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A Dunántúl hagyományos borértékesítési rend
szerét mind ez ideig csak Sopron környékéről is
mertük, mint a borvidéket vizsgáló dolgozatok 
egyik fejezetét. A Balaton-felvidékről a paraszti 
borfuvarozás és értékesítés kutatása még sok 
újabb érdekes adatot nyújthat. A Balaton kör
nyéki szőlőtermelést leíró nagy monográfiájában 
Jankó János is keveset foglalkozott ezzel a kér
déssel. Mindmáig ismeretlen az egykori borérté
kesítés rendszere, aminek ma már csak töredékét 
lehet megtalálni. Emberi visszaemlékezés segítsé
gével próbálom meg rekonstruálni a bor értéke
sítését — amiért, s aminek reményében évenként 
vállalta a szőlőtermelés nem könnyű munkáját 
a termelő. 

Még ma is él és terepkutatás során felbukkan 
az emléke az egykori termékcserének, amelynek 
során a befagyott Balaton jegén, a rianásokat 
kikerülve Somogyból gabonát hoztak szekérrel, 
bor ellenében. A Balaton két partja közti adott
ságkülönbség a gazdálkodásban is megmutatko
zott. Az északi part gabonában szegény, ami 
nemcsak a domborzati viszonyok és a nagyobb 
népsűrűség miatt alakult ki évszázadok alatt 
hanem azért, mert a szőlőt mindennél nagyobb 
területen művelték. A szemközti partok lakos
sága termékhiány és termékfelesleg révén egy
másrautaltságban élt. Ez biztosított az északi és 
a déli Balaton-part között télen, a fagy beálltá
val állandó és élénk cserekereskedelmet, kap
csolatot. Ez nemcsak a kereskedelemre, hanem a 
munkalehetőségre, a munkavállalásra is vo
natkozott. ' 

Az északi part termékcseréje nemcsak dél felé, 
hanem észak irányába is mutatott. A Bakony 
falvaiból faeszközöket szállítottak terményért, 
elsősorban borért és gabonáért.2 A bor jó csere
értékét mutatja, hogy mindig lehetett vele fizet
ni, mindig elfogadták ellenértéknek. Az 1930-as 
évek elején a föld nélküli kővágóörsi napszámo
sok is borért szolgáltak, amit aztán más vidéken 
gabonára vagy kukoricára cseréltek el. A bor 
csereértéke a második világháborút követő ne
héz években is megmaradt.3 

Nyugat-Magyarországot a Balaton-felvidékkel 
összekapcsolták a nagyobb hatósugarú kereske
delmi tevékenységek, kereskedők, így a Sopron 
melletti, rétfalvi (Wiesen, ma Burgenland) és a 
horvátországi, stájerországi gyümölcs-, termény-
és borkereskedők.4 A stájer kereskedők Délnyu
gat-Magyarországról szerezték be áruikat, első
sorban mezőgazdasági terményeket, így Zala, 

Vas, Somogy megyékből.0 A jóminőségű borokat 
elsősorban a határszéli stájer és német-hienc 
kereskedők vásárol ták össze. Már Bél Mátyás is 
említi tevékenységüket , majd egy Zala megyei 
gazdasági tudósítás is kiemelte, hogy saját fo
gyasztásuk mellett Tirolba és „Helvécziába" is 
szállították a magyar bort, kezdetben a szombat
helyiek közvetítése révén. 1860-ban már Parragh 
Gábor Balaton-vidéki szőlőbirtokos keserűen 
jegyezte meg, hogy a bor árát a stájerek szabták 
meg, és így a termesztőknek nem annyira ki
fizetődő, mintha ők szállítanák és értékesítenék 
borukat. A későbbiekben is stájer és hienc bor
kereskedők vitték el Kővágóőrsről és a Káli-
medencéből a borokat. Göcsejben a 19. század 
végén, paraszt borkereskedők szállították a bort 
Tótságba, a Zala és Vas megyei vend — szlo
vén — községek számára.6 Badacsonyhegy ke
leti, északi oldalának „gorkovány", „korkovány" 
lejtője is a helyi bor minősítésével áll kapcso
latban. Hasonló elnevezéssel Göcsejben szintén 
lehetett találkozni. A baki, söjtöri savanyú boro
kat illették ezzel a jelzővel a borvásárló hien-
cek.7 

A Kál-völgy nyolc községe is beletartozott abba 
a nagyobb régióba, ami alatt a Balaton melléki 
borokat említették. Bár szőlőhegyei nem közvet
len a Balaton északi partján feküdtek, mégis töb
ben és többször dicsérően írtak az itteni borok jó 
minőségéről. Fényes Elek közvetlenül a bada
csonyi borok után említi a szentbékkállait, tar
tósságát emeli ki a balatonhenyei boroknak, igen 
nemesnek minősíti a kővágóörsit, köveskálit. A 
községek ismertetésénél részletesen jellemzi 
azok borait.8 

A Kál-völgy községeinek szőlőterülete, szőlőtermése 
és a szőlőbirtokosok száma 1873-ban.9 

Szőlő
birto
kos 
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A Balaton mellék borait dicsérve a múlt század 
végén kiemelték a köveskálit, szentbekkallait és 
mindszentkállait.I0 

A fentebbi adatok mutatják, hogy a Balaton 
mellékieknek, így a Kál-völgyieknek is jövedel
mük nagy része a borból volt. A Monarchia szét
esése és a trianoni békeszerződés miatt az 1930-
as években nehéz helyzet alakult ki a szőlőter
mesztésben. Az életbe lépett vám miatt Burgen
land felvevőképessége megszűnt, ugyanakkor 
Alsó-Ausztria felé is megszűnt a korábbi kedvező 
borszállítás. A gazdasági világválság következ
tében a dunántúli szőlőgazdaságok, köztük a 
Kál-völgyiek is a teljes elsorvadás állapotába 
kerültek." Dolgozatomban a hagyományos bor
szállítás 1921 előtti virágzó rendszerét, annak 
felbomlását szeretném bemutatni, egyben jelezni 
hatását a vizsgált terület lakosságára. 

BORVÁSÁRLÓK 

Magyarországon egységes kereskedő, társa
dalmi réteg nem alakult ki. Egyik társadalmi 
osztály rétege sem sajátította ki jellegzetesen 
önmaga számára. Bár a 14—17. században egyes 
főnemesi családok foglalkoztak kereskedéssel, 
azonban Werbőczy híres Tripartitumában is meg
állapította, hogy ez nem általános, mert egyedül 
a vitézség jellemezte a nemességet.12 Míg Nyu
gat-Európában a polgárságból alakult ki a keres
kedő foglalkozásúak rétege, addig Magyarorszá
gon a külföldi kereskedőkön kívül a szerb, ör
mény, görög, majd mindnyájukat kiszorítóan a 
zsidó kereskedők tevékenykedtek. 

A Balaton-melléken, így a Kál-völgy községei
ben is zsidó borkereskedők, nyugat-magyaror
szági borvásárló kocsmárosok és a helyi községi 
kocsmák vásárolták fel a helyi borokat. A leg
nagyobb mennyiséget az első két kereskedő
felvásárló csoport vitte el. Ezek tevékenysége 
már 1876-ban döntő volt. Azt olvashatjuk, hogy a 
,,kascháló Zsidók" és a „felvásárló hienczek" . . . 
„akik már szüretkor seregesen tódulnak ide" a 
balatoni borok árát meghatározták.15 

a) Bornagykereskedők 

A Balaton-felvidéken Tapolca és Sümeg városa 
volt a borfel vásárlás-kereskedelem központja. 
Itt laktak a zsidó bornagykereskedők is. A Káli
medence bortermését Tapolcán vásárolták fel. 
Bár Kővágóörsön a lakosság 10,5 százaléka volt 
zsidó, a 19. század végén,14 nagymértékű borfel
vásárlással és eladással ott nem foglalkoztak. 

A tapolcai bornagykereskedők nagy tételben 
vásároltak bort. Mindig a termelő gazda saját 
ökrös szekerével fuvarozta Tapolcára termését. 
Egy-egy ilyen út az ökrök körmeit nagyon igény
be vette, mivel azok nem voltak patkoltak. Más
nap ezért nem lehetett ismét befogatni. Közsé
geinkből nem szívesen, csak utolsó lehetőségként 
vittek bort eladni a zsidó bornagykereskedőknek, 
mert azok mindig kevesebbet adtak érte, mint a 
helybe jövő nyugat-magyarországi, stájer, hienc 
kocsmárosok. A borkereskedő mindig a városba 

való beszállítás után fizetett. Többet csak akkor, 
ha kevés volt a bora és feltétlenül szüksége volt 
a gazdáéra. A zsidó nagykereskedő sohasem ment 
ki a községekbe, hanem a vidéket, a gazdákat 
jól ismerő megbízottja révén tartotta a kapcso
latot a termelőkkel. 

A gazdag zsidó bornagykereskedők a 19. szá
zad végén Tapolcán a következők voltak: Leszner 
Mór, akinek Fő utcai (Deák Ferenc u. 9.) 1820-
ban klasszicista stílusban épült pincéje és háza 
még ma is áll. A Kál-völgyiek emlékezete szerint 
borpincéjében még vasúti vágány is volt a rako
dás, elszállítás könnyítésére. Ezen kívül Mandl, 
Schwartz, Steiner, Lustig borkereskedők is is
mertek voltak. A 20. század elején Szűcs Vilmos 
zsidó bornagykereskedő és kocsmáros vásárolt 
fel sok bort, aki már teherautóval szállította, ér
tékesítette tovább pincéjéből. Szűcs Vilmos 
bátyja, Jenő bankigazgató volt. Fiával, Istvánnal 
együtt Mindszentkállán nagy szőlőt vásárolt és 
műveltetett. Fukaroknak tartották őket, mert 
Szűcs Vilmos mindig olcsóbban vásárolta fel a 
bort, mint a cenzárok által közvetített, helybe 
érkező kocsmárosok. Szűcs István pedig 40 fil
lérnél olcsóbban soha sem adott el bort, még 
akkor sem, amikor a női napszám 80 fillér volt, 
a férfi pedig 1 pengő. A zsidó bornagykereske
dők monopolhelyzete 1921-től nőtt meg, amikor 
a határzárral, a vámmal megnehezült a bor szál
lítása az országhatáron kívülre. 

b) „Vidéki" kocsmárosok, vendéglősök 

Tömegében a legnagyobb mennyiségű bort a 
„vidéki" nyugat-magyarországi vagy határon túli 
kocsmárosok vásárolták fel. Sok kocsmáros még 
magyarul sem tudott, de azok a nyugat-magyar
országiak is, akik beszéltek magyarul, kiejtésük
kel, viselkedésükkel, öltözködésükkel elárulták, 
hogy nemzetiséglakta területekről jöttek. Any-
nyira elütőek voltak, hogy rögtön tudták a 19. 
század végén, a 20. század elején, hogy a faluba 
érkező csakis kocsmáros lehet. Sőt, az öltözkö
désből bizonyos következtetéseket vontak le ar
ról, hogy honnan jött. A kocsmárosokra még ma 
is szívesen visszagondolnak, egyenlő partnernak 
érezték magukat, ahol a vásárlás-eladásban a 
jobb minőségű bor döntött. A kocsmárosok foga
tokkal, fuvarosokkal rögtön elszállították helyből 
a bort, azonnal és magasabb árat fizettek, mint a 
tapolcai zsidó bornagykereskedők. A helybeli 
gazdák és a távoli kocsmárosok családjai között 
sokszor családias, emberi kapcsolat is kialakult, 
egy-egy kocsmáros a káli családok több generá
ciójától iá vásárolt. A rendes évi vásárlás bizton
ságot, megbízhatóságot jelentett mind a vevőnek, 
de inkább a termelő eladónak. Bár a gazdák nem 
szerződtek, mégis megvárták a régi üzletfelet és 
hosszú éveken keresztül ugyanannak a kocsmá
rosnak adták a borukat. Szentbékkállán például a 
20. század elején a kapuvári Sváb Richárd kocs
máros mindig Istvándi Antal nagyapjától vásá
rolta a bort, mert az apja is már őhozzá járt. 
Ezért mint ismerőst fogadták, s nem kellett ven
déglőbe megszállnia, mint a többinek, hanem a 
családnál lakhatott. Volt kisebb ismeretséggel 
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rendelkező kocsmáros, aki borcenzár, borügynök 
segítségét használta fel vásárláskor. Salföldön az 
volt a vélemény, hogy a kocsmárosok oda men
tek, ahol jól lehetett válogatni a borok közül. 

A kocsmárosok nagyrésze a nyugati határ
szélről érkezett és valószínűleg a határon túlra 
is fuvaroztatott bort. Köveskálán még élénken 
él az emléke a községbe (egykori mezőváros 
Kövágóörssel) letelepedő őri Pál Sándor, felsőőri 
borkereskedőnek, akit Sváb Richárddal együtt 
Köveskál „megmentőjének" is neveztek. Ugyanis 
a századelei virágzó borkereskedelmet ők még 
akkor is fenntartották, amikor más felvásárlók 
nem, vagy sokkal kevesebb bort vásároltak az 
új határ meghúzása és a világgazdasági válság 
idején. Pál Sándor az 1870-es években jött Köves-
kálra, 1901-ben egy pincét építtetett, majd ké
sőbb még kettőt. Ide vásárolta fel a környék jó 
borait, és szállította aztán Felsőőrre (Oberwart, 
ma Ausztria, Burgenland). Pál Sándor itt nősült 
meg, letelepedését azonban inkább a gazdasági 
érdek, a jó áru, a bor határozhatta meg. 

Egy-egy kocsmáros több Kál-völgyi községet 
felkeresett, és a szőlőhegyeiket megjárva vá
sárolta, válogatta össze elszállítandó borát. Éven
te többször, alkalmanként több fuvarnyi bort 
vásároltak fel. A helyi gazdák jól emlékeznek 
még — hova, esetleg kihez szállítottak bort —, a 
kocsmáros nevére, hiszen ez nem egy-egy alkal
mat jelentett évekig. A bor értékesítése, eladása 
pedig jelentős esemény volt a gazda és családja 
életében. Kál-völgyéből a következő helyekre 
szállítottak bort, illetve a következő helyekről 
jött kocsmáros: Alhó (Markt Allhau, Ausztria, 
ma Burgenland), Bakonyjákó, Beléd, (Unter, vagy 
Oberbildein, Burgenland), Csáford, Dabrony, 
Devecser, Felsőőr (Oberwart, Burgenland), Alsó
őr (Unterwart, Burgenland), a Fertő-tó mellé
kére, Fertőszéplak, Graz (Ausztria), Győr, János
háza, Kapuvár, Koppány, Kőszeg, Körmend, 
Nagykanizsa, Nyirád, örisziget (Siget in der 
Wart, Burgenland), Pápa, Pápakovácsi, Tapolca, 
Sárvár, Sopron, Sopronlövő, Szentgotthárd, Szom
bathely, Ukk, Und, Vitnyéd, Vasvár, Zalaapáti, 
Zalaszentgrót, Zsira. Emellett Alsó-Ausztriába, 
Stájerországba, 1921 után Burgenlandba, sőt 
Mindszentkálláról Svájcba is.10 A borszállítás 
útvonalát a termelők nem ismerik, hiszen abban 
nem vettek részt, és ezután különösebben nem 
is érdeklődtek. Csak azt figyelték meg, hogy 
Tapolca felöl jönnek, — vagy Salföld és Kékkút 
esetében Gyulakeszi felől —, ahol az előző éj
szakát töltötték. Borral megrakodva Tapolca 
irányába látták távozni a boroskocsikat, vagy 
vasúti fuvarozás esetén a Kővágóörs—Révfülöp-i 
állomás irányába. 

Ha a nyugat-magyarországi kereskedelem tör
ténetét vizsgáljuk, látható, hogy ez milyen erő
teljes, és hogy abban a bornak vezető szerepe 
volt az elmúlt évszázadban. Sopron Nyugat-
Magyarország legnagyobb kereskedelmi köz
pontja volt. Innen a borokat nemcsak Ausztriába, 
hanem Németországba, Sziléziába is nagy nyere
séggel szállították ki. Az Osztrák—Magyar Mo
narchia kedvező vámlehetősége a 19. század má
sodik felében csak növelte a virágzó borkereske

delmet. Soproni borként azonban sok balaton-
melléki is forgalomba került. Fényes is említi, 
hogy „See Wein" név alatt a balatonival keverr 
ték a bozi, balfi, rákosi, okai borokat.16 Sopron
ban 1850-ben kereskedelmi és iparkamara léte
sült, amely évi jelentésében említette is mindig, 
hogy a borkereskedés nemcsak a sopronira, ha
nem balatonira, zalaira, somogyira, baranyaira, 
tolnaira is vonatkozott. Meg is fogalmazták: 
„Sopron az ország — borban leggazdagabb vidé
keinek, különösen a dunántúli kerületnek tulaj
donképpeni forgalmi e r e . . . " 1 7 A balatoni, így 
a Kál-völgyi szüretek utáni hónapok is mozgal
masan teltek, mert a vidám szüretelő csoportok 
után már érkeztek a borvásárlók. „Ezen látoga
tásokat örömest gyakorolják, ha szinte már hóval 
lepettetnek is hegyeink. Különösen furtsa álla
potba ragadja a bornak erős szesze a magukra 
nem vigyázó idegeneket; a Hientzeket, kik vásá
rolni lejövén. . ." — írták 1876-ban.18 

A kocsmárosok gazdag emberek voltak, stá
jerek vagy magyarországi németek, főleg vas
megyei hiencek, Sopron környéki poncihterek. 
öltözködésük nagyon különbözött a Balaton
parti parasztokétól, szőlőtermelökétől. A kocsmá
rosok kordbársony „mancseszter" nadrágot és 
félkabátot viseltek. Ennek szürke, fekete, sötét
árnyalatú színei ünnepélyessé tették a nyugat
magyarországi kocsmárost. Ugyanakkor ez kü
lönbözött a Pápa környékiek kék szövetruhájától. 
Nagy szőrmegalléros bunda volt rajtuk, a téli 
időviszonyoknak megfelelően. Zöld kalapjukon 
a széles körbefutó szalagban, hátul rövid disznó-
sörte díszlett. A combban buggyos szabású nad
rágjuk térdhez szűkült, és fűzős börcsizmát hord
tak. Ez az öltözködés valószínű a korabeli divat
nak is megfelelő, Magyarországtól nyugatra már 
általános viselet lehetett.19 A kocsmárosok zakó
juk alatt fekete elölgombolós, állig érő mellényt 
viseltek. Ingük alatt hordták az ,,acskó"-t, azt 
a nyakban hordott, felfűzött bőrzacskót, amiben 
a pénzüket tartották. Zsebében a kocsmáros min
dig kevés készpénzt tartott. Fizetéskor ingét 
kigombolva, a zacskóból fizetett. Zakójuk belső 
zsebében tartották bőr szivartartóban a pántlikás 
szivarjaikat. Ez ugyancsak szokatlan volt a helyi 
termelőknek, bár nem ismeretlen, mert Tapol
cán kávéházban, előkelőbb vendéglőkben a gaz
dag zsidókat látták szivarozni. Szivart a göcse
jiek szerint is csak a németek szívtak, a magya
rok pedig cigarettát.20 

A kocsmárosok levélben jelezték várható igé
nyüket, majd később érkezésüket a cenzornak, 
vagy közvetlenül a gazdának. Németül, magyarul 
írtak, minden községben volt pár németül tudó 
ember, aki akár mint cseregyerek (,,német szót 
tanulni" Nyugat-Magyarországon) annyit meg
tanult, hogy segíteni tudott. A kocsmáros vagy 
az eladó gazda vendége volt, és ott töltötte az 
éjszakát, vagy Tapolca, Gyulakeszi vendéglőiben 
szállt meg. Másnap a cenzár irányításával meg
érkezve, a hegyen megkezdte a borok vásárlását. 
A kocsmárosok egy része a boroskocsikat úgy 
irányította, hogy azokkal együtt menjen vissza, 
mások a vásárlás, borlekötés után elutaztak, s 
csak később szállíttatták el a bort. A kocsmáro-
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sok mindig személyesen kijöttek bort vásárolni, 
és többet fizettek a bor literjeiért, mint a zsidó 
borkereskedők. A termelök úgy vélték, hogy a 
kocsmáros eredeti, tiszta bort akart vásárolni, 
nem pedig a bornagykereskedők összekevert 
borait. Ezért jött ki személyesen a hegyre. 

A pénzes kocsmáros személyes biztonsága 
nem volt mindig biztosított. A visszaemlékezé
sekben felmerült többször az ukki kocsmáros, 
Varjú Dezső esete, aki a megvásárolt 2—3 kocsi 
borával hazafelé tartva a gyulakeszi Molnár 
kocsmában szállt meg, és itt a beszálló pajtában, 
a boroskocsijai mellett ütötték agyon 1925 körül. 
Ez az eset annál megrázóbb volt, mert menyasz-
szonya helybeli, a köveskáli Sebestyén Karolina 
volt. 

c) Káli-medencei kocsmák 

A községekben működő kocsmák a helyi ter
més felvásárlásában és forgalmazásában nem 
jelentettek olyan nagy tételt, mint a fent emlí
tettek. Azonban kétségtelen, hogy a helyi termés 
értékesítéséhez ezek is hozzájárultak. Nem volt 
ugyanis minden családnak szőleje, de akiknek 
volt is, főleg a fiatalok be-betértek a kocsmákba, 
ahol a társaságuk összejött. A kocsma információ
cserehely és kommunikációs központ volt még 
a 20. század elején is. Salföldön ezt azzal magya
rázták, hogy ,,cr fiatalok a kocsmánál, öregek a 
pincénél találták föl magukat". 

Kékkúton Blumm, a zsidó kocsmáros kis boltja 
mellett decinként mérte ki a bort. Kövágóörsön, 
mivel mezővárosi nagyobb forgalma volt, öt 
kocsma üzemelt a 20. század elején: A Hoff mann
es a Heci Bácsi- (Grünnsberger Hermann) féle 
kocsmák mellett a katolikus és az evangélikus 
kocsma, valamint a Németh-féle kocsma. Hoff-
mannéknak kis, a katolikus és evangélikus egy
háznak nagy „beszálló" pajtája volt, ahol a boros
kocsik szorosan álltak a szállítás előtti délutánon. 

Köveskálon három kocsma volt. A községi 
kocsma, amely még ma is üzemelő, a Molnár 
Gábor-féle kocsma, és Monoszló felé a község 
szélén, a Wéder-féle kocsma állt. A községi kocs
ma és a Wéder-féle kocsma beszálló pajtával 
rendelkezett. Mindszentkállának két kocsmája 
volt, a községi kocsma beszálló pajtával, és még 
egy, ami butellás lett. Marton Ferenc zsidó keres
kedő, saját termését palackozottan áruló kis üzle
te, ahol nem lehetett helyben iszogatni. Monosz-
lón egy lábaspajtás községi kocsma volt, de itt 
soha nem éjszakáztak boroskocsikkal. Salföldön 
a községi kocsmát ugyancsak bérelték, sokáig 
Weiss zsidó kocsmáros, majd 1920-tól Zámbó 
nevezetű lett a bérlője. Szentbékkállán két kocs
ma volt, Németh Béla kocsmája 1880-ban épült, 
udvarán nagy négylábú pajta állt, ahová a boros
kocsikkal beálltak, és a Krauz-féle kocsma, ahol 
nem volt ilyen beszálló pajta. 

A BORCENZÁROK 

A borvásárlásnál érvényesült az eladó és a 
vevő közötti ismeretség. Azonban tömeges vásár

lás révén — amikor egy viszonylag rövid idő
szak alatt kellett eladniuk boraikat — az eladást, 
értékesítést a ,,borcenzárok" segítették. A bor
vásárlók közül több még magyarul sem tudott. 
Eligazodása így még nehezebb lehetett, bár pénze 
és szándéka a borvásárlásra megvolt. A vásárló 
és eladó könnyebb egymásra találását, majd az 
eredményes vásárlást—eladást segítette elő a 
boicenzái. A közvetítők rétege minden értéke
sebb vásárlás alkalmával megjelent, nemcsak 
bornál, hanem például az állatoknál is. A borcen-
zárokkal viszonylag kevés dolgozat foglalkozott, 
azok is főleg a híres tokaj-hegyaljai borvidék 
történetének kutatása révén.21 

A Kál-völgyi községekben a borcenzárokról 
vegyes, és nem egységes vélemény alakult ki. 
Egyesek ,, zsebmetszőnek", ,, dolog kerülőnek" 
vélték, ugyanakkor részben ki voltak szolgál
tatva a cenzárnak, különösen az 1921 utáni évek
ben, amikor már nehéz volt eladni a bort, ,,szinte 
könyörögni kellett, hogy vigye el". A cenzár 
megítélése évenként is változhatott, attól füg
gően, hogy hogyan sikerült eladni a bort. 

A borcenzároknak két típusa alakult ki, a hiva
tásos, munkája után adót fizető és a nem hivatá
sos cenzár. A hivatásos cenzár vagy borügynök, 
nagy tapasztalatú, tekintélyes és gazdag ember 
volt. Részben ő tartotta a kapcsolatot, valódi 
közvetítőként a termelő és vásárló között. Álta
lában nyelvtudással, nagy helyismerettel rendel
kező ember volt. Ilyen volt Tapolcán Fekete 
Mátyás 1910 körül, Bogdán György, akit Szent
györgy-hegyen az 1930-as években egy felborult 
teli hordójú boroskocsi ütött agyon. Móricz Mi
hály hét nyelven beszélt, Csabri Antal, Bauer 
József borcenzár stájer borvásárlókat hozott 
Szentbékkállára. Köveskálán a németül tudó 
Kövesdi Károly, Kövágóörsön Aerbach Ferenc, 
Bárány Lajos, Kövesi László, Németh Lajos és 
Nagy Lajos volt cenzár. Nagy Lajos monoszlói 
születésű, de Kövágóörsön működött. A borvásár
lókat saját hintaján vitte ki a hegyre. Gazdál
kodott is, de a cenzárkodás jobban jövedelme
zett. Nagyon gazdag ember lett. 

A nem hivatalos cenzárok adófizetés nélkül, az 
ismertebb környező kocsmárosokból kerültek ki, 
akik maguknak is jó bort igyekeztek venni. Egy-
egy nagyobb gazda foglalkozott alkalmankénti 
cenzárkodással. így a tapolcai Mayer Károly, 
Szökrön László szállodatulajdonos. Szökrön sop
roni és kőszegi borvásárlókat hozott, németül is 
tudott, mert Rumban született és inasnak a kő
szegi nagy Jurisics vendéglőbe került, majd 1920 
körül Tapolcán telepedett let. Tapolcai cenzár 
volt még Piros, Berta István, ábrahámhegyi 
Gelencsér Péter, Gyulakesziről Molnár László, 
Fresits Pál, Szentbékkállán Janka Gyula cenzár-
kodott, akinél egy osztrák borvásárló gyereke is 
volt állatörzésre. Köveskáli cenzár volt Fekete 
Gyula, a községi kocsma bérlője, Kékkúton Hor
váth Márton, Monoszlón Nagy Dénes, akinek 
bátyja a kövágóörsi Nagy Lajos volt. 

A borcenzár előzetes megbeszélés alapján el
látogatott a gazdához és megkóstolta borát, meg
nézte mennyi volna eladó. Előfordult, hogy a gaz
dák ajándékot, pénzt is fizettek, hogy szerezzen 
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vevőt a borra. Különösen 1921 után az új vám-
és határvonal meghúzása után és az érződő gaz
dasági válság éveiben. A borcenzár az üvegbe 
vitt mintákat otthon lefőzte, megállapította 
mennyi a maiigán foka, mennyi a cukortartalma 
a bornak. Erről a mintaüveges módszerről már 
egy 1878-as híradás is tudósított: ,,a hordókba 
szánt bort azonkívül más féle töltött kis appen
dixekkel jól megszerzik".22 

A borcenzár a cenzárkodásért cenzárpénzt ka
pott. A cenzárpénz nem volt előre meghatáro
zott összeg, általában a közvetítői munkadíj 2 
százaléka volt. Ha úgy látszott, hogy a gazda 
nem fizet ,,percentet" a cenzárnak, akkor a bor
vásárló fizette ki a cenzárt, és ennyivel keveseb
bet adott a gazdának. A cenzár azonban ügyes
kedve mindkét oldalról kapott általában cenzár
pénzt. A ,,percentet" az eladott literek után szá
molták ki. A közvetítői díj az 1854-ben, a Hely
tartótanács által kiadott országos alkuszi rend
tartás szerint a hordós bor közvetítése után csak 
egy százalék, míg a butellás borközvetítést két 
százalékban állapították meg, amit az eladónak 
kellett fizetnie. Monoszlón Nagy Dénes, aki 
nem hivatalos borcenzár volt, nem pénzért, ha
nem szőlőjének megmunkálásáért segített a bo
rokat eladni, így ez a ledolgozás egy formáját 
jelentette. 

A Sopron környéki, beledi borvásárlók mindig 
cenzár segítségével vásároltak. 

BORVÊTEL A SZŐLŐHEGYEN 

A borvásárlás télen, már karácsony előtt el
kezdődött és tavaszig tartott. Előfordult, hogy 
kiforrt bort még nyáron is szállíttatott egy-két 
kocsmáros. Több kocsmáros seprejével együtt 
vitte el a kiforró vagy kiforrt bort. A seprős 
bor mindig drágább volt. A szőlőhegyekre dél
előtt értek, Kékkútra például Gyulakeszin töltve 
az éjszakát 9—10 óra körül érkeztek meg, és a 
helybeliek a fogatok lovascsengettyüire figyel
tek fel. Általában még aznap végeztek a vásár
lással, de emlékeznek egy pápai, Golovicze 
nevű kocsmárosra, aki nagyon válogatott, s egy 
hetet is eltöltött a szőlőhegyen. 

A kocsmárost a cenzár és a gazda kísérte ki a 
pincéhez, a hegyre. A községekben hamar elter
jedt a híre, hogy kocsmáros érkezett, rövidesen 
egy csapat kísérte pincéről pincére a vásárolni 
szándékozó nyugat-magyarországi vagy stájer 
kocsmárost. Ezért azok a termelők, akiket előre 
értesített a kocsmáros, megpróbálták eltitkolni, 
hogy mikor jön a borvásárló. Szentbékkállán 
egyik adatközlőm találóan fejezte ki magát: 
,,Mint a papot a templomban, úgy kísérték a 
kocsmárost. . ." Érdekességképpen említem meg, 
hogy például Kövágóörsön egy felmérés az 
1930-as évek elején bebizonyította, hogy meny
nyire téves hírek terjedtek el a boreladásról. 
Egy vagyonosabbnak számító kisgazda kereske
delmi összeköttetéseiről regéket meséltek, s a 
gazda természetesen egy szóval sem cáfolta meg 
ezt. Ugyanakkor borozgatás után elárulta akkor, 

hogy az egész csak mese, s a bora — a valóság
nak megfelelően — értékesíttetlenül hevert a 
pincéjében.24 

A kocsmárosok mindig érzékszervi leg vizsgál
ták meg a bort. Kis pohárban a színét, illatát, 
ízét vizsgálták és így ,,szájízre vették a bort". 
A valamit magára adó gazda üveghébérben töl
tött a vásárlónak, maguk részére évközben csak 
a lopótök kobakhébért használták. Mielőtt új 
pincéhez mentek, egy-egy szelet almát ettek, 
ezzel tompítva és semlegesítve a korábban kós
tolt bor ízutánérzését. A kocsmárosok annyira 
kifinomult érzékkel rendelkeztek, hogy meg 
tudták becsülni körülbelül hány maligános a bor. 
10 maiigán fok alatt nem vásároltak. Természe
tesen a jobb minőségűért, megegyezés után töb
bet fizettek. 

Abban az esetben, ha nem rögtön szállíttatott a 
kocsmáros, és új ismeretlen eladónál volt, le
pecsételte a hordót, mint egy előre lefoglalva 
azt. Madzaggal átkötötte a dugót, piros pecsét
viasszal — ha ez nem volt, piros viaszgyergyá-
val — pecsételték le, és a kocsmáros pecsétjét 
vagy pecsétgyűrűjét nyomták még bele a puha 
viaszba. Mindezt a bor utóbbi vizezése ellen 
csinálta a kocsmáros, de a pecsételés el is marad
hatott, ha megbízható, ismerős gazdától vette a 
bort. A rendszeres, jó kapcsolat fenntartása a 
termelő eladó érdekében állt. 

A hordók megtöltése tőtikén keresztül sajtár
ral történt. Borfejtőgép még ritka volt a század 
elején is, bár egyes módosabb nagy gazdák hasz
nálták. Ezért a kocsmáros által küldött bor
fuvaros magával hozott fej tógépet, és i lyenkor 
gépeltek. Csak slaggal nem lehetett átfejteni, 
mert a boroskocsin a hordó magasabban állt, 
mint amelyikből az eladott bort átfejtették volna. 
A hordók töltése mindig víg alkalom volt, a 
gazda is örült értékesített borának, megszaba
dult a gondtól, hogy mi lesz, ha nem ürülnek ki 
a borosedényei a következő szüretre. Az eset
leg magyarul rosszul értő fuvarost ugratták, vic
celtek vele. Így például amikor figyelte, hogy 
mikor telik meg a hordó, egyszercsak felkiáltot
tak a bortöltők: ,,Semmi héja sincs". A fuvaros 
ijedten kapkodott a töltők nagy derültségére, 
mert ő úgy értette, hogy már tele a hordó. Ké
sőbb elmagyarázták, hogy a hordófadongáknak 
valóban nincs már héja, mert a kádár legyalulta. 

Ar hordók akonáját parafadugóval ,,srégli"-ve\ 
verték be a dongák színéig. Alatta vászondarab 
feszült, ami a kivételt segítette. A lefejtett borok 
el nem szállított seprejét tavaszig lekénezett hor
dóban tartották, majd a napon megszárítva a 
kékkúti felvásárlónak, Rác Józsefnek adták el, 
a k i Tapolcán adta tovább festékkészítés céljára. 

À\ bor átrakása után az eladó gazdák a pince 
előtt\ gulyást, pörköltet főztek, amire meghívták a 
kocsrpárost vagy a fuvarost. Ez hozzátartozott 
a jó hangulatú búcsúzáshoz és a kellemes emlék
hez, arnely már a következő évi vásárlás előké
szítése volt. 

A kocsftiáros a vasúthálózat kiépülésével Ta
polcáig vonaton utazott, utána szekérrel hajtott 
ki a hegyekre. 
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A BOROSKOCSI ÉS RAKFELÜLETE 

A hagyományos borfuvarozás jellegzetes esz
köze a boroskocsi. Egyes visszaemlékezek sze
rint nem lehetett látni a kocsisor végét, annyi 
bort szállítottak egykor Mindszentkálláról. 20— 
30 kocsival vittek egyszerre, egyidőben. A kocsi 
különleges látnivalónak számított, ilyet csakis a 
borszállításnál láttak a helybenlakók. A Balaton 
mellékén nem használták. Ez erősségével, szerke
zetének masszívságával, kisebb, vastagabb kere
keivel, hosszabb építésével, fonott kocsikasával 
és a lovak fogatolásában különbözött a helyi 
típusoktól. Már maga a hordó nélküli szekér is 
a borvásárlást jelezte, így amikor megláttak a 
szekereket és jellegzetes lófogatot, rögtön azo
nosra gondoltak: ,,jönnek a kocsmárosok". A 
szekér és a kocsi között az volt a különbség, 
hogy a kocsi juha, gyuha, ami a rúdszárnyakat 
kapcsolta össze, a nyújtó alatti fürgető elfordu
lásával jobb fordulást biztosított a kocsinak, mint 
a szekérnek. A nyújtó felett két, egymással pár
huzamos bőr vagy boria feküdt, ez sokszor csak 
két fenyőfa volt. Ezen feküdtek hosszában ve-
nyicse vagy kukoricaszáron a hordók. A kocsi 
négy magas rakoncá/ára, oldalanként felkötött 
hosszú oldaldurung támasztotta a hordókat. A 
rögzített rakoncák felül lánccal összekötve biz
tosították a biztonságos szállítást. 

A nagysúlyú terhet, meredeken szállító kocsi
kat külön erős fékkel, slaifer-el kellett felsze
relni. A kerék beslaiferolása régebben a kocsi-
nyújtó hátuljára szerelt vascsavarmentes horog
gal történt. Ez a hátsó két kereket egyszerre le
fékezte, a kerekekre merőleges satuía szorította 
a kerekeket . A 20. század elején már a bakról, a 
fuvaros által kezelhető fékek terjedtek el. Ezt a 
Kál-völgyiek nem használták, mert szerintük a 
régebbi megoldás biztonságosabb volt. Szent-
békkállán az öreg-hegyrö l lefelé jövő kocsik 
hátsó kerekei alá vaspapucsot, kerékcsúszó talpat 
tettek további fékezésre. A jeges, fagyott úton 
azonban ez is csúszott, ezért „marólándot" kötöt
tek fel a kerékkötőlánccal rögzített kerékre . 
Kékkúton visszaemlékeztek, hogy olyan hidegek 
voltak, hogy sípolt a kocsikeréken a sín. 

A kocsikon a hordók mögött óriási srágla állt, 
ahol a lovak takarmányát tartották. A kocsit 
ponyvával takarták rosszabb idő esetén. A srág-
lában tartották felpúpozva, pusliba kötve a szé
nát, zsákban a kukoricát és a zabot. Etetéskor a 
lovak nyakába zabostarisznyát akasztottak, 
vagy a kocsirúd elejére felerősítették az etető
ládát. Ezeket a ládákat menet közben a kocsi ol
dalára akasztották. A nyugat-magyarországi bor
fuvarosok tudták, hogy a Balaton-felvidéken ke
vés a széna — ezért is hoztak magukkal. Kékkút 
és Balatonhenye határában lehetett csak elég 
szénát kaszálni, de ez ritkaságszámba ment a 
környéken.2 0 

A lószerszámozás is nagyon szokatlan volt a 
Kál-völgyi parasztoknak, szőlőtermelőknek. 
Nagy testű, hidegvérű, muraközi, henc lovak vol
tak befogva. A lószerszám annyira ismeretlen 
volt, hogy a nevét alig tudják még ma is, csak 
összehasonlításokkal, analógiákkal tudják meg

nevezni. ,,Sisak volt a nyakukban", ,,kupás hátú 
lovak", ,,tok, mint a puputeveknek'', „paprika
jancsi-szerű", ,,nagy ronda, szerszámos Henc 
lovak". Ezek a leírások mind a kummetre, a nyu
gat-európai nehéz teherhúzó fogatolásra utaltak. 
A kummetnek is a nehéz, lassú szállításnál hasz
nálatos formájára és nem a városi, könnyű kum-
metra.2*' 

A lószerszámok díszes fényes csatokkal, fémdí
szítéssel készültek. A lovak hasán kétsoros dísz-
bőrsallang lógott. Homlokukon a díszítés muta
tóssá tette az erős állatokat. Nyakukban csengők 
lógtak, hangjukat messziről hallották a szembe
jövők. Az út, mellett kialakított kitérőben meg
várták, amíg ezek a kocsik elhaladnak. Ennek je
lentősége a szűk hegyi utaknál volt nagy. 

A lovak farkát rövidre nyír ták vagy felkötöt
ték, hogy ne csapják fel a sarat. 

A boroskocsikra általában 2—3 nagy hordót 
fektettek fel. Ezeket transzport hordóknak nevez
ték, mert nem volt rajtuk hordóajtó, mint a pin
cebeli ászokhordókon. A transzport hordó 700 li
ternél nagyobb nem lehetett, mert az már túl 
magas lett volna és a kocsi stabilitását veszélyez
tette, könnyebben feldűlhetett. Legalkalmasabb
nak az 500 literes nagyságot tartották. Egy kocsi 
terhének tehát vagy 2 db 700 literes vagy 3 db 
500 literes hordót, illetve bormennyiséget tar
tottak jónak, és így látták a nyugat-magyarorszá
gi borszállításoknál is. Ez a kocsiterhe nagyon 
hasonlít mind elnevezésében, mind űrmértékben 
a korábbi századokban használatos borszállítási 
mértékhez.27 1914-ből, e körüli űrmértékről írásos 
bizonyíték is van Köveskálról.28 Mindszentkállán 
Kiss Gyulának (1851—1929) 11 kh szölőbirtoka 
volt, amelyen általában 500 akó bor termett, és 
kb. 15 boroskocsi szállította el a termést. Ez is 
körülbelül a kocsinkénti 15 hl bort sejteti. A hor
dók rögzítését szolgálta a csaptatás. A hordókat 
körbekötötték lánccal. Alul a kocsi alatt átve
zetve a rakoncánál egy faniddal megtekerték. 
Ezzel feszítették meg a láncot, és a farúd másik 
végét a rakoncához kötötték. így, ha esetleg a 
boroskocsi el is dőlt, a hordók nem gurultak el. 
Mindszentkállán pl. közszájon forog egy történet, 
miszerint a hegyoldalon feldőlt egy lecsaptatás 
nélküli rakomány, és a legnagyobb hordó el
szabadulva, a domboldalon legurulva egy szil
vafánál széjjelfröccsent. 

Az 1930-as években már a teherautókat is be
kapcsolták a borfuvarozásba. Sváb Richárd vas
vári kocsmáros sofőrrel szállíttatta el a bort 
Köveskálról. Salföldről 30 hl-t tudott teherautón 
elvinni, a Bogdán György cenzár által kalauzolt 
burgenlandi kocsmáros. A kővágóörsi Cuppon 
Sándortól is teherautóval vitték Burgenlandba a 
bort. A vasúthálózat kiépülésével sem szorult 
háttérbe a boroskocsi. Abban az esetben, amikor 
a vasúton adták fel a bort, a vasútállomásra fu
varozták kocsival. 

BORFUVAROSOK 

A borszállítás gyakorlati lebonyolítását a bor
fuvarosok végezték. Általában az utakat, út-
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viszonyokat jól ismerő, fogattal rendelkező em
berek voltak. Valószínű, hogy ezek az ügyes, 
vállalkozó kedvű személyek földrajzi és keres
kedelmi szempontból forgalmas községekből 
kerültek ki. A Kál-völgyében nemigen tudták, 
hogy milyen osztályhelyzetűek, milyen társa
dalmi rétegüek voltak a bort szállító fuvarosok. 
Általában a kocsmáros szolgáját látták benne 
vagy е8У odavalósi vállalkozót. Tudjuk azonban, 
hogy Nyugat-Magyarországról német, horvát, 
magyar parasztfuvarosok vállalkoztak ilyen 
szállításra.29 

Salföldön fentmaradt az emléke annak, hogy a 
fuvaros gazdák a 19. század végén a kocsikas 
ülése alatti fiókban postagalambokat hoztak, és 
hazainduláskor szabadon engedték őket. Ezzel 
jelezték családjuknak, hogy hazafelé tartanak, 
és pár nap múltán megérkeznek. A hidegben való 
több napos fuvarozás miatt melegen kellett fel
öltözniük. Meleg ruhában, hosszú bundában ül
tek a bakon, lábuk bundazsákba bújtatva, fejü
kön kucsmasipka, fülre húzható, lehajtható pe
remmel. Olyan nagy hidegekre emlékeztek, hogy 
a lovak bajszán hosszú jégcsap lógott. 

A fuvarosok nagy része tudott magyarul, ha 
esetleg hibásan is. A kocsmárosokkal ellentétben 
ők pipáztak. Ennivalójukat, útravalójukat tarisz
nyában tartották, sülthúst, sülttyúkot, sültlibát. 
A fuvarosok a lovak mellett, a kocsmák istállói
ban aludtak. 

A fuvaros az ostort a kocsikasba szúrta, vagy 
bőrből egy ostornyéltartót készített. Az ostort 
ritkán tartotta kézben, így előfordult, hogy a ló
szerszámra tűzte az ostornyelet. Az ostorszíjon 
több csomót kötöttek. A sallangos díszostor végét 
színes fonállal díszítették. A Kál-völgyi gyere
keknek csínytevése közé tartozott, hogy az el
bóbiskoló fuvaros ostorát letörték. 

A borfuvaros nem volt módos. A helyi közvé
lemény nem mindig ítélte meg pozitívan. Egyes 
véleményekben a jöttmentség fogalmazódott 
meg. „Nem találja meg a dolgát, mert aki meg
találja, az nem megy el fuvarozni. ", ,,ha földje 
lett volna, nem ért volna rá fuvarozni.'' Az igazi 
munkának csak a földdel kapcsolatban állót tar
tották. A nyugat-magyarországi paraszti fuva
rosok többsége jól tudjuk, hogy csak az évi mun
kaciklus munkaszegényebb hónapjaiban fuvaroz
tak. Emellett földjük volt, gazdálkodtak. Munká
juk pénzkereseti, pénzkiegészítő jellegű volt.30 

A fuvarosok erkölcsi megítéléséhez az is hoz
zájárult, hogy a Káli dombokról többször láttak 
álló boroskocsit, ami körül lázasan serékenyke-
dett pár ember. Általában a kövágóörsi, révfü
löpi vasúthoz szállító alkalmi borfuvarosok, a 
kereskedők vásárolta bort dézsmálták meg. A 
hordóabroncs félreverése után megfúrták a hor
dódongákat az abroncs által takart felületen. 
Nádcsévével megszívták a bort, majd puha fa-
pálcikával a lyukat bedugták, és az abroncsot 
visszaverték. Csak a hordó szétszedésekor le
hetett meglátni, hogy hányszor fúrták meg a 
hordót, mert a tömítőpálcikák mint a sündisznó 
tüskéi borították a dongák belső felét. Bár ezzel a 
borfuvarosokat vádolták és ítélték el, ugyan
akkor hamiskásan, kissé büszkélkedve tették 

hozzá: „A Szentháromság titkát és a paraszt for
télyát nem lehet megfejteni.'' 

A BOR MINT JÖVEDELEMFORRÁS 

A paraszti gazdaságban, a termelőknél a bor
ból jött be a legtöbb jövedelem, a summapénz. 
1921-ig egyértelműen a legjövedelmezőbb, leg
nagyobb pénzbeli bevétel forrása volt a szőlő, 
az eladott bor. Kékkúton például egy 81 éves 
adatközlő a nagyapja példájára hivatkozva állí
totta, hogy két kocsitér (kb. 30—35 hl) bor el
adása az egész család fel ruházkodását, a kősó 
megvásárlását, az évi adó kifizetését tette lehe
tővé a kisebb kiadások mellett. A többi termény
ből kevesebb jövedelem folyt be. A kocsmárosok 
azonnal fizettek, és akkoriban „annyi volt az ára, 
amennyit megért". A trianoni békeszerződés 
után az 1918 előtti szőlőterület túlnyomó része 
mintegy 68,9 százaléka jutott csak az új ország-
területre, ahol viszont a szőlőterület aránya jóval 
magasabb lett az 1918 előttihez viszonyítva. 
Ugyanakkor a Monarchia felbomlásával a védő
vámokon belüli, végeredményben a Monarchián 
belüli nagy borfelvételi piacok az új vámhatáro
kon kívülre kerültek, a kereskedelem lecsökkent, 
az exportált bor ára a világpiaci árszínvonalra 
zuhant. Ezt a nehézséget csak növelte az egy főre 
jutó bor mennyiségének megnövekedése, a rela
tív felesleg.31 

A kedvező borárak 1924—28 között alakultak 
ki, a borforgalmi adó a termelői ár 25,7—31 szá
zaléka, majd később 42—48 százaléka lett, ami a 
magasabb borárhoz is hozzájárult. Ugyanakkor 
a világválság hatására 1933—34-ben az adók to
vább nőttek és a Gazdaságkutató Intézet számítá
sai szerint az adóteher már a nemzeti jövedelem 
32 százalékát haladta meg.32 

Köveskálról maradt fent egy feljegyzés, ami 
még a jövedelmezőséget bizonyítja 1924-ben.33 

1924. év 
,,Bort eladtam január. 2253 litert 
érte 3,266.850 Korona 
fizettem belőle 
Bélának tartoztam 
Só, petró, harisnya, meszelő, cukor 
s.t.b. bolti számla 
Rozsirçak czipő javítás 
Anyámnak czipő 
Marcsának adtam 
Zoltánnak is 
Hús 
Rózsinak vászonra, Julinak táskára 
Színházra Sebestyén lánynak 
Jenőnek 
Bálba 
Gyulának napszám 
Bélának favágásra 
czérnára 
• • • (gyermekeknek) 

— 14.50 járt 

50,000 Kr 

41 Kr 
17,000 Kr 
50,000 Kr 
10,000 Kr 

800,000 Kr 
12,000 Kr 
3,500 Kr 

500 Kr 
2,000 Kr 

15,000 Kr 
5,000 Kr 

50,000 Kr 
1,000 Kr 

200,000 Kr" 

Ilyen kiadás mellett is a borból származó jöve
delemnek kb. 2/3-a megmaradt. Bár Mindszent-
kállán valamivel olcsóbb volt a bor, mint a szom-
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szédos Kál-völgyi községekben, mégis 1928-ra 
itt is magasra ugrott a bor ára. „Pengős" bornak 
nevezték, mert literjét ennyiért vették. 

1929-re azonban lezuhant a bor ára, és az óbo
rok is már csak 20 filléres áron keltek el. A 
visszaemlékezések tükrözik is, hogy pl. a 16 fil
lérért eladott borért a vásárló kocsmárosnak 
egy kékkúti asszony tyúkot vágott. A szomszéd
asszony sóhajtozva mondta erre, hogy ö akár 
kettőt is vágna, csak vigyék el már a borát. 
1930-ra még lejjebb esett a borár, 12—13 fillér 
volt literje. Egy-egy rossz termésű év mindent 
felborított, és a terményárak nagymérvű csök
kenése egyenesen katasztrófát idézett elő, mint 
egy 1930-as évek elején készült vizsgálat megál
lapította. '4 Kővágóörsön a vizsgálat szerint is 
a bor ára 10 fillér volt literenként, de így is el
adhatatlan. Üj szüretre úgy készültek, hogy in
gyen adták a bort, vagy egyszerűen kiöntötték, 
mert a hordóárak emelkedése és a gazdák pénz
telensége miatt raktározási nehézségek adódtak. 
Volt olyan kővágóörsi gazda is, aki 380 hl borát 
kiöntötte a földre. Súlyos helyzet alakult ki, amit 
nehezített, hogy a szőlőgazdaságokra felvett köl
csönök befagytak, a vidéki pénzintézetek egyre-
másra árvereztek, sok kezes is megbukott a 
tönkrement szőlőbirtokosokkal. A kisbirtokosok 
számaránya majdnem a felére csökkent egy év 
leforgása alatt Kővágóörsön az 1930-as évek 
elején. A kormány 1938-ban a nagy felesleg miatt 
az új szőlők telepítését be is tiltotta. 

BORHAMISÍTÁS 

A borkereskedelemmel, annak feltételeinek 
nehezedésével, a bor árának csökkenésével a 
borhamisítás is élénkebbé vált. Köveskál magyar 
bortermelőiről a 19. század közepén azt írták, 
hogy nem vizezik a bort, ezt még a 20. század 
elején is tartották. A kocsmárosok vásárlását is 
úgy könyvelték el, hogy nem akarnak a zsidó 
borkereskedők már „megkeresztelt" cukrozott és 
vizezett borából vásárolni, ezért tőlük vesznek 
bort. Az 1930-as évek végén ezért már gyakran 
seprős bort vettek. Horváth József, aki Mind-
szentkállán zsidó birtokos szőlejének vincellérje 
volt, tudott arról, hogy az 1930-as, 40-es években 
gazdája cukrozta a bort. Azonban nemcsak zsidó 
birtokosok és kereskedők, hanem keresztény 
nagygazdák is éltek ezzel a lehetőséggel. 

Balatonhenyén is emlékeznek egy nagygaz
dára, Monoszlón hasonlóan, aki cukrozta a bo
rát. Ennek a monoszlói nagygazdának Budán pin
céje volt, apja pedig református lelkész Köves-
kálon. A monoszlói ,,Pongyér" szőlejében ter
melt szőlőből „csinált bort", amiből bírósági ügy 
is lett. 

ÖSSZEGZÉS 

Kál-völgye nyolc községe életében fontos sze
repet játszott a borértékesítés. Jó boraik nagy ré
szét helyben adták el, mégis távolabbi ország
részekbe is eljutott és újabb vásárlókat csábí
tott a Balaton északi partjára. A vizsgált terület
ről kiinduló borfuvarozás, borszállítás egybe
esett és részét képezte a Dunántúlról már évszá
zados hagyományokkal rendelkező К—Ny irányú 
kereskedéssel. 

A Káli-medencéből három közvetítő csatornán 
keresztül jutott el a bor a fogyasztóig: 
— Tapolcai zsidó bornagykereskedők felvásárlá
sával. Csak Tapolcán vették át, alacsonyabb 
összeget fizettek a borért, néhány nagykeres
kedő család tartotta kézben az ilyen jellegű bor
kereskedést. 1921 után tevékenységük meghatá
rozóbbá vált, a lecsökkenő nyugat-magyaror
szági és stájer kocsmáros szállítások miatt. 
— Nyugat-magyarországi, stájer kocsmárosok, 
vendéglősök vásárolták fel mennyiségileg a leg
több bort, Nyugat-Magyarország német nemzeti
sége, a Vas megyei hienzek és a Sopron környéki 
poncihterek helyből szállították el a bort. Kap
csolatot tartottak fenn a termelő gazdákkal. 
Készpénzben, rögtön, mindig többet fizettek a 
szállítmányért, mint a tapolcai zsidó borkereske
dők. 1921 után tevékenységük csökkent. 
— Helyi kocsmákban is kimérésre került a kör
n y é k b o r a , e n n e k j e l e n t ő s é g e a z o n b a n k i s e b b 
volt. 

A kocsmárosokat hivatásos és nem hivatásos 
borcenzárok vezették a gazdához. Közvetítői dí
jat mind a kocsmárostól, mind a gazdától meg
kapta. A kocsmárosok kóstolás után vették a 
bort, ha nem szállították el azonnal, lepecsétel
ték, vizezés, hamisítás elkerülése végett. A Kál-
völgy községeiben a borhamisítást, cukrozást az 
első világháború előtt nem ismerték, erre büsz
kék is voltak. Az 1930-as években zsidó, majd 
keresztény nagygazdák kezdték boraikat cukroz
ni, vizezni. A borokat egy külön fuvarosréteg 
szállította el, akit a kocsmáros bízott meg. A 
vizsgált községekből ilyen munkára senki sem 
ment. A bort a Balaton-vidéken nem használt, 
hosszú, erős boroskocsikon szállították. Általá
ban 2—3 transzporthordóban, kb. 1500 liternyi 
bort. Az 1930-as években már teherautóval szál
lították a korábbi nyugat-magyarországi, bur
genlandi falvakba a bort. 

A bor 1929-ig fontos és egyedüli komoly pénz
bevételi, jövedelmi forrása volt a gazdáknak. 
1929-től politikai, közgazdasági tényező, vala
mint a fellépő gazdasági világválság felbomlasz
totta az eddig hagyományos alapon nyugvó 
nyugat-dunántúli borértékesítés rendszerét. 
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ZSIGMOND CSŐM A 

DAS SYSTEM DER HERKÖMMLICHEN WEINVERWERTUNG UND SEINE AUFLÖSUNG 
IM K A L - B E C K E N (19—20 JH.) 

Im Leben der 8 Gemeinden in der Talgegend von Kai 
spielte der Weinver t r ieb schon immer eine wichtige 
Rolle. Obwohl ein überwiegender Teil der hier ange
bauten guten Weine in der näheren Umgebung ver
kauft wurde, wurden die hiesigen Weine in weit ge
legenen Gebieten des Landes bakkant und haben immer 
neuere Käufer ans Nordufer des Balatons gelockt. Der 
Weintransport mit Ausgangspunkt im Betrachteten 
Gebiet bildete einen Teil des Ost-West-Handels, der 
schon damals auf eine Tradition von mehrerem 
Jahrhunder ten zurückschauen konnte. 

Vom Káler Becken gelang der Wein über 3 Verteil-
wege zum Verbraucher. 

l .Aufgekauf von jüdischen Weingrosshändlern aus 
Tapolca. Der Wein wurde ausschliesslich in Tapolca zu 
niedrigen Preisen abgenommen. Diese Art des Wein
handels war in den Händen von wenigen Grosshändler
familien konzentriert . Da bei den Lieferungen an Gast
wirte in Westungarn und in der Steiermark nach 1921 
eine Abnahme zu verzeichnen war, konnten die hiesi
gen Händler eine bestimmende Rolle erhalten. 

2. Die grössten Weinmengen wurden von Gastwirten 
aus Westungarn und der Steiermark aufgekauft. Das 
in Westungarn ansässige deutsche Volkstum, die Hein-
zen vom Komitat Vas und die Poncihter aus der Umge
bung vom Sopron haben den Wein direkt auf dem An
baugebiet abgenommen und von hier aus geliefert. 
Sie haben Kontakte mit den Weinbauern aufgehalten. 
Für die abgenommenen Transporte haben sie sofort in 
Bargeld einen höheren Preis gezahlt, als die jüdischen 
Händler in Tapolca. Die Bedeutung des Weinhandels 
dieser Art nahm nach 1921 ab. 

3. Der in der Umgebung angebaute Wein wurde auch 

in den hiesigen Weinschenken verkauft, dies war 
jedoch von kleinerer Bedeutung. 

Die einkaufenden Gastwirte wurden von den be
ruflich oder gelegentlich tätigen Zubringern zu den 
Weinbauern geführt. Dafür erhielten sie sowohl vom 
Gastwirt als auch vom Weinbauer ein Vermittlungsge
bühr. Die Gastwirte haben den Wein nach Kostprobe 
gekauft. Sollte der Wein nicht nach dem Ankauf abge
liefert werdenx, so wurde die W a r e versiegelt, um 
etwaiges Verpantschen oder Verfälschen des Weines zu 
vermeiden. Die Weinverfälschung und -Verzuckerung 
war für die Weinbauer in den Gemeinden der Talge
gend von Kai bis zur Zeit des ersten Weltkir ieges 
unbekannt, worauf sie auch heute noch stolz sind. Der 
Wein wurde von einem dafür spezialisierten Kreis von 
Rollfuhrlauten befördert, die den Transportauftrag 
jeweils von ,dem weinkaufenden Gastwirt erhielten. 
Die Einwohner der betrachteten Gemeinden haben sich 
am Weintransport nicht beteiligt. Für den Weintrans
port kamen lange und robustgebaute Weinwagen mit 
Rungen zum Einsatz, die im Balatongebiet nicht geb
räuchlich waren. In der Regel wurden ca. 1500 Liter 
Wein in 2 bis 3 Tansportfässern geliefert. In den 30er 
Jahren hat man bereits Lastautos zur Belieferung der 
früheren westungarischen und burgenländischen Dörfer 
eingesetzt. 

Bis zum Jahre 1929 stellte der Wein die einzige 
bedeutende Geldeinnahmequelle für die hiesigen Bauer 
dar. Das traditionelle Weinverkaufssystem auf den 
westlichen Gebieten Transdanubiens wurde von 1929 
angefangen durch politische und ökonomische Krisen
erscheinungen sowie durch die auftretende Welt
wirtschaftskrise aufgelöst. 
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