hajtogatás előtt el atta az ökreit büntetést fizet F 4." 
Ugyanezen a napon még: „Tütő János hogy az ökreit az 
hajtogatás előtt el atta büntetést fizet F 4." 

A jobbágytelkek egyik legkellemetlenebb terhe volt az 
úgynevezett hosszúfuvar. A vonó állatoktól való szabadulási 
törekvéssel a hosszúfuvar alól akartak mentesülni a jobbá
gyok. 1545-ben Páhi András, Csiszér János németpáhi és 
Szíjártó János hosszúpáhi jobbágyok hordókat vittek Pápára 
eladni. A hordókat Velyke István somlói várnagy erőszakkal 
elvette és ezzel 25 forint kárt okozott a földesúrnak, a so
mogyi konventnek.302 Amikor a veszprémi káptalan 1554-
ben Sforcia úrnak adta bérbe birtokai egy részét, kikötötte 
hogy a bérlő hosszúfuvart nem követel a jobbágyoktól.303 

A vászolyiak 1755. évi szerződése szerint a termény és bor 
dézsmát, hegyvámot Veszprémbe viszik, a hordó azonban 
7 vagy 8 akósnál nagyobb nem lehet.204 A csopaki jobbágyok 
1758-ban elpanaszolták, hogy Pestre, Óladra és más távoli 
helyekre kell jeget szállítaniuk a Balatonról.305 A palozna-
kiak azt panaszolták akkor, hogy hosszúfuvart szolgáltak 
Veszprémbe 2 nap, a Somlóra bort vittek 10 nap.306 Az új
lakiak 1776. évi szerződése szerint 6 szekeret adnak négy 
marhával, amely az ábrahámi hegyvám bort Veszprémbe 
viszi, valamint egy kocsit adnak a horvátországi savanyúvíz 
alá Veszprémig.307 Kisfalud urbáriális szerződése 1780-ban 
kimondja, hogy a jobbágyok a gabona és bortizedet és hegy
vámot Veszprémbe viszik.308 1780. évi szerződésük szerint a 
gabona és bortizedet, hegyvámot Veszprémbe viszik, ehhez 
az üres hordókat Veszprémből kiviszik. Úgyszintén Ábra
hámba is kötelesek az üres hordókat kivinni, az ábrahámi 
bort azonban csak akkor voltak kötelesek Veszprémbe fu
varozni, ha az kevesebb volt 350 akónál.309 1785-ben a hosz-
szúfuvart 4 forint 75 krajcáron váltotta meg egy-egy kisfaludi 
porta.310 A kisfaludiaknak 1813-ban és 1814-ben 300 akó 
bort kellett volna Veszprémbe vinni. Mivel nem termett 
annyi, 1817-ben a hátralékos borfuvar elengedését kérték.311 

1814-ben Csöndör János újlaki jobbágy sérelmei orvoslását 
kérte. Előadta többek közt, hogy a múlt év őszén hosszú
fuvarban almát vitt Veszprémbe, de a rossz út miatt egyik 
lova megdöglött.312 

Az 1832/36. évi VII. törvénycikk 7. § mondta ki végre: 
„Eltöröltetvén jövendőre a hosszú fuvar, helyette egy egész 
telkes jobbágy két marhával két napig, a kissebb állományúak 
pedig ehhez aránylag fognak, a szántáson kívül szokott gaz
dasági munkákat tenni". 

A szőlőhegyekbe való kiköltözésnek természetesen a gaz-
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dasági okokon túl, más indítéka is lehetett. Sziládi József 
például azért akarta eladni 1813-ban csopaki házát, mert 
nehéz természetű ember és a ,,paloznaki hegyen akar magá
nak házat építeni".313 1746-ban és 1748-ban a „Teskánti 
hegyen lakozó Bartos nevű tudákos emberhez" jártak a be
tegek gyógyulást keresni.314 Vajkai Aurél mutat rá Cserszeg-
tomaj tükrében, hogy az elpusztult faluk elmenekült lakói 
akkor is visszaszivárograk régi lakóhelyükre, ha a falut nem 
telepítették is újra a török után.315 

Gazdasági és érzelmi okok kényszerére települtek meg az 
első állandó lakók a hegyközségekben. A csopaki Basa Ferenc 
szőlőjének 1773. évi felbecsülése316 kapcsán világosan láttuk, 
hogy a mindennapi élet szükségletei a lakáshoz, főzéshez meg 
voltak ott. Somogy megye említett 1717-es rendelkezése 
egyetlen kivételt engedélyezett a falun kívüli településhez 
akkor, ha más, távoli pusztán dolgoztak a jobbágyok és a 
„vetés helye távol esik a lakóhelytől". A hegyközségek első 
állandó lakói is nyilván a távolságra hivatkozva igazolták 
letelepedésüket és az ismételt hatósági beavatkozás ellenére 
is a szőlőhegyben maradtak. 

Hegedűs József uradalmi pristaldus 1822. június 11-én 
összeírta a cserszegi szőlőhegy állandó lakóit, megjegyezve 
mindegyik szőlős gazdánál, volt-e háza Keszthelyen és azzal 
mi történt ?317 „1. Pető János. Ennek soha háza nem volt 
Keszthelyen. 2. Németh Pálné. Házát eladta. 3. Szigont Ist
ván. Ennek háza soha nem volt Keszthelyen. 4. Banitz Antal. 
Ennek soha háza nem volt Keszthelyen. 5. Nagy János. 
Ennek soha háza nem volt Keszthelyen. 6. Vastag János. 
Ennek háza soha nem volt Keszthelyen. 7. Bálás Mihály. 
Ennek soha háza nem volt Keszthelyen. 8. Farkas János. 
Azelőtt a Lehenben az Annyával lakott, de most attól elvált. 
9. Tóth István. Ennek soha háza nem volt Keszthelyen. 10. 
Pikó József. 3/4 sessios jobbágy Regenten Papp utczában 
volt háza, de eladta. 11. Kutyás Pál. Ennek soha háza nem 
volt Keszthelyen. 12. Balog Márton. Ennek soha háza nem 
volt Keszthelyen. 13. Lampert Ferenc. Volt háza, de eladta. 
14. Kis Giber József. Ennek soha háza nem volt Keszthelyen. 
15. Rigó Ferenc. Volt háza, de eladta. 16. Kozma István 
3/4 sessios. Nincs, nem is volt háza. 17. Martingetz József. 
Nincs, nem is volt háza. 19. Bedő Józsefné megholt. Sajka 
utczában volt háza, de elégett, a falait eladták. 20. Haraszti 
Budi József. Czigánygyöpön volt háza eladta. 21. Fonyad 
Ferencz. Czigánygyöpön volt háza eladta. 22. Kováts 
György. Czigánygyöpön volt háza eladta. 23. Varga László 
szűcs. Dóczi utczában volt háza eladta. 24. Banicz Györgyné. 
Papp utczában volt háza, eladta. 25. Ör. Balázs Ferencz-Pol-
gár városban volt háza de fiainak által engedte. 26. Szigont 
Józsefnő. Lehenben volt háza eladta". 

A cserszegi szőlőhegy állandó lakóinak összeírását álta
lunk ismeretlen indok vezette ugyan, aligha tévedünk azon
ban, ha a földesúri szolgáltatásokat keressük a háttérben. 
Amikor 1729-ben a tényői jobbágyok „jobbágy gazdaságok 
nagyobb előmenetelére" felkérték a pannonhalmi főapáttól 
a Tényőtől keletre eső hegyet szőlőtelepítésre, a főapát 
„fönt írt hegyeket szőllőnek tsináltatására és építésére" át
engedte. A szőlősgazdák 1737-ben házak építéséhez fogtak 
a szőlőhegyen. Ehhez a főapát engedélyt adott oly föltétel
lel, hogy neki Szent Mihály nap táján 1 forintot fizetnek és 
1 napot gyalog szolgálnak.318 Az 1764/5. évi országgyűlésen, 
hozott törvény szerint a házas zsellér háza után évi 1 forint
tal és 18 napi kézirobottal tartozik földesurának.319 Hogy a 
Festetics birtok a szőlőhegyi állandó lakóktól is szedte az 
1 forint füstpénzt, kitetszik az alábbi, keszthelyi úriszékhez 
benyújtott kérelemből :320 

„Tekintetes Uri Szék! Alul írattak kéntelenittetünk jelen-
tenihogy most legközelebbek múlt Szüret után, mindgyárt 
November hónap elején az hegyvámnak bé szedése alkalma
tosságával a Mlgos Uraság Keszthelyi Tisztsége mirajtunk 
a Diási pusztában lévő s tőle hegyvámban birt szőllő ré
szünkből 1 forint füst pénzt vett, holott a Tisztölt Uraság
nak hegyvámos szőllőjénél legkisebb lakó helyünk sintsen, 
hanem magunk nemesi fundusainkon ugyan Diási szőllő 
hegyen lakunk, mellytől senkinek sem tartozunk legkisebb 
adózással is. Mely ki-ki közülünk, ki vévén azt a tsekélysé-
get, melytül az Uraságnak hegyvámot adunk, a többi szől-

leinket, s Réteihket s Házainkat s több beneneficiumainkat 
szinte olly jussal birjuk, valamint Nagy Méltóságú groff 
Föstetics György Ur Eö Exellentiája, de mivel mi nemtelenek 
egyéberánt mégis Nemes fundusainkra nézve Agilisek lévén, 
bennünket verettetéssel fenyegetvén, kényszeríttettünk a 
füst pénznek megadására." A kérelmet Nagy István, Vastag 
István és Bognár Ferenc diási lakos írta alá. Az uradalom az 
1 forint füstpénz mellett az említett törvényben meghatáro
zott 18 nap gyalogrobotot is követelte az állandó hegyköz
ségi lakóktól. 1813-ban a hegyi lakók elpanaszolták, hogy 
1 forint füstpénz mellett 18 napi napszámot is szolgál
nak.321 

A jobbágyszolgáltatások, adózások, katonatartás mellett 
a hatóság közbiztonsági szempontból is tilalmazta a hegy
községbe való állandó kiköltözést. Ezért kötötte ki a pannon
halmi főapát 1729-ben a tényői hegy telepítési engedélyében, 
hogy a szőlősgazdák „semmi tolvajoknak, vagy fajtalan 
cselédeknek ottan szállást, vagy maradást engedni négy fo
rint bírság alatt ne merészeljenek".322 A főapát 1776-ban a 
Kisstrázsahegy telepítési engedélyében kikötötte,323 hogy 
„présházon kívül semmiféle, még lakóház sem építhető ez 
új szőlőhegyben". Zala vármegye 1796-ban kiadott „oktatá
sok az elöljáróság részére,"324 a következőket tartalmazza: 
„5. A kik pedig a szőllő hegyekben a cselégyeken kivül vala
mely gonosz személyeket vagy ismeretlen embereket a szü
reti üdön. kivül alkonyodás után pinczéjében tartatnak, az 
első esetben 6 forintban az hegybéli elöljárói által, több 
esetben mint orgazdát akár biró ur fogja büntetni". 

A cserszegi szőlőhegyre vonatkozó 1821. évi vizsgálat egyik 
kérdése325 így hangzik: „A Cserszeghi szőlő hegyben lévő 
állandós lakosok a köz bátorságra nézve ártalmasak-e? ha 
azok, tud-e Tanú valamely különös eseteket azoknak ártal
máról elő hozni?" A megkérdezett tanúk egyöntetűen val
lották, hogy „hogy ártalmasak vonának, Tanú nem tudja és 
nem is hallotta". 1815-ben bírói ítélettel igyekeztek a Keszt
hely környéki szőlőhegyek állandó lakóit a városba kény
szeríteni, tekintve, hogy az ilyen lakosok a „közbátorságot 
és jó rendtartást" veszélyeztetik.326 

1838-ban Hertelendy Imre főszolgabíró az alábbi utasítást 
adta:327 „A Nemes varmegyének sokszori rendölése, tudni 
illik hogy a szőllő hegyekben állandóan lakni nem szabad, 
ezennel ismét újra megujjittatik és pedig ollyan formán hogy
ha a reánk jövő ujj esztendő első napjáig és a föl szolitás 
után a hegyekbül ki nem takarodnak a Birák az illés ma-
katsokat az alul Írtnak szoros kötelességeknek tartsák tu
datni, és akkor ugyan azon rendbontók a Ns vrgye erejével 
ki fognak a szőllő hegybül hordatni". 

A Keszthely környéki szőlőhegyek állandó lakossága az 
ismételt hatósági rendelkezés és tilalom ellenére egyre sza
porodott. Az állandó szőlőhegyi lakosok a hegyközségi ká
polnák körül temetőt nyitottak. így az 1826-ban felszentelt 
gyenesi Szent Ilona kápolna mellett 1829-ben temették el 
az első halottat.328 Ns. Göndöts János tomaji hegybíró szám
adásában 1834-ben ilyen bejegyzéseket 329 találunk: „Köte
lesnek sirba eresztő kötélén F 1 Xr 45. Szent Mihály lova 
tsináltatásáért F 6. Temető kerítésre tett költség F 6 Xr 20." 
A tomaji hegyi kápolna a XVIII. század közepén épült.330 

Mivel a szőlőhegyi települések megszüntetése nem járt 
eredménnyel, 1838 táján kimondták, hogy Cserszegtomajt, 
Gyenesdiást és Vonyarcvashegyet önálló községgé kell ala
kítani.331 1848 után, mikor a rendi kötöttség fékező ereje 
megszűnt, Keszthely népessége a környező hegyközségekbe 
való kiköltözés folytán katasztrofálisan megcsappant.332 

A szőlőhegyi berendezkedés érdekes házitípusa figyelhető 
meg Ábrahámhegyen. Nem egy lakóház esetében látjuk ott, 
hogy állandó kiköltözéskor a „boltpince" elé épített prés
házat konyhává alakították át, majd újabb lakóhelyiségek
kel bővítették az építményt. Ezeknél a házaknál a pince a 
konyhából nyílik ma is. A kényszerből adódó fejlődés ter
mészetesen másutt is megfigyelhető, Vonyarcvashegyen, de 
a távoli Pécs Donátus városrészében is találkozhatunk ha
sonló házakkal, nyilván másutt is. 

1878-ban, Balatonfőkajáron érte el vidékünket az Ameriká
ból behurcolt veszedelmes szőlőbetegség, a phyloxera, amely 
pár év során az összes balatoni szőlőt kipusztította.333 Ezt 
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a tényt két szempontból kellene vizsgálni. Egyrészt gazda
sági kihatását lehetne elemezni, megállapítva, van-e kapcso
lata a múlt század végének tömeges amerikai kivándorlásá
val? Erre a bonyolult elemzésre természetesen nem vállal
kozhatunk. A másik, adódó következtetést is csak érinteni 
tudjuk, nevezetesen a balatoni idegenforgalomra gyakorolt 
hatását. 

Balatoni idegenforgalomról 1861 óta beszélhetünk, mikor 
a buda-trieszti vasútvonal, a Délivasút közelebb hozta ta
vunkat a világhoz.334 A phyloxera pusztítása után a Balaton
hoz közel eső, jövedelmet már nem hozó szőlőterületek tu
lajdonosaik szívesen adták el nyaralók építésére, hiszen a 
szegény balatoni parasztnak nem volt pénze ahhoz, 
hogy forgatott földbe, amerikai alanyra oltott vesszővel 
cserélje fel kipusztult szőlőjét. A phyloxera pusztítása tehát 
telekadást kezdeményezett. Ahol ez a kezdeményezés meg
felelő vásárlási kedvvel találkozott, élénk üdülőhelyek ala
kultak ki. Ez a kapcsolat hozta életre például a mai Balaton
almádit. „1847-ben a mai Almádi területén 20 lakos van. 
Utóbb azonban megváltozik a szőlőtermő hegyközség jel
lege: nyaralóhellyé alakul át" mondja Vajkai Aurél.335 Vilá
gos, hogy ez az átalakulás a phyloxera pusztításával kapcso
latos! 1882-ben már Fürdő Részvénytársaság buzgólkodott 
Almádi fejlesztésén és ettől kezdve töretlen a máig vezető 
út.336 

Balatonalmádihoz hasonlóan Révfülöpön is a phyloxera 
pusztításával kezdődött az a fejlődés, amely közigazgatási 
egységgé, községgé kovácsolta a korábbi szőlőhegyet. 1885-
ben már élénk fürdőélet volt Révfülöpön, ahol a Szépítő 
Egylet és Révfülöpi Kör gondoskodott a parkosításról, strand 
építéséről, sétautak létesítéséről. Alsóörs fejlődése is a phy
loxera pusztítása után kezdődött. 1889 előtt már négy nya
ralóépület állt a községben, köztük Endrődi Sándor költő 
kis háza is. Endrődi 1889-ben egy győri közjegyzőnek adta 
el itteni nyaralóját, aki telkeket vásárolt össze, megkezdte 
a Balatonpart rendezését, a község 3 hold partrészt engedett 
át strand számára.338 

A Balaton somogyi partján, Fonyódtól Balatonkeresztúrig 
népesült be legsűrűbben villákkal szép tavunk vízszegélye. 
Ki gondolna arra, hogy ez is a szőlőműveléssel kapcsolatos ? 
Ez a jó 8 km hosszú, eredetileg kopár homoksivatag Bala-
tonkeresztúr legelője volt valamikor. Ezt a 317 katasztrális 
holdnyi sivár homokot, a Balaton egykori turzását 1891— 
1893 között az állam megvásárolta és 585 fél katasztrális 
holdas parcellákra osztva, az északi part egykori szőlősgaz-

1 A reneszánsz embere vette ezt észre. Vö. : Kardos T., „Dus Pannónia". 
A renaissance-kori tájszépség felfedezéséhez Magyarországon. Filoló
giai Közlöny I960., 1—19. 

4a Vajkai Aurél hívta fel figyelmünket az európai párhuzamosságra, cik
künk lektori véleményében. 

2 Sági K., Füzes F. M., Régészeti és archaeobotanikai adatok a pannóniai 
kontinuitás kérdéséhez. Agrártörténeti Szemle IX (1967) 79—97. ; A ba
latoni szőlőkultúra pannon gyökerei. Filológiai Közlöny 1968, 347—364. 
Cikkeinkben a vonatkozó néprajzi irodalomra is kitértünk. 

3 Bartha A., A IX—X. századi magyar társadalom. (Bp., 1968) 86—87. 
4 Kiss, A., Zur Frage des frühmittelalterlichen Weinbaues im Karpaten

becken. A Janus Pannonius Évkönyve 1964. (Pécs, 1965) 129—138.; 
A Kárpát-medence koraközépkori szőlőművelésének kérdéséhez. Agrár
történeti Szemle VI (1964) 143—148. — Moór E., Bor és szőlő. Nyelv
tudományi Közlemények LXV (1963) 413—423. 

5 Dvihally A. M., A budai szőllőművelés története. (Bp. 1932) 4. 
" Moór E., i. h., 414 skk. — Andrásfalvy В., A vörösbor Magyarorszá

gon. Szőlőművelésünk balkáni kapcsolatai. Néprajzi Értesítő XXXIX 
(1957)49—70. 

' Holub J., A bortermelés Zala megyében 1526 előtt. A Göcseji Múzeum 
jubileumi Évkönyve. (Zalaegerszeg, 1960) 181—203. 

8 Sági K , A Balaton szerepe Fenékpuszta, Keszthely és Zalavár IV—IX. 
századi történetének alakulásában. Antik Tanulmányok XV (1968) 34. 

8 Bartha A., i. h., 85., 87. — A kérdést részletezi Füzes F. M., Megjegyzé
sek Moór Elemér: A bor és szőlő című cikkéhez. Kézirat. 

16 Sági K., Füzes F. M., i. h. 
11 Publikálatlan ásatásunk. 
12 Sági K , Füzes F. M., i. h. 
13 Sági K., Füzes F. M., i. h. 

dái között osztotta szét szőlőtelepítés céljára. A homokban 
nem él meg a phyloxera, „kiböki a szemét a homok", mint 
a nép mondja. Az új területtulajdonosok harminc éves tör
lesztésre kapták a birtokot, amely a Máriatelep nevet kap
ta.338 Az új tulajdonosok egy része a kapott területre költö
zött, más részük viszont az északi partról igyekezett gon
dozni a jó bort adó új szőlőjét. Ez nem volt egyszerű, télen 
a befagyott tó jegén szállították át például a trágyát.339 

A nehézkes kezelés következtében az új tulajdonosok egy 
része lassan eladogatta birtokát. Villák épültek a szőlőkben, 
melyek lábát a tó vize mossa. 1927-ben Balatonmáriafürdő 
néven önálló község lett a korábbi Máriatelep nyugati része. 
A keleti, Fonyód felé eső rész pár éve még Fonyódhoz tarto
zott közigazgatásilag, ma önálló község már ez is.340 

Nem lenne teljes a szőlő szerepének, hatásának vizsgálata, 
ha nem említenénk azt, hogy a Balaton felé terjeszkedő erdők 
határát lényegileg a szőlőművelés jelölte ki. A phyloxera 
vész előtt, amikor még nem kellett védeni lisztharmat, pero
noszpóra ellen a szőlőt, vagyis a védekezéshez nem volt 
szükséges a víz, a szőlők magasabbra hatoltak a hegylábon, 
mint ma. Ezeknek a régi szőlőknek nyomait romos pincék, 
présházak, a szőlők egykori határát jelölő kőkerítések árul
ják el a mai erdőszélekben. Az új telepítésű szőlők védéséhez 
szükséges víz szabja meg ma a szőlők felső határát és ezzel 
állandósult a balatoni erdők szegélyvonulata. 

A régi balatoni szőlőhegyek hajlékai közé ma egyre több, 
kisebb-nagyobb nyaraló ékelődik már be. A korábbi, kis
paraszti szőlőművelést nagyüzemi szőlőgazdaságok szorít
ják vissza és új arculatot kap a balatoni táj. A sajátos tele
püléstípust tükröző hegyközségeken belül zártabb beépítésű 
mag kezd kialakulni, például Ábrahámhegyen, Badacsony-
őrsön, Badacsonyban. A ma még megfigyelhető múlt hova
tovább elenyészik a fejlődés parancsának megfelelően. 

A vázolt vizsgálat tendencia jelleggel foglalkozhatott csak 
a szőlőművelés kihatásaival. Ebből adódóan kedvező képet 
kaptunk. Meg szeretnénk azonban jegyezni, hogy az egyén, 
életének sora a feudális gazdasági viszonyok közepette közel 
sem lehetett annyira optimális, mint a mondottak sejtetik. 
A napi élet nyomasztó gondjait a felsorolt statisztikus ada
tok tükrében is észrevettük itt-ott, ezeket azonban konkrét 
személyre vonatkoztatva nem tudtuk nyomon követni. 

Nem tudtunk foglalkozni a szőlőtermelés és pincegazdaság 
agrotechnikai kérdéseivel sem, erre a későbbiekben szeret 
nénk még balatoni vonatkozásban visszatérni. 
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Die Auswirkungen des Weinbaus auf Leben und Siedlungsverhältnisse 
des Volkes am Balaton 

Der Weinbau ist landschaftlich gesehen weit mehr als 
ein bloßer landwirtschaftlicher Kulturzweig. Dies schon aus 
dem Grunde, weil dieser Kulturan auch rechtliche, wirt
schaftliche, soziale und siedlungshistorische Auswirkungen 
zukommen, bzw. zugekommen waren. Das in Folgenden 
dargelegte Gesamtbild kennzeichnet nicht nur das Gebiet 
des Balaton, sondern auch auf das Genaueste die Entwicklung 
in anderen ähnlichen Gegenden des Landes. Diese Parallele 
ermöglicht es, bei eventuellem Fehlen örtlich bedingten 
Beweismaterials auf solches in ferner abgelegenen Gegenden 
zurückzugreifen. 

Neuere Forschungen haben den Nachweis erbracht, daß 
die landnehmenden ungarischen Stämme aus dem Osten 
auch den Wein- und Obstbau mit sich gebracht hatten. An 
anderer Stelle dieses Werkes konnten wir bereits beweisen, 
daß in der Gegend von Keszthely sich der Weinbau seit 
Römerzeiten bis zum heutigen Tag ungebrochen fortgepflanzt 
hat. Dies bedeutet, daß sich die Wurzeln der Traubenkultur 
im Seegebiet des Balaton teils auf die Herrschaft der Römer 
in Pannonién, teils aber auf das Erscheinen der ungarischen 
Stämme in diesen Gegenden zurückverfolgen lassen. Im 
späteren Verlauf bereicherte sich die ungarländische Trau
benkultur teils durch die Einwanderung aus dem Westen, 
teils durch Einwirkungen vom Balkan her. 

Aufzeichnungen aus der Zeit der Árpádén lassen erken
nen, daß die Traubenkultur sich nicht in allen Fällen auf 
die Abhänge des höher gelegenen Hügellandes verzogen 
hatte, sondern auch unmittelbar auf den sandigen Gebieten 
des Seeufers, aber auch in tiefer gelegenen Uferstreifen bet
rieben wurde. Diese Frage ist noch durchaus nicht geklärt. 
Möglich, daß sich die klimatischen Bedingungen damals 
wärmer, also günstiger gestaltet haben, möglich aber auch, 
daß dies die Folge des vor der Landnahme in der Umgebung 
der Behausungen am Seeufer betriebenen Weinbaus war. 

In der bunten Reihe der Dienstvölker des XI—XIII. Jahr
hunderts bildeten die mit der Rebenkultur und der Wein
pflege Beschäftigen eine besondere Kaste. Diese waren 
dinglich verpflichtet und wurden mit den Weinfeldern ge
kauft, verkauft und auch verschenkt. Die mit Weinbau be
schäftigten Dienstleute auf den Besitzungen des Königs und 
der Königin werden urkundlich „vinidatores" genannt. Der 
lateinische Name weist darauf hin, daß sie verpflichtet waren, 
nach der Flächengröße des Weinbaus eine gewisse Wein
menge als Servitut abzuliefern. Auch die „vinitores" oder 
„vinicultures" genannten Dienstleute auf den kirchlichen 
und weltlichen Grundherrschaften waren verpfllichtet, an 
ihre Herrschaft jähnlich eine bestimmte Weinmenge abzu
liefern. Die verfügbaren Aufzeichnungen lassen erkennen, 
daß es sich um eine mengenmäßig abweichende Abliefe
rungspflicht handelte. Keine Angaben stehen zur Verfügung, 
ob die Flächengröße des Anbaus gleichartig ist. Auch darüber 
gibt es keine Aufzeichnungen, ob die Dienstleute daran 
interessiert waren, die Anbaufläche zu vergrößern, da ja 
ihre Abgabepflicht im vorhinein festgesetzt war. 

Der Weinbau sichert einen größeren Ertrag als jeder an
derer Kulturzweig. Dies ist auch der Grund, weshalb die 
städtische Bürgerschaft bereits zur Zeit der Árpádén Inter

esse für geeignete Weinbauböden zeigte. Entweder fehlte es 
der Grundherrschaft an dem notwendigen Geld oder aber 
sie verschmähte es, sich mit Risken und Umständlichkeiten 
des Weinbaus abzugeben, so daß ihr das Interesse der Bür
gersleute sogar genehm war. Wo diese Bürgersleute die 
für den Weinbau geeigneten Bodenflächen aus welchem 
Grunde auch immer käuflich nicht an sich bringen konnten, 
dort wurde ein solcher Boden gepachtet. So z. B. gab 1289 
Abt Tamás von Tihany die im Besitz der Abtei gewesenen 
und zum Weinbau geeigneten Böden in der Gemarkung von 
Urkut der Bürgerschaft von Esztergom in Pacht. 

Im XIV. Jahrhundert, zur Zeit, da sich der einheitliche 
Stand der Leibeigenen herausgebildet hatte, ergaben die 
mächtigen Waldgebiete die Möglichkeit, Rodungsflächen 
frei zu kultivieren. Das Eigentum an diesen Rodungsflächen 
blieb natürlich in der Hand der Grundherrschaft. Die von 
den Leibeigenen in den Weinbergen verrichtete Arbeit er
wies sich jedoch als unwirtschaftlich. Das Streben der 
Grundherrschaft, landwirtschaftlich nutzbaren Besitz außer
halb der Feldstücke ihrer Leibeigenen sich anzueignen, er
streckte sich nicht auf Weinbauflächen. Die Grundherrschaft 
hatte nichts einzuwenden, sie unterstützte sogar durch ver
schiedene Maßnahmen die Rodung der Wälder, den Wein
bau auf gerodeten Flächen sowie deren dauernde Bewirt
schaftung. 

An die Rodungsflächen knüpften sich zweiseitige Inter
essen, u. zw. jene des Besitzers und jene des Leibeigenen. 

Die Kategorie des Taglöhners bildete sich eben im Zu
sammenhang mit dem Weinbau heraus. Auf den Gehöften 
gab es kaum Weinkulturen. Die von den Leibeigenen bear
beiteten zensualen Weinkulturen sicherten der Grundherr
schaft eine bestimmte, wenn auch geringere Menge Wein. 
Von der sogenannten „Bergabgabe" erhielt die Grundherr
schaft seit 1351 den neunten Teil des tatsächlichen Wein
ertrags. Außer der Bergabgabe erhielt die Grundherrschaft 
auch Geschenke (munera), die gewöhnlich je Weinfläche 
ein Kapaun, ein Kücken und ein Eimer Hafer waren. Au
ßerdem mußte der Leibeigene auch an die Ortspfarrei ein 
Zehntel des Ertrags abliefern. Trotz alledem waren diese 
Servitutleistungen für den Leibeigenen nicht so ungünstig. 

Im Jahre 1848, also zur Zeit des revolutionären Umruchs, 
wurde die Frage der von den Leibeigenen bearbeiteten zen
sualen Weinfelder nicht geregelt. Erst im Jahre 1868 wurde 
dieser Besitz abgelöst. Im Jahre 1873 gab es in 50 Seeuferor-
ten 7.937 Weinflächenbesitzer mit einem Gesamtbestand 
von 11.093 Katastraljoch, also 1,4 Joch je Besitzer. Dies 
bedeutet aber auch, daß fast jede Familie am Balaton im 
Besitz von Weinbauflächen war. Der Weinbau brachte da
mals pro Joch einen Jahresertrag von 26 Gulden. Aus den 
summierten Ernteergebnissen (siehe Tabellen I—III.) kann 
auf ähnliche Ertragsverhältnisse gefolgert werden. 

Dem Leibeigenen, der über die erforderlichen körperlichen 
Kräfte und die entsprechenden Erfahrungen auf dem Gebiet 
des Weinbaus verfügte, kamen die Rodungen und die Reben
kulturen auf den Rodungsflächen sehr zugute. Er konnte 
sich dort „fast als Edelmann" fühlen. Es stand ihm frei, 
einen solchen Besitz zu verkaufen, zu vererben oder in 
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Pfand zu geben. Für den Grundherrn war eine Änderung 
in der Person des Weinbauers ohne Belang, falls er im un
gestörten Genuß der ihm gebührenden Servitute blieb. Um 
dessen sicher zu sein, versah er die diesbezüglichen Rechts
geschäfte mit einer Genehmigungsklausel. 

Die materiellen Vorteile sowie die rechtliche Struktur 
der zensualen Weinfelder ermöglichten es, daß auch die 
Bevölkerung weitabgelegener Gegenden in den Besitz von 
Weinfeldern gelangen konnte. Diese wurden „extranei" 
genannt, da sie nicht an Ort und Stelle siedelten und in 
ihren Reihen gab es ebenso Leibeigene, wie städtische Bür
gers- und Edelleute. Dies bedeutet aber auch, daß im Falle 
des Weinbaus auf dem Besitz einer anderen Grundherrschaft 
der Edelmann die bereits genannte Bergabgabe und andere 
Dienstbarkeiten ebenso zu leisten hatte wie der Leibeigene. 
Derart kam es auch vor, daß auf weithin bekannten Wein
bergen des Landes als vornehm geltende, reichbegüterte 
Familien, wenn es anders nicht ging, solche zensuale Wein
felder erwarben. 

Falls der Besitzer dieser, auf dominialen Grundstücken 
gelegenen Weinfelder sein Feldstück nicht gehörig kultivier
te oder seine Abgaben an die Gutsherrschaft nicht regel
mäßig leistete, konnte er ohne Rücksicht auf die Person 
„exmittiert" werden. In diesem Falle hatte er den vollen, 
von der Vorstehung der Berggemeinde bestimmten Ablö
sungspreis zu entrichten. 

Die Weinberge hatten bereits im Mittelalter eine gewisse 
Selbständigkeit gegenüber den anderen Besitztümern, in deren 
Gemarkung sie lagen. Hieraus ergab sich im Laufe der Zeit 
der Rechtsbegriff der „Berggemeinde". Verschiedene Züge 
der auf die Berggemeinden bezüglichen Gesetzgebung er
scheinen bereits in den entsprechenden mittelalterlichen 
Regelungen. Die für Berggemeinden maßgebenden gesetz
lichen Regelungen respektierten in gleicher Weise die Inter
essen der Gutsherrschaft als auch jene der auf dem Wein
berg begüterten Besitzer. Die Autonomie der Berggemeinde 
exkludierte wohl nicht die gutsherrschaftlichen Rechte, doch 
wurden diese stark eingeengt. 

Auf der Berggemeinde waren die Leibeigenen in der 
Mehrzahl, so daß sich auch die Mitglieder der Verwaltung 
aus ihren Reihen rekrutierten. Selbst die am Weinberg an
sässigen Edelleute hatten sich der Kompetenz der aus Wein
bauern bestehenden Gerichtsbehörde zu fügen und mußten 
deren Urteilsfindung anerkennen. 

Nach der im Jahre 1868 erfolgten Aufhebung des Systems 
des zensualen Weinbaubesitzes blieb die Berggemeinde-
Verwaltungsorganisation auch weiterhin aufrecht, nur die 
Wahrung der gutsherrschaftlichen Interessen blieb ausge
schaltet und die Berggemeinde wurde zu einer Interessen
vertretung der dort ansässigen Besitzer von Weinkulturen. 

La vigne n'est pas qu'un simple composant du paysage. 
Son importance est beaucoup plus grande, puisqu'elle a 
— c'est-à-dire, avait — des effets juridiques, économiques, 
sociaux et jouait un rôle dans l'histoire du peuplement. Le 
tableau présenté ci-dessous caractérise non seulement la 
région du Balaton, car on peut établir des analogies adé
quates avec le développement d'autres parties du pays. Ces 
analogies nous permettent que — si les données sur place 
manquent — nous nous référions à des données d'autres 
régions. 

Les recherches récentes viennent de prouver que la viti
culture et la culture fruitière faisaient parties des connais
sances que les Hongrois conquérants apportèrent de l'Orient. 
Ailleurs nous avons déjà eu l'occasion de prouver qu'aux 
alentours de Keszthely la viniculture s'est continuée sans 
interruption depuis l'époque romaine, et ainsi les origines 
de la viticulture de la région du Balaton peuvent être ex-

Auf den meisten Weinbergen findet man auch Kapellen, 
errichtet von den Mitgliedern der Berggemeinde, die durch 
diese „gute Tat" für ihren Weinbau überirdischen Schutz 
anflehten. 

Nach 1848 wurden aus einem Teil der Berggemeinden 
Verwaltungseinheiten, Kommunen, für deren Besiedlung 
die Streulagenbauweise charakteristisch war. 

In den Türkenkriegen des XVI. und XVII. Jahrhunderts 
ging ein Großteil der am Balaton gelegenen Ortschaften in 
Trümmer. Jene Ortschaften, in deren Gemarkung überwie
gend zensuale Weinfelder angelegt waren, wurden von der 
Gutsherrschaft nicht wieder aufgebaut, da ja die gutsherr
schaftlichen Einkünfte durch die Weinabgaben gesichert 
erschienen. Zu diesen gehörten auch Rád, Boglár, Falud, 
Keszthelytomaj, Diáz, Vonyárc, Весе, Ládtomaj, Köbölkút, 
Badacsony, Kisörs, Ábrahámhegy, usw. 

In erster Reihe war es der panische Schrecken vor den 
Türken, der die Leute zwang, aus ihren ständigen Behau
sungen Zuflucht auf dem Weinberg zu suchen. Dies ging 
natürlich sehr gegen Willen der Gutsherrschaft, die befürch
tete, daß ihr derart die Fronarbeit der Leibeigenen verloren
geht und der es auch sehr daran lag, durch militärische Ein
quartierungen für ihren eigenen Schutz zu sorgen. Aber es 
gab auch andere Gründe. Die vormaligen Bewohner der ver
nichteten Dörfer zog es immer nach den verlassenen Heim
stätten zurück. Trotz der gutscherrshaftlichen und behörd
lichen Verbote waren die am Balaton gelegenen Weinber
ge im XVIII. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des XIX. 
Jahrhunderts noch immer dicht besiedelt. Den Behörden ging 
es beim Verbot einer ständigen Niederlassung auf den Wein
bergen nicht nur um den Schutz der gutsherrschaftlichen In
teressen, sondern auch um die Belange der öffentlichen Si
cher heit. Trotzdem hielt der Zuzug der sich in den Weinber
gen ständig niederlassenden Bevölkerung weiter an. Da die 
Niederlassungsverbote aber auch weiterhin nichts fruchteten, 
wurde bereits um das Jahr 1838 ausgesprochen, daß die Ge
meinden Cserszegtomaj, Gyenesdiás und Vonyárc in selb
ständige Verwaltungseinheiten umorganisiert werden sollen. 

Nach dem Umbruch des Jahres 1848, als ständische Bin
dungen je länger je mehr an Kraft verloren, fiel die Bevöl
kerungszahl von Keszthely infolge der massenhaften Aus
siedlung in die umliegenden Weinberge in beängstigender 
Weise zurück. 

Immer zahlreicher werden die Villenbauten und Sommer
wohnungen, die zwischen den bewohnten und unbewohnten 
Behausungen der Weinberge am Balaton in Erscheinung 
treten, und mit der Zeit entstanden geschlossenere Sied
lungskerne innerhalb der für die Berggeimeinde so eigen
tümlichen Streusiedlungen. 

Zsolt Pákay—Károly Sági 

pliquées d'une part par la survivance de l'exercice romain, 
et d'autre part par la méthode de production propre aux 
Hongrois. Plus tard, notre viniculture s'est enrichie, grâce 
aux colons occidentaux et aux influences balkaniques. 

Les données de l'époque arpadienne nous montrent que 
les vignobles ne s'étendaient pas toujours sur les coteaux, 
on cultivait la vigne sur les bords mêmes du Balaton, sur 
le sable et aux lieux bas situés aussi. La question n'est pas 
encore éclaircie: on peut expliquer ce fait par le climat qui 
devait être jadis plus chaud que de nos jours, mais il est 
également possible que ce fût la survivance de la viticulture 
pratiquée aux campements riverains, avant la conquête du 
pays. 

Aux XIe—XIIIe siècles, parmi les rangs variés des serfs, 
les viticulteurs et vignerons formaient un groupe spécial: 
ils appartenaient à la vignoble, ils étaient vendus, achetés, 
donnés avec la vigne. Les diplômes appellent „vinidatores" 

L'influence de la viticulture sur le peuplement et sur la vie des habitants 
de la région du Balaton 
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les serfs viticulteurs des propriétés du roi et de la reine. Leur 
nom montre qu'ils fournissaient une certaine quantité de 
vin sur la vignoble qu'ils cultivaient. Les serfs appelés „vini-
tores" et „vinicultures" des latifundia ecclésiastiques et 
seigneuriaux devaient également fournir une quantité dé
terminée de vin, chaque année à leurs seigneurs. Les données 
montrent que la quantité de la prestation n'était pas égale. 
Mais nous ne savons pas si la grandeur des vignobles cul
tivées était égale ou non. Nous ne disposons pas des données 
nous indiquant si les serfs viticulteurs ont augmenté l'étendue 
de la vignoble. Puisqu'ils fournissaient une quantité de vin 
déterminée, l'agrandissement de la vignoble devait être 
avantageux pour eux aussi. 

La viticulture assure un revenu plus élevé que n'importe 
quelle autre branche de la production agricole. Déjà à l'épo
que arpadienne, la bourgeoisie des villes s'intéressait aux 
terrains bons pour la viticulture. Le seigneur terrien n'avait 
pas d'argent, ou il ne voulait pas s'occuper de la vigne, il 
regardait donc de bon oeil cet intérêt. Là où la bourgeoisie 
ne pouvait pas acheter les terrains qui se prêtaient à la 
viniculture, elle prenait en bail la terre. Tamás, abbé de 
Tihany afferma en 1289 ses terres d'Urkut à des bourgeois 
d'Esztergom. 

Au XIVe siècle, quand le servage uniforme se développe, 
les grandes forêts permettaient la libre détention des essarts. 
Naturellement, au point de vue du droit de propriété, les 
essarts restaient biens du seigneur. La viticulture n'était 
pas rentable si le serf travaillait à la corvée. Le seigneur 
voulait s'emparer de tout terrain arable, excepté la tenure 
servile, mais cette tendance ne s'étendait pas sur les vigno
bles. Le seigneur regardait de bon oeil, par certaines mesures 
il favorisait même le défrichage, la plantation de vignes et 
leur entretien. 

Aux terres défrichées s'attachait un intérêt bilatéral. En 
ce qui suit, nous examinerons l'intérêt du propriétaire et 
celui du serf. 

La formation de la catégorie de salariés se relie à la viti
culture. Il n'y avait presque pas de vignoble sur propriété 
allodiale, c'étaient les vignobles cultivées par les serfs cen
sitaires qui assuraient une quantité fixe de vin au seigneur, 
c'est-à-dire un revenu plus petit, mais sûr. Depuis 1351 le 
seigneur terrien perçoit un neuvième sur la récolte. Outre 
le neuvième, on offre au seigneur aussi des dons (munera) 
qui étaient, selon la pratique, un poulard, un pain de brioche 
et une mine d'avoine sur chaque vigne. L'Église dîmait 
encore la vignoble serve. Malgré tout, les redevances sur 
les vignes sont encore assez avantageuses aux serfs. 

En 1848 le problème des vignobles censitaires ne fut pas 
résolu, leur rachat n'eut lieu qu'en 1868. En 1873 dans 50 
villages de la région du Balaton il y avait 7937 vignerons 
possédant 11 093 arpents (de 57 ares) de vigne, ce qui donne 
en moyenne 1,4 arpent par propriétaire. Cela signifie que 
presque chaque famille de la contrée du Balaton possédait 
une vignoble. En ce temps-là, le revenu d'un arpent de vigne 
était de 26 forint. A la base des tables I—III, établies d'après 
produits de la récolte, nous pouvons conclure à des revenus 
à peu près semblables. 

Au serf qui disposait de la force physique et des expéri
ences nécessaires, le défrichage et l'implantation d'une vig
noble étaient avantageux. Au milieu de son vignoble créée 
sur l'essartis il vivait «presque comme les nobles». Il pouvait 
la vendre, léguer, mettre en gage. Du point de vue du seig
neur, le changement des vignerons propriétaires n'avait 
aucune importance, s'il jouissait des mêmes redevances 
après le changement de personnes. Pour assurer ses droits, 
le seigneur apposait sa clause aux contrats des vignerons. 

Les avantages matériels et la structure juridique de la 
vignoble censitaire permettaient que même les habitants des 
contrées lointaines puissent s'acquérir des vignobles. On 
appelait ces propriétaires «étrangers» (extranei). Parmi eux, 
nous trouvons des serfs, des bourgeois, mais des nobles 
aussi. Sur la vignoble censitaire — c'est-à-dire qui se trou
vait sur la propriété d'un autre seigneur — le noble aussi 
devait payer le neuvième et les dons, tout comme un serf. 
Sur les coteaux connus et renommés dans le pays entier, 
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même des familles nobles et riches se procuraient des vi
gnobles censitaires, si l'on ne pouvait pas autrement y ac
quérir de terre. 

Si le vigneron censitaire ne cultivait pas bien le fond assu-
jeti, s'il ne payait pas la redevance, le seigneur avait le droit 
de «faire apprécier» l'exploiteur qui que ce fût. En ce cas, 
ce dernier devait payer la valeur véritable du raisin. C'était 
le magistrat de la «commune montagnarde» qui fixait cette 
valeur. 

Les vignobles jouissaient déjà au Moyen Age de certaine 
autonomie en regard de la commune aux confins de laquelle 
elles étaient situées. De là s'est développée la «commune 
montagnarde». Les règlements juridiques concernant les 
vignobles reflétaient déjà au Moyen Age quelques carac
téristiques des lois portant sur les «communes montagnar
des». Ces lois tenaient compte des intérêts du seigneur aussi 
bien que de ceux qui possédaient des vignobles censitaires 
sur le coteau planté de vigne. L'autonomie des communes 
montagnardes n'annulait pas les droits seigneuriaux, mais 
elle les restreignait dans une grande mesure. Aux communes 
montagnardes les serfs étaient en majorité, il est donc natu
rel que les dirigeants de la commune étaient également des 
rangs des serfs. Même les nobles habitant la commune étaient 
justiciables du magistrat paysan. 

Même après l'abolition du système de vignobles censi
taires — donc après 1868 — la commune montagnarde res
tait, seulement la défense des intérêts seigneuriaux a disparu 
des principes de son fonctionnement. Après 1868 la com
mune montagnarde devint l'association de défense des inté
rêts des propriétaires viticulteurs. 

Sur les coteaux nous trouvons très souvent des chapelles. 
Ce sont les membres de la commune qui les ont fait bâtir. 
Ils attendaient que ces chapelles leur assurent l'assistance 
du ciel. 

Après 1848, une partie des communes montagnardes est 
devenue ensemble administratif. Ce qui caractérise ces com
munes, c'est l'habitat dispersé. 

Aux XVIe—XVIIe siècles, au cours de la guerre contre 
les Turcs, la majorité des villages de la région du Balaton 
ont péri. Les propriétaires terriens ne repeuplaient pas ces 
communes dans les confins desquelles on cultivait surtout 
la vigne, puisque là leur revenu était assuré par les vignobles 
censitaires. Telles communes étaient p. ex. Rád, Boglár, 
Falud, Keszthely tomaj, Diás, Vonyarc, Весе, Ládtomaj, 
Badacsony, Kisörs, Ábrahámhegy etc. 

L'appréhension du danger turc était le premier motif qui 
poussait les paysans à abandonner le village et à s'installer 
dans la vignoble. Naturellement, les seigneurs défendaient 
que les serfs quitassent leur villages, parce qu'ils voulaient 
que les corvées et le logement des soldats fussent assurés. 
Outre les facteurs d'ordre économique, on peut supposer 
d'autres motifs. La population des villages détruits ne voulait 
pas quitter ses anciens habitats. Malgré les consignes des 
seigneurs et des autorités administratives, au XVIIIe siècle 
et dans la première moitié du XIXe, beaucoup de gens avaient 
leur domicile dans les vignobles de la région du Balaton. 
L'autorité publique interdisait l'installation dans les vi
gnobles non seulement pour défendre les intérêts seigneuriaux, 
mais aussi du point de vue de la sécurité générale. Mais 
malgré cela, le nombre des habitants des vignobles ne ces
sait d'augmenter. 

Puisque les efforts pour liquider les agglomérations dans 
les vignobles restaient sans succès, vers 1838 il a été proclamé 
que Cserszegtomaj, Gyenesdiás et Vonyarc deviendraient 
communes indépendantes. Après 1848, quand le frein du 
régime des Ordres a cessé d'agir, la population de Keszthely 
a catastrophiquement diminué à la suite des déménagements 
dans les vignobles. 

Parmi les maison habitées ou inhabitées des régions du 
Balaton, des villas et pavillons paraissent de plus en plus 
nombreaux. Aux communes montagnardes — qui montrent 
une structure d'implantation spéciale — un noyau est en 
train de se former, où les bâtiments sont plus serrés. 

Zsolt Pákay—Károly Sági 



Впияние виноградарства на жизнь населения окрестностей Балатона 

Значение виноградарства в формировании жизни на
селения окрестностей Балатона очень велико. Оно сыг
рало большую роль в истории поселений, имело большое 
юридическое, общественное и экономическое влияние. 
Это, однако, не является специальной, присущей бала-
тонской местности, чертой—тут можно провести парал
лель и с другими странами. Поэтому при изучении воп
роса за недостатком местного материала можно об
ратиться и к более отдаленным источникам. 

Согласно новейшим исследованиям доказано, что 
венгры, пришедшие в Карпатский бассейн с востока, бы
ли уже знакомы с разведением винограда и фруктов. 
В другом месте уже говорилось, что римские колониза
торы занимались в древние времена в этой местности 
виноделием и виноградарством, что осталось в нас
ледство позднейшим жителям Прибалатонья. Таким об
разом, основой культуры возделывания здесь винограда 
послужили римские традиции, обогащенные привнесен
ным венграми опытом, в более поздние времена обога
тившимся опытом западных переселенцев и балканским 
влиянием. 

Из источников, оставшихся от времен Арпадов, нам 
известно, что не во всех случаях виноградники распола
гались на холмах, возвышавшихся над берегом, виног
радники имелись и на низких местах и даже на песчаном 
побережье. Причина пока не выяснена. Возможно, что 
это влияние от прошлого оставшегося виноградарства, 
которым в далекие времена занимались прибрежные 
жители, а возможно — влияние более теплого по срав
нению с теперешним климата. 

Среди крепостных крестьян XI—XIII вв. виноградари и 
виноделы составляли особую группу; они как бы принад
лежали к виноградникам, при купле-продаже виноград
ников они вместе с ними переходили к новому владель
цу. Крепостные, возделывавшие виноградники, принад
лежавшие королевской семье, в тогдашних документах 
назывались «vinidatores». Само название указывает на 
то, что они были обязаны сдавать определенное коли
чество вина с возделываемых ими виноградников. Кре
постные, работавшие на виноградниках, принадлежав
ших церкви и помещику — «vinitores» и «vinicultures» 
тоже сдавали каждый год определенное количество вина. 
Из документов явствует, что количество сдаваемого вина 
было не одинаковым. Однако, неизвестно, одинаковыми 
были ли обрабатываемые участки винограда. Нет дан
ных и о том, увеличивали ли крепостные территорию 
виноградников. Так как количество сдаваемого вина было 
точно определено, естественно предположить, что увели
чение территории под виноградники было выгодно и им. 

Возделывание винограда было выгоднее любой другой 
хозяйственной отрасли, поэтому горожане еще во време
на Арпадов стремились приобрести пригодные для воз
делывания винограда участки земли. Помещики же за
частую или нуждались в деньгах или просто не желали 
заниматься виноградарством, поэтому охотно продавали 
землю. Горожанам не всегда удавалось купить нужную 
землю, в таких случаях они ее арендовали. Так, в 1289 го
ду тиханьский аббат Тамаш земли уркутского поместья 
сдавал в аренду эстергомским горожанам. 

В XIV веке, в период формирования единого крепост
ного крестьянства, наличие громадных лесных массивов 
сделало возможным свободное получение земли под вы
корчевывание. Право собственности на целинную землю, 
естественно, оставалось за помещиком. Стремление по
мещиков к отмежеванию от крепостных крестьян излиш
ков полагавшихся им наделов не распростанялось на 
виноградники. Помещики одобряли, во многих случаях 
различными мерами даже поддерживали освоеие лес
ных земель и закладку виноградников. 

Интерес к вырубкам был двусторонним. В дальнейшем 
мы рассмотрим интересы крепостного крестьянина и 
интересы помещика. 

Категория наемных работников сформировалась как 
раз в связи с виноградниками. Вблизи усадеб почти не 
было виноградников, необходимое вино помещику обес
печивали цензовые виноградники, обрабатываемые кре 
постными крестьянами. Это приносило меньший, но 
зато верный доход. Согласно налоговой системе, начи
ная с 1351 года, в качестве оброка помещик получал одну 
девятую часть урожая. Кроме оброка, помещику пола
гался и так называемый подарок, обычно состоявший из 
одного каплуна, одного калача и меры овса. Виноград
ники крепостных облагались и церковной десятиной. И 
все же, несмотря на все эти поборы, виноградарство было 
для крепостных выгодным занятием. 

В 1848 году был решен вопрос об обрабатываемых 
крепостными крестьянами цензовных виноградниках, 
выкуп которых, однако, произошел лишь в 1868 году. 
В 1873 году в 50 прибалатонских селах насчитывалось 
7987 владельцев виноградников, в чьих руках находилось 
11.093 хольда земель. Таким образом, в среднем на каж
дого владельца приходилось 1,4 катастральных хольдов 
виноградников. Это означает, что фактически каждая 
семья, проживавшая на берегу Балатона, имела виног
радник. Один хольд виноградника по тому времени да
вал 26 форинтов дохода. Таблица урожайности (I—Ш) 
показывает примерно такой же доход. 

Для физически сильного крепостного крестьянина, 
имевшего опыт в выращивании винограда и виноделии, 
было выгодно разводить на порубках виноград. Кре
постной крестьянин на виноградниках, заложенных на 
порубках, жил «почти как господин», он мог их прода
вать, наследовать, заложить в ломбард. Помещики от
носились к этим изменениям в положении крепостного 
крестьянина безразлично, тем более, если они беспере
бойно получали причитавшийся им оброк. Эти свои 
права они закрепляли в договоре. 

Выгода от владения цензовыми виноградниками и 
правовая структура делали возможным приобретение 
виноградников и более дальними жителями. Этих хозяев, 
проживавших вдали от своих виноградников, местные 
жители называли «провинциалами». Социальный состав 
этих владельцев был довольно пестрым: тут были и 
крепостные крестьяне, и горожане, и даже дворяне. Дворя
не, имевшие цензовые виноградники, т. е. расположенные 
в имении другого помещика, тоже должны были так же, 
как и крепостные крестьяне, платить оброк и подарок. 
Бывали случаи, когда богатые и знатные дворянские 
семьи обзаводились на побережьи Балатона цензовыми 
виноградниками, если не могли другим путем приобрести 
там себе имение. 

Если владелец цензового виноградника, расположен
ного на территории помещичьего имения, не обрабаты
вал этот виноградник должным образом или не платил 
оброка, то, кто бы он ни был, — помещик имел право 
лишить его виноградника, причем в этом случае нужно 
было выплачивать его номинальную цену. Цену опре
деляла горная сельская община. 

Виноградники уже в средние века обладали опреде
ленной самостоятельностью по отношению к тем зем
лям, на которых были расположены. Отсюда начала свое 
существование горная сельская община. Черты горной 
сельской общины проявляются уже в средневековых пра
вовых положениях. Законы пользования виноградниками 
в равной степени принимали во внимание как интересы 
помещика, так и интересы владельца цензовым виног
радником. Автономия горной сельской общины не ли
шала помещиков их прав, но значительно их ограничи
вала. В этих общинах большинство составляли крепост
ные крестьяне и, естественно, руководители общины из
бирались из их рядов. Дворяне, владевшие цензовыми 
виноградниками на территории общины, находились 
в ведении крестьянского суда общины, который мог 
выносить свое решение против них. 
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Община продолжала существовть и после ликвидации 
в 1868 году системы цензовых владений с той разницей, 
что из сферы ее деятельности была исключена защита 
имущественных интересов помещиков. После 1868 года 
горная сельская община превратилась в огранизацию по 
защите имущественных интересов владельцев виноград
никами. 

На большинстве виноградников имеются часовни. Их 
строили члены общины. От этих часовен ожидали «не
бесной» помощи, защиты виноградников. 

Часть горных сельких общин после 1848 года преобра
зовалась в административные единицы, села. Характер
ной чертой этих сел является их разбросанность. 

Во времена турецких войн — в XVI—XVII вв. боль
шинство прибалатонских сел погибло. Те села, на землях 
которых население главным образом занималось виног
радарством, помещики не заселяли вновь, им это было 
невыгодно, так как находящиеся там цензовые виноград
ники обеспечивали им верный доход. Такими селами 
были Рад, Боглар, Фалуд, Кестхейтомай, Диаш, Вонь-
ярц, Бэце, Ладтомай, Кёбёлкут, Бадачонь, Кишёрш, 
Абрахамхедь и др. 

Первым побудителем к переселению на горные виног
радники послужил страх перед турками. Помещики до 
самого конца препятствовали заселению этих мест, что

бы бесперебойными были трудовая и военная повиннос
ти. Кроме экономических, были и другие причины засе
ления виноградников. Оставшиеся в живых жители по
гибших сел тянулись к старым местам жительства. Не
смотря на запретительные меры помещиков и властей, 
в XVIII и начале XIX века на балатонских виноградниках 
число постоянных жителей постоянно увеличивалось. 
Кроме защиты интересов помещиков, у властей были и 
другие причины, по которым они стремились ограничить 
заселение балатонских виноградников. И все же число 
постоянных жителей на побережьи Балатона неуклонно 
росло. 

Так как меры по ограничению поселения на виноград
никах не увенчались успехом, около 1838 года было 
принято решение о преобразовании в самостоятельные 
административные единицы сел Черсегтомай, Дьенеш-
диаш, Воньярц. После 1848 года, когда были ликвидиро
ваны рамки сословных ограниченый, население Кестхейя 
ввиду массового переселения на виноградники катаст
рофически уменьшилось. 

На склонах балатонских холмов, среди виноградников, 
в уже заселенных и незаселенных местах появляется мно
жество вилл и дач. Начинает вырабатываться свой харак
терный архитектурный тип балатонских строений. 

Жолт Пакаи и Карой Шаги 
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