
CSOMA ZSIGMOND 

A FILOXÉRA ES HATÁSA 
A KÁLI-MEDENCÉBEN 

A szőlészeti, borászati szakirodalom Európa 
borvidékein mindmáig legnagyobb katasztrófá
nak a filoxéra fellépését és végigviharzó pusztí
tását tartja.1 1850 és 1900 között a lisztharmattal, 
peronoszpórával együtt több évszázados hagyo
mányokon nyugvó szőlőtermesztést és borászatot 
szüntetett meg. Ugyanakkor számtalan új elem
mel gazdagította a tradicionális szőlő-, bormun
kák sorát. Ezek az új elemek beépültek a hagyo
mányos évi munkakeretbe, majd széjjelfeszítve 
azt, meghatározóak lettek, máig hatóan, a szőlő
termesztésben és borászatban. Ennek ellenére a 
vész történetével, szakmai és társadalmi hatásai
val nem foglalkozott behatóan — a filoxéra rom
boló hatása és nagysága mértékében — sem a 
történettudomány, sem a néprajz.2 

A filoxéra (Viteus vitifolii Fitch) Franciaor
szágban — Amerikából áthurcolva — kezdte ha
talmas pusztítását. Az 1860-as évek 2 411 000 ha-
os francia szőlőterületét 1879-re már 1,8 millió 
ha-ra csökkentette. A bortermelés 58 millió hl-
röl 25 millió hl-re zuhant vissza. A filoxérát — 
ezt a szúró-szívó szájszervű, korábban ismeretlen 
rovart, aminek több nemzedéke is károsította a 
szőlő gyökerét és levelét — először csak 1867-
ben ismertette és írta le Planchon a Revue des 
Deux Mondes folyóirat lapjain. Kártétele már 
korábban, 1863-ban jelentkezett Pujau-ban, 1867-
ben Comtat, Crau, Tarascon vidékén és az Al-
pesek alján fekvő borvidéken. Innen Girond-t 
(Bordeaux határa), majd 1870-ben már Proven-
ce-t, 1876-ban Montpellier vidékét és végül Fran
ciaország déli és keleti szőlőterületeit pusztí
totta ki.' A filoxéra, gócpontok kialakulásával, 
sugaras irányban terjedt. A szaporítóanyag-vá
sárlás és -küldés elősegítette rohamos terjedését, 
és esetleg több helyen, földrajzilag távolabbra 
eső területeken is egy időben történő fertőzését. 
1872-ben már a híres klosterneuburgi kutató
telepet is elérte a filoxéra. Ekkor még Ausztriá
ban sem vették elég komolyan a fertőzést, és nem 
figyeltek fel a fenyegető veszély nagyságára.4 

Rövidesen azonban Ausztria 126 községében 
mutatták ki a kártételt, amely fokozatosan a 
Bécstől keletre és délre fekvő szőlőhegyeken is 
óriási pusztulást okozott. Hamarosan Alsó-Auszt
ria virágzó történelmi borvidéke is áldozatul 
esett a filoxérának.5 

A klosterneuburgi katasztrófa már a magyar 
szőlészeti szakembereket is figyelmeztette, hogy 
nem helyi és könnyen megállítható vészről van 
szó. A riadalomnak az is alapja volt, hogy Klos-
terneuburg látta el az Osztrák—Magyar Monar

chiát szaporítóanyaggal, így azok a birtokosok, 
akik az utóbbi időben onnan vásároltak és hozat
tak szőlővesszőket, nyugtalanul várták, hogy 
szőlőjükben mikor üti fel fejét a filoxéra. A haté
kony védekezés hiányában 1874-ben a földmíve-
lésipar- és kereskedelemügyi miniszter elrendel
te, hogy Ausztriából sima vesszőket, ol tványo
kat nem hozhatnak be, ugyanakkor felkérte a 
klosterneuburgi szőlészet igazgatóját, hogy Entz 
Ferenc, Horváth Géza és Margó Tivadar közre
működésével adjon tájékoztatót a filoxéra hely
zetéről. À későbbiekben az ő szakvéleményük 
alapján irtották Magyarországon is szénkéneg-
gel a filoxérát. 

A magyar szaksajtó először 1870-ben tett emlí
tést a filoxéráról a Természettudományi Közlöny 
lapjain.6 Az okozott kárképet leírva ugyan meg
említik a franciaországi katasztrofális helyzetet, 
azonban még nem is sejteti a lap, hogy nálunk 
Magyarországon is évek múltán hasonló nagy
méretű tragédiát okozhatna. Jellemző, hogy ek
kor még a tartalmi kiemelésben, a füzet első 
lapján sem említették meg. Később, 1872-ben 
ismét foglalkoztak a filoxérával ugyanebben a 
szaklapban, de a cikkíró az esetleges magyar
országi fertőzés veszélyét továbbra sem tartotta 
valószínűnek.7 A közelgő filoxéra hírét és az 
óriási kártételekről szóló beszámolókat lassan az 
egész ország szőlőbirtokosai és szőlőkben dol
gozó napszámosok egyaránt szívszorongva fi
gyelték. A napról napra jövő újabb hírek lázban 
tartották a szőlősgazdákat. Máday Izidor 1874-

Î. ábra. A filoxéra — szőlögyökértetű — alakjai. BL. 
1880. 83. után 
Abb. 1. Die Formen der Phylloxera-Trauben-Wurzellaus 
Nach BL. 1880. 1883. 
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2. db/a. A filoxéra közeledése Káli-medence szőlőhegyeihez. A községek névjegyzéke: 1. Sóly, 2. Hajmáskér, 3. Vi-
lonya, 4. Berhida, 5. Balatonkenese, 6. Csajág, 7. Balatonfokajár, 8. Vörösbereny, 9. Szentkirályszabadja, 10. Paloz
nak, 11. Balatonfüred, 12. Aszófő, 13. ö rvényes , 14. Monoszlo, 15. Balatonhenye, 16. Köveskál, 17. Szentbekkalla, 18. 
Mindszentkálla, 19. Kövágóörs, 20. Kékkút, 21. Salföld, 22. Tapolca, 23. Balatongyörök, 24. Vonyarcvashegy, 25. 

Gyenesdiás, 26. Keszthely, 27. Szántód-Kőröshegy, 28. Balatonendréd 
Abb. 2. Das Heranrücken der Philloxera zu den Weinbergen im Káli-Tal. Dörferliste: 1. Sóly, 2. Hajmáskér, 3. Vilo-
nya, 4. Berhida, 5. Balatonkenese, 6. Csajág, 7. Balatonfokajár, 8. Vörösbereny, 9. Szentkirályszabadja, 10. Paloznak, 
11. Balatonfüred, 12. Aszófő, 13. ö rvényes , 14. Monoszlo, 15. Balatonhenye, 16. Köveskál, 17. Szentbekkalla, 18. 
Mindszentkálla, 19. Kövágóörs, 29. Kékkút, 21. Salföld, 22. Tapolca, 23. Balatongyörök, 24. Vonyarcvashegy, 25. 

Gyenesdiás, 26. Keszthely, 27. Szántód-Köröshegy, 28. Balatonendréd 

ben már a legszorgosb éberségre hívta fel a 
f igyelmet/ A filoxérával majd minden számá
ban foglalkozott a Borászati Lapok, e korszak 
legjelentősebb szőlészeti-borászati szaklapja is. 
A feszült, vészjósló várakozás pillanatában ál
hírek is elterjedtek, amelyek ellen a maga lehe
tőségeivel a Borászati Lapok szerkesztősége is 
harcolt. Ezt mutatja az is, hogy nyomdailag rit
kán szedett, a szövegből jól kiugró felhívást tet
tek közzé 1874-ben: ,,. . . óhajtjuk, hogy a phyl-
loxerának fellépéséről álhírek ne terjesztesse
nek, és a gazda közönség addig, amíg tüzetes 
vizsgálat nem történt, ok nélkül, rémhírekkel 
fel ne zaklattassék".9 A katasztrófa azonban 
közeledett, és már kénytelenek voltak hivatalo
san is bejelenteni, hogy el kell készülni a filoxé
ra magyarországi megjelenésére.10 Keleti Károly 
írta szőlészeti nagy statisztikájában, hogy Ma
gyarországon még nem jelentkezett a filoxéra 
,,. . . noha a szőlők e réme, mindinkább fenyege-
tőleg közeledik".1 ' 

A Klosterneuburgban már megvásárolt vessző
ket a Magyaróvári Gazdasági Akadémia kísérleti 

állomása vizsgálta át. 1875. október 5-én azon
ban a Földmívelési Minisztérium közhírré tette, 
hogy Pancsova (Torontál megye) mintegy 66 kh-
nyi szőlőjében erős fertőzést találtak. Entz Ferenc 
tragikus hangvételű cikkben számolt be erről, 
hiszen ö már saját szemével látta Nyugat-Európa 
filoxérasűjtotta területeit, és látta, hogy milyen 
problémák sokaságát vetette fel mind szakmai, 
mind össztársadalmi méretekben a filoxéra.12 

Lázas kapkodás, a helyes és eredményes véde
kezési mód keresése jellemezte ezt az időszakot. 
Franciaországban, ahol a filoxéra először lépett 
fel, sem tudtak ekkortájt még végérvényes és 
hatásos védekezést ajánlani. A pancsovai hír 
véget vetett a látszólagos nyugalomnak és re
ménykedésnek. Eddig a szőlőbirtokosok több
sége nem tartotta lehetségesnek, hogy a filoxéra 
Magyarországon is és éppen az ő saját szőlőjét 
pusztítaná ki. Ebben a hitben erősítette meg 
őket az a tény is, hogy 1875 és 1878 között a 
filoxérafertőzésben — lappangási szakaszként — 
átmeneti szünet volt. 1878-tól egyszerre újult 
erővel ütötte fel a fejét az ország különböző ré-
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szein, köztük Keszthelyen és a Balaton környékén 
is.13 A filoxéráról az első alapos és tudományos 
tanulmány csak 1880-ban jelent meg Molnár 
István tollából, a Borászati Lapok hasábjain.14 

FILOXÉRA A KÁLI-MEDENCÉBEN 

Balatonfőkajárón 1878-ban jelent meg a filoxé-
ra, Kenésén 1880-ban észlelték először, ahol 
nagymérvű pusztítása révén 557 kat. holdat tel
jesen parlaggá is tett. 1885-ben a kenései római 
kat. plébános azt írta a História Domusban: ,,A 
phylloxeráról már sokat írtam, ez alkalommal 
befejezhetem erre vonatkozó feljegyzéseimet, 
Kenésén — ahol mint tudjuk 1873-ban a Balaton 
melléken a legtöbb (896 kat. hold) szőlő volt — 
nincs többé szőlő."15 A Káli-medencei községek 
szőleit két oldalról közelítette meg a filoxéra, 
veszélyes gyorsasággal. Keleti irányból Veszp
rém megye határát átlépve, az ún. sólyi fertő
zési gócból terjedt nyugat felé a vész. A dunán
túli kerületi filoxérafelügyelő részletesen beszá
molt a Sóly község központjával kialakult fertő
zésről. Ebbe a* fertőzött körzetbe tartozott Liter, 
Szt.István, Vilonya, Hajmáskér, Papkeszi, Vörös-
berény, Kenése, Balatonfökajár, Csajág, Küngös, 
Kiskovácsi, Berhida, Lepsény, Almádi, Szent
király, Szabadja, Várpalota és Felsőörs — amely 
már Zala megyéhez tartozott. Sóly határában 
76 kh szőlő volt fertőzött, de a legnagyobb mér
tékben a zirci apátság gondosan kezelt szőlejét 
lepte meg a filoxéra. Itt Mórágyi István, keszt
helyi tanár mutatta ki a filoxérát. Megvizsgálta 
a szomszédos papvásári, almádi és vörösberényi 
szőlőhegyeket, de itt 1880-ban még nem talált 
filoxérát.16 1882-ben már Vörösberényben, 1883-
ban Palóznakon ütötte fel a fejét a filoxéra, 1884-
ben pedig, a legnagyobb elővigyázatosság el
lenére, a papvásári, sólyi, mámai és felsőörsi 

3. ábra. A kővágóörsi fülöpi szőlőhegy talajadottsága. 
BL. 1894. 277. után 
Abb. 3. Die Grundgegebenheiten in Kővágóörs am Fü-
löp-Berg Nach BL. 1894. 277. 

4. ábra. Fater Béla filoxéra előtt (1877-ben) ültetett Pá
pai (Juhfark) ház körüli lugasszőlőtökéje, amely átvé
szelte a filoxérát és 1918-ban a nagy szentbékkállai fa-
lutüzben pusztult el 
Abb. 4. Der Stamm einer Laubentraube, das Béla Fater 
vor dem Haus gesetzt hat (im Jahre 1877, die Sorte: 
Juhfark) Dieser Stamm überlebte die Epidemie und ist 
durch Feuer im Jahre 1918 zugrunde gegangen 

5. ábra. „Mária-telep" Balatonkeresztúr határában, ahol kővágóörsi szőlősgazdák is kaptak immúnis homokterületet 
szőlőtelepítésre 1891-ben. BL. 1891. 379. után 

Abb. 5. Máriatelep, im. Hotter von Balatonkeresztúr, wo auch Kővágóörser Weinbauern ein immun Sandgrundstück 
bekommen haben, zum Weinbau im Jahre 1891. Nach BL. 1891. 379. 

szőlőhegyek után Lovas községben bukkantak 
rá. A balatonfüredi Keőd Józseí a Balaton kör
nyékének szőlőből-borból élő lakosságát féltve, 
így kiáltott fel: „Ha nálunk a szőlőnövény ki
pusztul, akkor a 80 000-nyi lakosság zöme kol
dusbotot vehet kezébe s kivándorolhat Boszniába 
kecskepásztornak."17 1889-re Balatonfüred kör

nyékén, Tihanyban 1890-re, Aszófőn 1885-re, 
ö rvényesen 1888-ra pusztult ki a szőlő teljesen. 

A Káli-medencei szőlőket nyugat felől Meszes-
györök irányából fenyegette veszély. Itt 1882-
ben már 13 kh-nyi szőlőben mutatták ki — a 
Kassáról származó szaporítóanyagból elterjedt 
— filoxérát. A környék szőlei, mint Paphegy, 
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Becze, Zsöllehát, Felsöhegy, Vonyarcvashegy és 
Gyenesdiás szőlei ekkor még filoxéramentesek.18 

Vonyarcvashegyen azonban már 1886-ban, Gye-
nesdiáson 1889-ben, Balatonendréden 1886-ban, 
Köröshegyen és Szántódon 1890-ben kezdett 
pusztítani a filoxéra. A Badacsony oldalán a na
gyobb birtokosok nagy áldozatok árán még fenn 
tudták tartani szőlőiket.19 A Balaton déli partján, 
a somogyi homoktalajokon Balatonszentgyörgy, 
Balatonberény szőlőit ugyan megritkította a fi
loxéra, dé Balatonkeresztúr, Balatonmagyaród, 
Csehiben és Balatonbogláron, ahol korábban 
szőlő szinte nem is volt, új szőlőket telepítet
tek.20 

1883-ban Magyarországon már 124 község 
határában ismerték a kártevőt. A Balaton mellé
kén pedig 19 községben mintegy 1939 kat. hold
nyi szőlőt pusztított ki ekkorra a filoxéra. A Ba
laton-mellék községeinek tönkrement napszámo
sai, szölőmunkásai még 1891-ben a Káli-medence 
szőlőibe jártak dolgozni, mert itt még nem pusz
tított a filoxéra olyan dühödt erővel. Így Köves-
kál vidékét utolsó menedékhelynek tekinthették 

6. ábra. Szénkénegezés (tömöfiú, szénkéneges vashordó 
és töltöszivattyú) Vezérfonal . . . 1899. 1. után 
Abb. 6. Kohlendisulfid-Brennen (Der stopfende Junge, 
Eisenfass mit Kohlendisulfid, Pumpe zum Füllen.) Leit
faden . . . nach 1899. 1. 

azok a napszámosok, akik egész hetet töltöttek 
itt szőlőmunkákkal és csak hétvégén látogattak 
haza családjukhoz. A Borászati Lapok cikkírója 
azonban azt jósolta, hogy 3-4 éven belül Keszt
helyig minden szőlőhegy kopár lesz.21 1894-ben 
Magyarországon azonban már 2544 község volt 
filoxérazárlat alatt, többnyire a történeti bor
vidékeink területén. 

A Káli-medence községeiben az 1880-as évek 
végén jelent meg a filoxéra. Raksányi Károly 
Balatonhenye református lelkésze — aki a sző
lészethez, borászathoz kiválóan értett, a szak
lapokat nemcsak fordította, hanem vidéki tudó
sításokat is rendszeresen küldött a lapoknak -
1880-ban még arról számolt be, hogy a filoxéra 
ismeretlen a környéken. 1889-ben azonban meg
találták az első fertőzött tőkéket, amiről tudó
sításában is beszámolt. ,,A filloxera, nálunk még 
csak 1889-ben lett konstatálva; de már meg van 
minden szőlőben, még a magánosan álló leg
elrejtettebb helyeken is. Több szőlőt már ki is 
vágtak s a földjét felszántották. A védekezésről 
alig lehet szó, fatális könnyelműséggel nézik 

szőleik pusztulását mindnyájan. Kivételesen, 
itt-ott talán minden hegyközségben egy-kettő, 
ha szénkénegez és iskoláz amerikai vesszőt; de ez 
elenyésző csekélység — a nagy többség nem 
tesz semmit se. A tapolczai filoxéra ellen véde
kező egyesület, a melynek körébe tartozunk mi 
is, nem képes életet önteni a holt tagokba." Mo-
noszlón már 1888-ban felismerték kártételeit, 
1889-ben már Kővágóörsön is. Köveskálon 1891-
ben ugyancsak olyan mértékben fertőződtek már 
a tőkék, hogy a termés nagyon kevés lett, és 
amelyik szőlő még termett, az is 2-3 év múlva 
kipusztul.22 A Káli-medencei borkereskedelemre 
óriási csapást jelentett a filoxéra fellépése, mert 
1891-re készült el a tapolcai vasútvonal, ami a 
borok vasúti szállításával a vidék szőlőtermesz
tésének óriási lendületet adhatott volna. Azon
ban mint írták: ,,. . . a filloxera oly nagy mérvben 
terjed, hogy alig látni egy-egy tábla ép szőlőt".21 

A szőlő ezekben az években már semmit sem ter
mett, sőt tavasszal ki sem hajtott. Sokan bíztak 
abban, ha a szomszédét a hegyen pusztítja is, az 
övéké még megmarad. Szentbékkállán először a 
Veléte-hegyen irtotta ki a szőlőket. Körmendy 
Jenő szőlője — amely a katolikus templom mel
lett volt — két év alatt kipusztult. Újratelepítet
ték, elrakták a szőlőt, de már az sem hajtott ki. 

A filoxéra megette a szőlőket, de csak a hazaia
kat — mondták. Megdöbbentően írta le Szent-
békkálla plébánosa a plébániai szőlő rohamos 
pusztulását a História Domusban. ,, 1891-ben 
kezdett határunkra ráborulni az Istennek rette
netes csapása, a philloxérának nevezett apró, 
szabad szemmel nem is látható féreg által a szől-
löknek kipusztítása; mi oly rohamosan terjedő, 
hogy még 1889-ben a plébánia szőlőit, mely ál
talam egészen felújjíttatott, 280 akó bor termett, 
1890-ben már csak 90 akó, 1891-ben 10 akó, 
1892-ben már semmi, úgy hogy ki kellett vágni 
és szántóföldnek használni. Még nagy szerencse, 
hogy fekvésénél fogva ezen czélra használható 
megteremvén rajta 80-90 kereszt gabona."24 Ma 
már nem lehet tudni, hogy miként került a filoxé
ra a Káli-medencébe, de valószínű a nagyobb 
telepítésekhez vásárolt szaporítóanyag vesszői
vel érkezett. Balatonhenyén először a község 
határának nyugati oldalát lepte el, majd a keleti 
felét is. A Harka- és a Temető-dűlő szőlőit nem 
tudta teljesen kipusztítani, csak sínylődtek a 
szőlők, mert a laza homoktalajon védelmet élvez
tek a filoxérával szemben. Ezeken a foltokon a 
filoxéra előtti szőlőművelés jellegzetességei még 
sokáig fennmaradtak, így például a régi fajták, a 
Somogyi fehér, a Juhfark, a saját gyökerű tele
pítés, a karó nélküli gyalogművelés, a sűrű és kis 
tenyészterület. Még az ötvenes évekig is lehe
tett öreg tőkéket találni a monoszlói Csekő-, 
Ágoston- és a Gombás-féle szőlőkben. Ahol nem 
voltak ilyen immunis homokfoltok, ott teljes 
erővel dühöngött a filoxéra. 1892-ben Köveskál-
ról Szakály Lajos küldött tudósítást a Borászati 
Lapoknak. ,,. . . a ki szüretelt, bora üres lőre; a 
szőlőtelepeken, hol szántani lehet árpát, rozsot 
termesztenek; a bortermelő, ha szomjas, nézi a 
Balatont! . . . Borüzletünk nincs; ha jön is vevő, 
mert tavalyi bor nincs s az öregebbet drágálja, 
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7. ábra. „Hungária" szénkénegező gép metszetrajza. Vezérfonal . . . 1899. 3. után 
Abb. 7. Durchschnittzeichnung einer Kohlendisulfidmaschine „Hungária". Leitfaden . . . nach 1899. 3. 
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8. ábra. A monoszlói ref. egyház régi szénkénegezöi 
Abb. 8. Die zur reformierten Kirche gehörenden alten 
Kohlendisulfid-Apparate 

inkább az olasz és dalmátborok vásároltatnak. 
A filoxéra elleni védekezést szénkénegezéssel 
eszközli néhány jobb módú tulajdonos, de a he
gyi szőlő pusztul — nincs kilátás a tőke megmen
tésére. Vadszőlővel is próbálkoznak — de ered
ménye nincs. Ojtanak is — ettől függ minden 
. . . nép bor helyett pálinkát, rumot iszik, melyek 
csak az egészséget rontják — pusztulunk!" — 
írja.25 Balatonhenyén egy-két gazda permetező
vel ki is mosta a szőlő gyökerét és úgy győző
dött meg a tuberozitásokról, daganatokról, vagy
is a filoxéráról. A filoxéra zárlat alá került Ba
latonhenyén a Darányi Ignác földmívelési 
miniszter programja szerint —, ingyen adtak 
állami támogatásként oltványokat, két darab 
permetezőt, valamint szőlőkarókat az új telepí
tésekhez. A filoxérát egyöntetűen féregnek, 
filoxéra féregnek hívták a Káli-medencében. 

A filoxéra 1886 és 1895 között óriási szőlő
területeket pusztított ki országosan. Veszprém 
megyében 4998 hektárról 2442 hektárra, Zala 
megyében 24 542 hektárról 16 564 hektárra csök
kentette a. szőlő területét.2<l A valódi számok 
ennél nagyobbak lehettek, mert a fertőzés is sú
lyosabb volt, csak a statisztikai felvételezésnél 
csúsztak be hibák.2 ' 

A íiloxérapusztítás Zala megye 
tapolcai járásában 1894-bcn~* 

Filoxéra előtti szőlőterület kh. 13 132 
Községek száma 61 
Szőlőtermesztéssel foglalkozó községek 59 
Filoxéra pusztította község 59 
Kipusztult szőlőterület, kh. 11 243 
Szénkéngezett szőlő, kh. 575 
Direkttermővel beültetett, kh. 117 
Vadalany vagy oltvánnyal beültetett, kh. 395 
Községi amerikai szőlőtelep, db. 27 

A filoxéra pusztítása 
a Káli-medencei szőlőhegyeken 

9. ábra. Szigeti Sándor-féle kecskeméti, szabadalmazott 
szénkénegezö üvegtartálya 
Abb. 9. Glasbehälter für Kohlendisulfid in Kecskemét, 
hergestellt von Sándor Szigeti 

Községnév Szőlő 
1873-

terület 
)cin 

Szőlőterület (kh) 
1895-ben 

újonnan parlag v. 
kh • -öl beülte

tett 
kiirtott 

Szentbékkálla 313 203 25 335 
Balatonhenye 123 272 34 100 
Kékkút 56 302 16 49 
Kövágóörs 480 1517 103 453 
Köveskál 323 1095 2 393 
Mindszent
kálla 333 1283 35 315 
Monoszló 150 — 54 114 
Salföld 303 1385 153 121 

1896-ban Magyarországon 2703, filoxérával 
fertőzött község volt már, közöttük a Káli-me
dencei Balatonhenye, Kővágóörs, Köveskál, 
Mindszentkálla, Monoszló, Szentbékkálla, Salföld 
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és Kékkút.29 Az ország szőlőterületének ugyan
csak mintegy 42,62 százalékát érte 1897-ben 
filoxérafertőzés, de ezek a területek a legjobb 
bortermő vidékek voltak.30 1891-ben tragikus 
hangon számolt be a Balatonfüred környéki pusz
tításokról és azok társadalmi hatásáról Keőd 
József. ,,A filloxera vastatrix oly vehemens erő
vel végezte nálunk munkáját, hogy a jövő bor
évben már aligha tölt nálunk mustot hordóra 
valaki. Képzelhetni a megdöbbenést, mit ez a 
körülmény a tisztán bortermelésből élő lakosság
nál támaszt. A múlt év folyamán (1890) közsé
günkben négyen dobták el maguktól erőszakosan 
az életet, öngyilkosokká, ketten fegyver által, 
ketten pedig kötél által. Három közülük fiatal, 
erőteljes, munkabíró családapa s ezek pinczéik-
ben vetettek véget életüknek, mely körülmény 
nagyon is feltűnően jellemzi kétségbeesésük 
okát. Most még csak a kezdetén vagyunk annak 
a nyomornak, mely kiszámíthatatlan és elképzel-
hetlen mérvben sújtja az egész Balaton mellékét. 
A népesség sűrű, gabonatermő földje pedig olly 
kevés, és ez a kevés is annyira soványan fizet, 
hogy ezen a vidéken még kenyér sem terem any-
nyi, mennyi a lakosság felének elég lenne éven 
át. Míg ezelőtt csak 2-3 évvel is elragadóan szép 
Balaton mellékének zalai részén ma már Alsó
örs től Kis-örsig kopáran meredeznek a borter
mő hegyek . . . Hasonló helyzet alakult ki a 
Balaton mellékén is, és Sparszam Pál, a Keszt
helyi Akadémia nagy hírű tanára szót is emelt a 
szőlőnapszámosok és szőlőmunkások érdekében. 
,,. . . a keszthelyi szőlőközségek lakói legnagyobb 
részének a vándorbothoz kell nyúlnia, jobb hazát 
keresendő, Keszthely város és környéke kimond
hatatlan kárára. Máris járnak az ügynökök a nép 
közt biztatván azt, Slavoniába való kivándor
lásra".32 Köveskálon is emlékeztek arra, hogy 
Szlavóniába költöztek ki többen a 19. század 
végén,33 tehát ez a propaganda hatásos volt, 
elsősorban a munka nélkül maradt napszámosok 
között. Balatonedericsröl Horvátországba ván
doroltak ki.34 A tönkrement szőlőbirtokosok 
zöme azokból állt, akik 1-2 kh-nyi szőlejük mel
lett aratni és szőlőnapszámba is eljártak. Az 

10. ábra. , A t t i l a " szénkénegezö, Mindszentkálla 
Abb. 10. Kohlendisulfid-Apparat „Attila", Mindszent
kálla 

1890-es évek elején, a 60-80 kr-os napszám biz
tos megélhetést jelentett ,,. . . valóságos jó mód
ban élhettek, most pedig, mint mondám, száraz 
kenyerük sincs elgendő" — írták róluk a lapok
ban.33 A napszámosok örültek már ekkor Köves-

11—12. ábra. 1978-ban szénkénegezett „hazai", saját gyökerű szőlőtőkék a mindszentkállai hegyen. Tőke- és sor
távolság 70X40 cm 

Abb. 11 —12. Einheimische eigene Rebstöcke, die mit Kohlendisulfid behandelt worden sind im Jahre 1978. am 
Weinberg bei Mindszentkálla. Reihen- und Stockweite 70X40 cm 
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13. ábra. A tapolcai szőlőtelep térképe 1894-ben. BL. 
1894. 286. után 
Abb. 13. Die Landkarte eines Weingartens in Tapolca 
im Jahre 1894. Nach BL. 1894. 286. 

14. ábra. A tapolcai vincellériskola épülete, egykori ké
peslapon 
Abb. 14. Das Gebäude der Winzerschule in Tapolca. 
Ehemalige Ansichtskarte 

kálón is, ha elmehettek szüretelni még termő 
szőlőbe, hogy pár tej szőlőt kaphassanak. A fi-
loxéra miatt a szölőíöldek is értéküket vesztet
ték, Mindszentkállán sült kenyérért is odaadták 
volna a szőlőjüket, ha vették volna. Innen Ame
rikába is kivándoroltak páran, míg Balaton-
henyéről a napszámosok az Alföldre és a Duna— 
Tisza közére, elsősorban Kecskemétre vándorol
tak családostól. Az a hír járta, hogy itt a homo
kon majdnem ingyen kapnak földet szőlőtelepí
tésre. 1891—93-ban az immúnis homoki szőlők 
telepítését az állam nagymértékben támogatta. 
Szorgalmazta a homoktalajok állami bérbevéte
lét és kiosztását. így nemcsak az alföldi bor
vidék területe nőtt rohamosan, hanem Szabolcs
ban és a Dunántúlon — Komárom, Fejér, Somogy 
megyékben — is megkezdődött az immúnis ho

mokterületek betelepítése. Az állam 2365 kh 
homokterületet vásárolt meg örök áron — 575 
kh-t 30-35 évi időtartamra haszonbérbe vett 
nagybirtokosoktól. A területet 800 D-öles par
cellákban osztották ki a filoxérakárt szenvedet
tek között. Az évi bér vagy vételár törlesztését 
csak a telepítést követő 6-10 évben kellett el
kezdeni. Így parcelláztak ki Ászár környékén is 
területet a csákvári uradalomból, egyben létre
hozva az ászári uradalmi mintaszőlőt i s / 6 A Bala
ton déli partján a somogyi oldalon Balatonke-
resztúr határában jelölt ki az állam immúnis ho
moktalajon betelepítésre való helyet. GróS Szé
chenyi Imre, a Balaton-part déli homoktelepí
téséért felelős kormánybiztos 1891. április 11-én 
Keszthelyről Tapolcán keresztül előadó- és szem-
leútra indult, felkeresve Kővágóörsöt és Köves-
kált is. Mindenhol ismertette a kormány elkép
zelését, miszerint az a cél, hogy lehetőség sze
rint a kipusztult régihez minél közelebb alakít
sanak ki immunis homokterületen új ültetvényt. 
így a szőlőmunkásoknak, kisbirtokosoknak nem 
kell elvándorolniuk. Ezért az északi partiak a 
szemben levő déli parton kaphattak szőlőterü
letet. Az előzetes tervek szerint 30 év bérbevétel 
mellett az első öt év adómentes lett volna. A 
közlekedést ,,benzinmotoros csavargőzős" köny-
nyítette meg.'7 A somogyi homoki szőlők telepí
tésére gróf Festetics Tasziló ajánlotta fel 800 
kh-nyi legelőjét, amiből az állam 300 kh-nyit je
lölt ki. 1891. november 9-én és 21-én már a szer
ződéseket is aláírták az új szőlőbirtokosok, akik 
42 kh-nyi területet birtokba is vettek. Az északi 
partról a badacsonyiak, kővágóörsiek a VI. szel
vényben kaptak helyet, szembe a régi, filoxéra-
pusztított szőleikkel, a meszesgyörkiekkei, gu-
lácsiakkal és balatontótiakkal együtt.M Az 1893-
ban Mária-telepnek elnevezett új szőlőtelep 
rohamos fejlődésnek indult, már 200 kh-t osz
tottak fel 94 birtokos között. Fő fajták az Olasz
rizling, Zöldszilváni, Ezerjó és a Nagyburgundi 
lett. A telepet mint új mintatelepet sok szak
ember látogatta meg. i !) A homokot a vasúti sínek 
mellett akáccal és nád szélfogóval kötötték meg, 
a szőlőbérlö birtokosok íorgattak, s megtisztí
tották területüket a taracktól. Az államkincs
tár előleg adásával segített, ennek ellenére a 
tőkeszegény és a forgatás fontosságát nem is
merő birtokosok csak szántottak vagy elő sem 
készítették a szőlőterületet. A telepítést fúróval, 
beiszapolással, a leggyakrabban simavesszővel 
kísérelték meg, 1 X 1 m-es sor- és tőtávolságra. 
A szőlőt egy világos rügyre metszették.40 

A Mária-telepre áttelepült, illetve szőlőt bér
lő kővágóörsiek szaktudását és vállalkozó kész
ségét jelzi, hogy a homoki szőlőtermesztési ver
senyben — amit a kormány hirdetett meg — az 
első és a második díjat is kővágóörsiek nyertek 
meg. Göndöcs József 100 koronás, Nagy Vince 
50 koronás díjat kapott, amikből 1 — 1-et adtak 
ki. A bírálat szempontjai voltak a szőlőtelep 
helyes ültetése, müvelése, metszése, fajtatiszta
sága, ültetése, megeredési % -a, növényvédelme, 
a homok és szélvédő sövény telepítése és karó-

4 1 

zasa. 
Mária-telep fejlődését mi sem jelzi jobban, 
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rlparia portalis vesszőt, 
ha egy helyen ennyi nem volna, 
kisebb összegekben is megve
szem ; ajánlatokat kérem czi-

memre küldeni. 

FEHÉR SÁNDOR 
körjegyző, 

Köveskalla. 1038 

hogy 1898-ban hegyközséggé alakult, ahol Szé
chenyi Imre ismertette a boldog gazdákkal, 
hogy részletfizetési kedvezmény mellett a szőlő
parcellák örök birtokba kerülnek a bérlőjükhöz. 
A szorgos és hősies alkotómunka meg is hozta 
eredményét. ,,Le nem írható a telepesek öröme a 
hat évi hosszú fárasztó munka után, midőn mutat
kozik munkájuk számbavehető gyümölcse" — 
írták 1899-ben, szüret idején.42 

A Káli-medencéből elvándorlók, elköltözők 
emléke mellett él még ma is az a magyarázat, 
hogy többen az állami segélyként nyújtott köl
csönöket nem tudták visszafizetni, és ezért men
tek tönkre. A szőlőfelújítás, -rekonstrukció na
gyobb munkálatai 1897-ben és 1898-ban kezdőd
tek, amikor a kincstár közreműködésével az 
1896. V. te. alapján agrárkölcsönök felvételét 
engedélyezték a filoxérától elpusztított szőlő
területek újratelepítéséhez. Ezek a kölcsönök — 
a kedvező, telepítés utáni adómentesség ellenére 
is — az oltvány vagy az oltáshoz szükséges alap
anyagok ára, a napszám és a 3-4 évi további 
termesztési költségek, valamint az adó- és kamat
fizetés miatt árverezéshez vezethettek a Káli
medencében. Sok birtokosnak — a kezese el
lenére is — meg kellett válnia szőlőjétől. Bala
tonfüred vidékéről is panaszkodott az egyik 
tudósító, hogy bár 4-5 éve már nem szüretelhet
nek a filoxer'a miatt, mégis adót kell fizetniük 
a szőlősgazdáknak. ,,A felterjesztés kellő időben 
megtörtént, de semmi eredmény! . . . a dolog úgy 
áll, hogy a községi elöljáróság anyagilag is fele
lős lévén az adóbehajtásért, a felszaporodott 
adóhátralék miatt rövid időn kényszerülve lesz 
30-40 volt szőlőbirtokos-társunk ingatlanaira 
árverezést eszközölni. Ezek aztán mehetnek 
Amerikába — gyalog."4 3 A XIX. század végi 
telepítésekhez a pesti Agrárbank adott kölcsönö
ket. A hitelképtelen szőlők rekonstrukciójára 
25 mill, forint állt rendelkezésre, amiből 1899 
októberéig 10 mill, forintot fel is vettek. A Ma
gyar Agrár- és Járadékbank a kölcsönadott pénzt 
kötvénykibocsátással szerezte be. 4% -kai kama
tozó 200, 2000 és 10 000 korona értékű címle
tekben hozták forgalomba az értékpapírokat, 
10 000 korona képezett, névérték szerint, egy 
tőzsdei kötést. Eleinte sikeresnek tűnt az akció, 
de a kedvezőtlen világgazdasági helyzetben ez 
a 4% alacsony kamatnak tűnt. Nem kelt el, mert 
hamarosan 6-8-10% -os kamatot fizettek más ban
kok. Az állam 35 mill, forint értékben ugyan 
átvett értékpapírt , de a hanyatlást nem sikerült 
megakadályozni. A filoxérapusztította szőlők 
újratelepítéséhez a kisebb szőlőbirtokosok nem 
szívesen fogadtak el bankkölcsönt, a nagy sajtó
kampány ellenére sem. Ugyanis a pénzügyminisz
ter rendeletére a szőlők felújítására adott köl
csönök hátralékait — a többi agrárkölcsön hát
ralékával együtt — közadók módjára hajtották 
be a főszolgabírókkal és az állami végrehajtók
kal.44 

A filoxéra utáni újratelepítés sikerében és a 
borok minőségében az öreg gazdák már nem 
bíztak. Azok, akik jól osztották be és használ
ták fel a kölcsönt, fokozatosan állították helyre 
szőlőbirtokukat. A szőlészeti szakirodalom foko-

75. ábra. Amerikai alanyvessző-hirdetés 1895-ben. BL. 
1895. 96. után 
Abb. 15. Weinrebe aus Amerika 1895. Nach BL. 1895. 96. 

16. ábra. Szilvafára felfutó amerikai alanyszőlő Szent-
békkálla határában 
Abb. 16. Amerikanische Weinrebe an einem Pflaumen
baum in der Nähe von Szentbékkálla 
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17. ábra. Richter-féle oltóhüvely. Miklós Gy. 1893. II. 1. 
után 
Abb. 17. ,,Richter"-Pelzscheide. Nach Gy. Miklós 1893. 
II. 1. 

18. ábra. Drezdai Kunde-oltókés. Miklós Gy. 1893. II. 2. 
után 
Abb. 18. ,,Kunde"-Pelzmesser von Dresden. Nach Gy. 
Miklós 1893. II. 2. 

zott tanulmányozásával, az új módszerek alkal
mazásával egyre reményt keltöbb sikereket ér
tek el. Jankó János 1902-ben, a Balaton-melléket 
vizsgálva, Salföldön és Kövágóörsön is megfor
dulva azt állapította meg, hogy: ,,. . . bármerre 
járunk, a Balaton mellékén ma, a keserves pa

nasz helyett a reménykedés szavát halljuk fel-
hangzani, mindenütt említenek embereket, kik 
szöleiket megújítják, kik új szőlőket telepítenek, 
sőt az új szőlőkről már javában szüreteltek is".45 

A filoxéra totális kártétele után az ellene való 
védekezés és a helyes felújítás módjának meg
választása nem volt könnyű feladat. A sokféle 
rendeltetés ellenére még nem volt egységes, 
egyértelmű a termesztők előtt az, hogy csak az 
immúnis homoktalajokon lehet sikeresen olt
ványszőlők nélkül termeszteni. Sokan azt hitték, 
hogy a filoxéra átmeneti kárt okozott csak, s 
a későbbiekben szőlőjük újból ki fog hajtani. 
Azt tapasztalták ugyanis, hogy egyes dűlőkben 
a kedvező talajadottságok miatt nem pusztult 
ki a szőlő, csak megfertőződött. Az ismeretlen 
kártevő elleni védekezéshez az egyetlen kapasz
kodót és támogatást a korabeli szakirodalom ad
ta, ami sokszor kapkodva közölt olyan védeke
zési, megelőzési módokat, amelyek sikeréről 
esetleg megbízható adatok még nem is álltak 
rendelkezésre. Emellett - - bár a külföldi kísér
leteket a magyar szakemberek a szaklapokba 
hamar közzétették — a külföldi eredmények 
hiánya is nehezítette a védekezést, illetve az 
eredményes felújítást. A birtokosok körében ka
otikus állapotok uralkodtak. 1890-ben azt írták: 
„Hogy a phylloxera - - pusztította szőlők idáig 
át nem alakultak, ott leli magyarázatát, hogy a 
szőlőültetésre vonatkozó irányt adó eszme nincs, 
s hogy szakközegek által megczáfoltatik holnap 
az, ami ma állíttatik s így nincs az amerikai szö-
lővesszöhöz és ojtáshoz bizalom, különösen pe
dig nem lévén phylloxera mentes szőlővesszők 
mikénti ültetési és további kezelési módjára néz
ve minden ember által könnyen megérthető út
baigazítás; minden újító saját nézetét követi; 
minek az a következménye, hogy a más kárán 
tanulni és csak eredmények után haladni akaró 
szemlélő nem látván mást, mint a sok pénz és 
elvesztett időbe kerülő eredménytelen kísérlete
ket, elveszti kedvét az ültetéstől."4() 

A Káli-medence szőlőtermesztőinek a Tapolca 
vidéki Gazdakör segített különböző anyagok be
szerzésében. Emellett igen jelentős volt, főleg az 
egykori kisnemesi családok férfi tagjainak a 
szakirodalmi érdeklődése. A 19. század második 
felében lezajlott egyházlátogatás már a monosz-
lói református iskolákban mint kötelező olvas
mánykönyvet tüntette fel Entz Ferenc Szőlőmü
velés с szakkönyvét.4 ' A helyes gazdálkodás, és 
főleg a szőlészet-borászat területén példamutató 
erejük volt a Káli-medencei falvak kiváló lel
készeinek, plébánosainak és tanítóinak. Szemé
lyes munkásságukkal és erkölcsi nevelésükkel is 
arra hatottak, hogy őket követve a gazdák, ezek
ből a gazdaságilag nehéz évekből mihamarabb 
kiláboljanak. A falusi értelmiség, a lelkészek és 
néptanítók bevonása a filoxéra elleni küzdel
mekbe és a felújítási munkákba, állami prog
ram volt ekkor.4 Az olvasókörökbe is járatták 
azokat a legjelentősebb gazdasági szaklapokat, 
amelyek az új szőlőművelést hirdették. így a Bo
rászati Lapokat, Köztelek, Dunántúli Szántó с la
pokat.49 A szaklapokat a jobb módú gazdák is já
ratták, így lépést tudtak tartani a korabeli szak-
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irodalommal. A szaklapok járatása azt is jelen
tette, hogy a kiadóhivatalok által kiadott kalen
dáriumokat, naptárakat is megkaphattak, tudósí
tásokat, kérdéseket küldhettek be, vitát kezde
ményezhettek és a lapokban hirdetett szakköny
veket megrendelhették. A szakirodalom áttanul
mányozása természetesen a téli hónapok napjai
ban történt. Ennek köszönhető, hogy az érdeklő
dő nagygazdák fiai elsajátíthatták az oltás, isko
lázás munkálatait és annak megszervezését. Töb
ben közülük a nagyobb szőlők új bérlőjeként 
már ezeket az eljárásokat vezették be, vagyis 
szénkénegezést, oltványtermelést, gyökerezte-
tést, amerikai alanytelep létesítését. 

A szakirodalom hatására, nem váratlanul, de 
felkészületlenül érte a Káli-medence lakóit a fi-
loxéravész, de amíg hatásos védekezést nem tud
tak országosan bevezetni, addig a Káli-medencé
ben is teljes erejével dúlt a filoxéra. 

A SZÉNKÉNEGEZÉS 

A filoxéra gyérítésére a szénkéneget először 
Franciaországban használták fel. Thénard báró 
volt az első, aki ajánlotta, de a kezdeti siker
telenség miatt abbahagyták használatát. 1873-ban 
más adagolással újrakezdték a kísérleteket. A 
próbát fényes siker koronázta. Kezdetben az 
évenként kétszeri, később már csak az egyszeri 
felhasználását tartották jónak és javasolták.00 

Magyarországon a szénkénegezés általánosan 
nem terjedt el, mert a Dunántúlon (Duna jobb 
partja) még 1896-ban is csak 1363 ha filoxéra-
fertőzött szőlőt szénkénegeztek.'01 

A szénkéneg (szén-diszulfid) kellemetlen, záp-
tojásszagú illékony és színtelen folyadék, amely 
folyékony állapotban a víznél, gáz halmazálla
potban pedig a levegőnél nehezebb, gyorsan pá
rolgó, rendkívül gyúlékony anyag. A szénké-
neges gyérítést végző munkásoknak ezért mindig 
szigorúan tiltottak a dohányzást, s erre a szak
irodalom is nyomatékosan felhívta a figyel
met.52 A Káli-medencében a szénkénegeshordót 
is ideiglenes raktározásnál elővigyázatosságból 
leföldelték, hogy a szőlöföld szélén fel ne mele
gedjen és szikrát csiholó ütés ne érhesse. A szén
kéneg gyúlékonyságát bizonyítja, hogy például 
Lesencetomaj és Lesenceistvánd között az 1920-as 
években leégett egy rakomány. Szentbékkállán 
Németh Béla padlásán volt kis üvegben egy ke
vés szénkéreg, amelyet kukoricafosztáskor vélet
lenül feldöntöttek, és az meggyulladva tüzet oko
zott. A fiatalok játszottak is a szénkéneggel. Kint 
a köveskáli szőlőben a maradék szénkéneget egy 
hordóban meggyújtották, amely felrobbanva fel
szállt. A szénkéneg méreg is volt, amelyet bol
dogtalan szerelmesek ittak öngyilkossági szán
dékkal. Több ilyen esetről tudnak még ma is a 
Káli-medencében. 

A szénkéneget kezdetben csak a bihardiószegi, 
tarcali és a ménesi vincellériskoláknál levő ál
lami raktárakból, valamint a borvidékeken fel
állított bizományi raktárakból lehetett beszerez
ni. 1889-ben Kővágóörs a Földmívelésügyi Mi
nisztériumtól kért szénkéneget, amit a budai 
vincellériskola küldött meg, 3 q mennyiségben. 

79. ábra. A baranyai zöldoltás 1833-ban. Schams F. 1833. 
II. 1. tábla után 
Abb. 19. Das Grünpfropfen in Baranya im Jahre 1833. 
Nach F. Schams 1833. II. 1. Tafel 

Szénkéneget az országos zalatnai szénkéneggyár 
gyártott, de 1898-ban olyan nagyfokú volt az 
előrendelés, hogy 57 vasúti kocsira való meny-
nyiséget hozatott be Marseille-ből a miniszté
rium. A tapolcai szénkénegraktárba ebből 20 ko
csira való került. Tapolcán ugyanis állami szén-
kénegraktár volt.53 A Káli-medencéhez közel, 
1899-től Keszthelyen (Balatonedericsen) a Keszt
helyvidéki Gazdakör kezelésében, valamint Ta
polcán a Balatonvidéki Filokszera Ellen Védekező 
Egyesületnél lehetett kapni szénkéneget.54 A kő-
vágóörsi evangélikus egyház 1904 őszén a Föld
mívelésügyi Minisztériumtól kapott 4 q szén
kéneget szőlői fenntartására.0,1 Szénkéneget emel
lett a tapolcai Fischer-üzletben is vásárolhattak 
kisebb mennyiségben. A balatonedericsi szén-
kénegraktár tégláit 1937-ben Vajay István szent-
békkállai kocsmáros és mészáros vásárolta meg 
22 000 pengőért, amikor már a szénkénegre nem 
volt szükség. Kisebb raktárakat máshol is kiala
kíthattak, így például Kővágóörsön a közbirto
kosság szálas erdejénél, Révfülöp felé egy hosszú 
pincében tartották a szénkéneget. Innen hor
dónként vásárolták és kint a hegyen tárolták a 
felhasználó gazdák. 

Kővágóörsön már 1890 óta szénkénegezték a 
szőlőket azok az élenjáró gazdák, akik nem hagy-
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20. ábra. Angol nyelves párosítás 1855-ben. Csengery 
A.—Kemény Zs.: A magyar nép könyve, 1855. 103. Pest 
után 
Abb. 20. Das englische Paaren im Jahre 1855. Nach A. 
Csengery—Zs. Kemény: A magyar nép könyve (Das 
Buch des ungarischen Volkes) 1855. 103. Pest 

ták szőlejüket a filoxéra martalékává. A tanul
mányutat tevő szakemberek ózv. Sághváry Elek-
né, Alpár János, Herczeg Mihály, Laki János, 
Czuppon Sándor evangélikus lelkész, Gaál Lőrinc, 
Szallár István nevét és az Esíerházy-uradalmi 
szőlőt emelték ki, mint a szőlő fenntartásában 
jeleskedőeket. Csekő Ferenc Monoszlóról a kö
vetkező beszámolót küldte a Borászati Lapok
nak: ,,. . . Múlt évben vagy hárman kezdtünk 
szénkéneggel is védekezni; (1890) jóllehet, elő
ször csak sarokkal tiporták be a lyukakat a mun
kások, míg később júliusban szálvasakkal tömet
tük be, mégis félreismerhetetlen különbség van a 
szénkénegezett és a nem szénkénegezett szőlő 
között, úgy hogy kapásaim, kiknek kevés szőlő
jük van, ha társulás útján is, hajlandóknak nyi
latkoztak próbát tenni a szénkéneggel." 1891 
őszén már azt írhatta, hogy a filoxéra elleni szén-
kénegezés egyre terjed, általánossá válva Mo-
noszló szőlőhegyein. Balatonhenyén is terjedt a 
szénkénegezés, Raksányi Károly református lel
kész volt ebben is a hangadó, irányító, vezér
egyéniség. „Néhányan szénkénegezünk s mi tart
juk a jól megfogyott napszámososztályt, kiknek 
egy jelentékeny része Kecskemétre költözött 
vinczellérnek . . . " — írja 1893-ban. Köveskálon 
is fellendült a szénkénegezés, 1898-ra 180 kh sző
lőt telepítettek európai vesszőkből, amelyeket 
mind szénkénegezni kellett.56 

A szénkénegezés olcsónak számított az olt
ványkészítéshez képest. Ez a módszer a hazai 
sima vesszőt ledugva, nem jelentett olyan nagy 
költséget, mint a szőlő telepítése, az oltvány
vásárlással, szállítással, esetleg forgatással és 
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gödörbe telepítéssel. A szénkénegezéssel ugyanis 
még elodázhatták a szőlő kivágását és oltvány 
telepítését. A köveskáli nagygazda, Balogh szőlő
jét 8000 D-ölön a filoxéra meglepte, és egy akó 
bora termett csak. Szénkénegezéssel előbb egy 
hektoliterre, majd öt hektoli terre tudta feljaví
tani a termést. A szénkénegezéses gyérítést na
gyobb szőlőkben is eredményesen használták. 
Szentimrepusztán (Szentbékkálla és Mindszent-
kálla között) például a hónapos munkások is szén-
kénegzőkkel kénegezték a szőlőket a dombolda
lon. A szénkénegzéssel azonban csak azok a sző
lők maradtak szépek, amelyek laza homoktalajfol
tokon álltak, így például a henyei temetői, harkai 
szőlők, a kővágóörsi Berekben levő szőlők, a 
köveskáli mezőmáli szőlők. A kisebb szőlőbirto
kosok keveset tudtak a filoxéráról, csak azért 
szénkénegezték, hogy a szőlő levele le ne hull
jon, ne sárguljon, ugyanis csak a külső tünete
ket látták. Az első világháború idején, szénké-
neghiány miatt, a legtöbb szénkéneggel fenntar
tott szőlő sorsa megpecsételődött. így pusztultak 
ki az ecséri szőlőhegy régi, öreg, nagy tőkéi is 
Kővágóörsön. A területet azután lucernával ve
tették be, majd oltványszőlővel újratelepítették. 

A szénkénegezés gyakorlati kivitelezését segí
tették az állami vincellériskolák mellett működő 
gyérítő munkavezetők, akiket a szőlőbirtokosok 
is igénybe vehettek. Ebben az esetben a vincel
lériskola igazgatóságához vagy a területi szőlé
szeti, borászati felügyelőhöz kellett kéréssel for
dulni. A gyérítő munkavezetők mérsékelt napi
bérért, a teljes napi ellátás és útiköltség térítése 
fejében segítettek a szőlőbirtokosoknak.^7 Ked
vező lehetőség volt ez, főleg a szénkénegezés 
első korszakában, mert csak a szakkönyvekből 
nem lehetett olyan jól és biztosan hozzákezdeni 
a gyérítéshez. Dunántúlon az ekkor még egyetlen 
vincellériskola, a tapolcai látta el a kerületi sző
lészeti-borászati felügyelőség feladatát is. A vin
cellériskola hallgatói rendszeresen segítettek a 
gyakorlati munkákban a környék szőlősgazdái
nak, akik az igazgatósághoz fordulva kérhették a 
segítségét. 1894-ben pl. Révfülöpön, Köveskálon, 
Monoszlón szénkénegezték, de fásoltásban, zöld
oltásban, permetezésben is segítséget nyújtot
tak.58 A Káli-medencében mindig tavasszal, 
március—április hónapokban, a fakadás előtt 
szénkénegezték. Szénkéneg-fecskendező gépe 
nem volt mindenkinek, a módosabb gazdáktól 
kérték kölcsön a szegényebbek. Szentbékkállán 
Vajay Istvánéknak például két darab szénkéne-
gezője volt, amelyet ledolgozás fejében adtak 
kölcsön. Vajay nem saját maga dolgozott a gé
pen, hanem két felfogadott állandó szénkénegező 
embere volt, Budai János és Oláh János. 

A szakirodalom évente egyszer, ősszel szüret 
után, vagy tavasszal a szőlő fakadása előtt java
solta a szénkénegezést. Ha nyirkos, kötött, nehe
zen száradó talajban kellett gyéríteni, akkor nyá
ron, a szőlővirágzás és -érés közti időszakban is 
lehetett még. Esős időben és sáros talajon nem 
szabadott szénkénegezni. Az erősen kiszáradt, 
felcserepesedett talajon sem ajánlották, mert a 
gáz hamar elillant, mielőtt a filoxérra gyökér
lakó alakját megritkította volna.59 



A szénkénegezö napszámosok gondoskodtak a 
gépek tisztán tartásáról, munka utáni rendbe
tételéről. Ez ugyancsak a szakirodalmi leírások
ban megkövetelt napi teendő volt. Gondos ki
mosás után a szerkezet bőrös részeit vazelinnal, 
glicerinnel kellett megkenni, olajjal vagy ke
nőccsel nem lehetett.60 

A szénkénegezés összetett munka volt. A sző
lőföld szélére lerakott vashordókban állt a szén-
kéneg, amelyet kiszivattyúztak kannákba és a 
nyakas kannákon keresztül tölcsérrel öntötték 
bele a gépbe. Az üveghengerű szénkénegezők-
nél ez egyszerű volt, mert lehetett látni, hogy 
mennyi van benne és a túladagolást így elkerül
ték. A szénkénadag megállapítására és mennyi
ségére ma már nem emlékeznek a Káli-meden
cében, csak arra, hogy általában a fogantyú köz
ti dugattyúnak 1-2-szeri lenyomása elég volt. 
A napszámosok természetesen nem is emlékez
hettek, hiszen ők csak azt a feladatot kapták a 
vincellértől, hogy egyszer, kétszer vagy három
szor nyomják le a dugattyút. Az ezzel kijutta
tott szénkéneg mennyisége, a szakirodalomban 
szereplő gyérítő adagnak felelt meg.61 Ezt az 
adagot Magyarországon sokallották, sőt Francia
országban is kevesebbet adagoltak.62 A napszá
mosok a kifecskendezett mennyiséget a dugattyú 
gyengébb lenyomásával is szabályozták, mert 
így kevesebb szénkéneg jutott a talajba. A Káli
medencében megfigyelték, hogy a szénkénege-
zett szőlőket rendszeresen trágyázni kellett és a 
szénkénegezés után a szőlő egy kicsit vissza
esett a fejlődésben. A korabeli szakirodalom is 
ajánlotta a háromévenkénti megfelelő trágyázást 
a szénkéneggel gyérített szőlőkben.6 ' A Káli
medencében alkalmazták mind a sorközi, mind 
a sorban tőkék közti és a tőkék egyik vagy 
másik oldali szénkénegezésének módszerét. A 
korabeli szakirodalom több lehetőséget dolgo
zott ki, azonban a karó nélküli 50-60 cm sor
es tőtávolságú, régi, öreg, ágas-bogas, bújtások-
kal teletűzdelt szőlőkben nehéz — szinte lehetet
len volt — megvalósítani a szakkönyvek lap
jain mértani pontossággal megrajzolt injektálási 
módszereket, a tökékhez, a sorokhoz viszonyít
va. A sűrű, összeérő szőlőkben — a vissza
emlékezések szerint — a szénkénegezőkkel alig 
tudtak dolgozni, hiszen a tőkék között még ha
ladni is nehéz volt. A szénkénegezö-napszám 
ezért, a visszaemlékezések szerint, mindig a fo
lyó áron megállapított, jó kereseti lehetőséget 
jelentett. A korabeli szakirodalom azonban is
merte a magyarországi szőlőhegyek állapotát, 
ezért javasolta, hogy a sor- és tőtávolság nél
küli szőlők szénkénegezésénél körülbelül 70 cen
timéterenként kell leszúrni a fecskendőt, amely 
— a könyv gyakorlatias megfogalmazása sze
rint — körülbelül két parasztcsizma-távolság 
volt.64 

A szénkénegezők után napszámos fiatalok, a 
tömőfiúk vagy tömőlányok igyekeztek a szén
kénegezö gép hegye által nyitott rést a tömőfá
val lezárni, hogy a gázosodó szénkéneg el ne 
illanjon a földből, ahogy Kővágóörsön mond
ták, vagy tartották, ne jöjjön ki az erő. A szén
kénegezés azonban nem győzte le végleg a fi-

21. ábra. Oltódugóvágó gép és dugófogó drótozáshoz a 
dugós oltásnál. BL. 1891. 31 után 
Abb. 21. Pelz-Korken zur Hackmaschine. Nach BL. 
1891. 31. 

loxérát, leküzdése az amerikai alany fajták tér
hódításának köszönhető. 

AZ AMERIKAI ALANY-
ÉS A DIREKT TERMŐ SZŐLŐFAJTÁK 

Az amerikai szőlőfajtákra Laliman szőlőbirto
kos figyelt fel először 1868-ban, amikor a Bor
deaux melletti szölőbirtokán észrevette, hogy a 
filoxérával fertőzött szőlőjében milyen szépen 
fejlődnek, látszólag károsodás nélkül ezek a faj
ták. Tapasztalatairól a francia mezőgazdák 
beaune-i kongresszusán számolt be. Vizsgálatai 
során a filoxéra-ellenállóképességet húsz egy
ségben állapította meg. Ezek alapján a Ru-
pestris du Lot 19,5, a Ripara gloire de Mont
pellier 19, az Othello 6 és a legtöbb eurázsiai 
fajta nulla ellenálló képességgel rendelkezett. 
Előadása után hozatták be Franciaországba 1873-
ban a Riparia souvaget, majd még nagyobb 
mennyiségben újabb szállítmányt 1878-ban.65 
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22. ábra. Dugós oltványok. BL. 1891. 32. után 
Abb. 22. Pfreise mit Korken. Nach BL. 1891. 32. 
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Franciaországban ezután az amerikai szőlőfajták 
alanyként való felhasználása — oltványok ré
szére — a legelterjedtebb módszer lett. Míg 
1879-ben 5830 ha-on, 1888-ban 214 627 ha-on, 
1898-ban már 888 098 ha-on használtak oltvány
szőlő alanyául amerikai fajtát. Ugyanekkor a 
szénkéneggel gyérített és a vízzel elárasztott sző
lők együttes területe csak a tizede, mintegy 
85 967 ha volt.66 Az amerikai szőlőfajták sikeres 
felhasználása mind a kutatást, mind a hibridi
zációs fajta-előállítást újabb célok és sikerek el
érésére serkentette. 1887-ben Bécstől délre, 
Gumpoldskirchen nagy hírű szőlőhegyeiben már 
vizsgálták a Riparia portalis és a Solonis alany
fajtákat.b7 Az amerikai szőlők telepítésében elöl 
járt a Dunántúl is, különösen a történeti borvi
dékeken, ahol az ország összes amerikai szőlő
telepítésének 34,58 százalékát találjuk a XIX. 
század végén. Különösen Baranya, Fejér, Tolna 
és Zala megyék tűntek ki.1'8 A nagy amerikai 
alanytelepek telepítési kedve ellenére a XX. szá
zad elejéig nem tudtak megfelelő mésztűrő 
alanyfajtát javasolni a meszes talajú magyar
országi szőlőhegyekre. Elsősorban Baranya, Tol
na, Zala, Győr megyékben, valamint a Budai
hegyvidék szőlőihez, de Nyitra és Erdély ilyen 
talajú szőlőhegyeire sem.w A Riparia portalis, 
amely 1878-tól mint nagy reménységű alany
fajta tűnt fel, az alacsony mésztűrő képessége 
miatt nem vált be ezeken a talajokon. A Káli
medencében is megfigyelték, hogy egyes talajo
kon szebben díszlettek a szőlők, így például Kö-
veskálon a Tó/és-dűlőben a Montikula alany vált 
be legjobban, Kövágóörsön a Csász/a-hegyen а 
Riparia portalis és a Montikula alany is jónak 
bizonyul t / 0 A szőlőterületek talajadottságait 
Richter Ferenc, franciaországi nagy hírű szak
ember, szőlőoltótelep-tulajdonos és kereskedő 
vizsgálta, amikor 1892 nyarán Engelbrecht Ká
roly kíséretében megtekintette a dunántúli bor
vidékek egy csoportját. Tetszésüket leginkább a 
köveskáli és kővágóörsi hegyektől Badacsony 
felé elterülő ,,nagyobbrészt mély rétegű nyir
kos agyag, néhol vörös agyagtalaj . . ." nyerte 
meg. Ez a talaj ugyanis a Riparia portalis alany
nak kitűnően megfelelt. 1893-ban már a kővágó
örsi és fülöpi hegyeken Riparia és Solonis 
alanyra oltott és aládöntött Zöld és Fehér sző
lőt, Juhfark, Cserbajor, Olaszrizling, Mézesfe
hér, Nagyburgundi és Oportó fajtákat írtak ösz-
sze. 1894 tavaszán a Balaton-melléken tanul
mányúton levő felsőbb szőlő- és borgazdasági 
tanfolyam hallgatói „calciméterrel" határozták 
meg a révfülöpi oltványiskola, Czuppon Sándor 
kővágóörsi ev. lelkész szőlőtelepének és Herczeg 
Mihály szőlőterületének talajmészfokát.7 ' A kö
vetkező amerikai alanyfajtákat használták a Ká
li-medencében: Riparia portalis, amit többen 
csak portálisznak hívtak. Megfigyelték, hogy 
trágyázott földet igényelt, elég élhetetlen volt, 
viszont jó minőségű és nemes alany faj ta. Ugyan
akkor rossz mésztűrő képességűnek tartották, 
ami szakszerű megfogalmazásban a szakirodalom 
véleményével is egyezett. 

Az Aramon az agyagos földet szerette, a szent-
békkállai Bácsi-hegyen egy alanytelepet is léte-

23. ábra. Dugós oltás parafa dugói, az egykori Hoff
mann borcenzár (+ 1910) padlásáról. Mindszentkálla 
Abb. 23. Pelzung mit Korkpfropfen, vom Dachboden des 
ehemaligen Hoffmann (+ 1910). Mindszentkálla 



sítettek Aramonból. Egyöntetű vélemény volt, 
hogy jó ez az alanyfajta ezen a vidéken. 

A Rupestris du Lot alanyfajtát a Káli-meden
ce községeiben Montikula, Mantikula néven hív
ták az országos szokásnak megfelelően. A leg* 
jobban bevált alanyfajta volt, még az országút 
porában is megélt — mondották Balatonhenyé-
ben. Szentbékkállán a késői érését hangsúlyoz
ták és azt, hogy a zöldoltás nem megfelelő mi
nőségű rajta. 

A Mourvedre-t , Murveder, Murvinder néven 
ismerik, különösebb észrevétel és minősítés nél
kül. Valószínű ez a fajta kevésbé terjedt el. Már 
a korabeli szakirodalom megállapította, hogy a 
ráoltott nemes fajta minőségét kedvezőtlenül 
befolyásolta. 

A Berlandieri, Berlandi néven ismert fajtát 
Szentbékkállán úgy vették észre, hogy az ottani 
talajokon jól bevált. 

A Solonis Balatonhenyében Szoloni néven is
mert, Szentbékkállán nem használták. Emellett a 
XX. század elejétől Villányból Teleki alanyokat 
is hozattak a jól gazdálkodók. Ezek az alany
fajták mésztűrőbbek voltak és gondos nemesí-
tési munka eredményeként az alanyfajták több 
jó tulajdonságát hordozták. 

A Földművelésügyi Minisztérium már 1886-
ban nyomtatott körlevelet bocsátott ki „ameri
kai szőlővesszők eladása" tárgyában. Azonban 
ezeket a vesszőket csak olyan községekbe lehe
tett szállítani, ahol a filoxéra már fellépett. A 
minisztériumtól kapott gyökeres és sima vesz-
szőket Kővágóörs 1889-ben, Monoszló 1891-ben, 
amelyekből amerikai anyatelepet létesítettek.72 

Ugyanakkor a minisztérium elrendelte azt is, 
hogy 50 forint előleg beküldése mellett 2000 
db Riparia portalis alanyvesszőt küldenek a meg
rendelőnek, hogy ezzel is az oltványtelepítést 
segítsék elő. A szentbékkállai római katolikus 
plébános história domusbeli feljegyzései szerint 
1896. május 1-én amerikai szőlővesszőért 6 Ft-
tot; 1897. január 18-án szőlővesszőre foglaló 2 Ft-
tot; 1898. március 26-án 500 db gyökeres ripariá-
ért 11 Ft 25 kr; 1899. március 16-án 2000 db 
szőlővesszőért 18 Ft 10 kr-t fizetett. 

Az alanyfajták szétosztása és eljuttatása a 
termesztőhöz később is fontos, központi feladat 
maradt, hiszen az oltványárusítás kezdetben ne
hézkesen ment, a termesztők bizalmatlanok vol
tak, az alanytelepítés és a saját oltás, oltatás 
olcsóbb volt, mint a kész oltvány vásárlása. A 
Mátra mellékéről, gyöngyösi, abasári vándor
kereskedők árusítottak oltványokat. Az a hír 
terjedt el, hogy ezek rosszabb minőségűek és 
az árusok becsapják a vásárlókat, ezért nem 
vettek tőlük. Tapolcán 1893-ban a Szt. György
hegy aljában állami szőlőtelepet létesítettek, 
hogy alanyvesszőkkel és ol tványokkal lássa el 
a kipusztult területek birtokait. A 44 kh nagy
ságú területet a tapolcai plébániából vette bér
be 20 évre az állam. 14 kh-t 70 cm mélyen 
megforgatva betelepítettek, 21 kh-t pedig ameri
kai alanytermelő anyatelepnek rendeztek be. 8 
kh-t Rupestris du Lot, 7 kh-t Solonis és 6 kh-t 
Riparia portalis alanyfajtákkal telepítettek be. 
A megnövekedett igények és kereskedői csa-
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24. ábra. Parafadugó-hirdetés oltáshoz. Köztelek, 1898. 
274. után 
Abb. 24. Korken-Verkündigung zum Pelzen. Nach Köz
telek 1898. 274. 

25. ábra. Parafadugó-hirdetés oltáshoz. BL. 1899. 44. után 
Abb. 25. Korken-Verkündigung zum Pelzen. Nach BL. 
1899. 44. 

lások miatt kellett Tapolcán telepíteni ezt a sző
lőtelepet. A nem megfelelő alanyfajták forga
lomba hozatalát, Taussig (Teleki) Zsigmond is 
elítélte. Mint lelkiismeretes anyatelep-tulajdo
nos, kereskedő és nemesítő megbélyegezte a 
gyors meggazdagodásra vágyó kereskedőket, 
akik a nép amerikai alany fajtákba vetett hitét 
elrontják. Az anyatelep-tulajdonosok pedig nem 
kezelik rendesen, nem várják meg a vessző be-
érését, nem hoznak létre fajtatiszta állományt. 
Ezért javasolta, hogy az alanyszőlő-kereskedők 
készleteit a kerületi szőlészeti-borászati felügye-
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lök vizsgálják át. Mindez azért is fontos lenne, 
mert 1895-ben az alany vesszők árát 50% -kai 
mérsékelték, ez pedig Teleki szerint minőség
romlást eredményez.7 

1908. április 23-án kelt levelében Gyenis Kor
nélia köveskáli lakos levélben kérte a minisztert, 
hogy részére 20 000 darab Riparia portalis sima 
vesszőt az állami telepek egyikéről adasson, 
mivel a tapolcai vincellérképző elutasította ké
rését. Mint írta — árva létére —, 800 D-öl 
filoxérapusztította szőlőjét részletekben, fokoza
tosan akarta betelepíteni, az oltványokat saját 
maga készíttetné. A tapolcai vesszőkereskedők
től pedig nem tudta megvenni azokat, magas 
áruk miatt. A levélben utalt a filoxérasújtot-
ta kisgazdák kiszolgáltatottságára ,,. . . A kis
birtokos pusztulását jelenti, holott éppen azok 
megmentése képezi nagyméltóságú miniszter Úr 
nemes szívének feladatát." Vagy: , ,Nagymél tó
ságú) M(iniszter) Urat úgy ismerjük M(agyar)-
ország polgárai, hogy nemes szívesek . . . " Gye
nis Kornélia esengő kérésének meg is lett az 
eredménye, mert 1908. április 6-án a tarcali 
vincellériskola igazgatója értesítette, hogy után
vétellel 10 000 darab első osztályú Riparia por
talis simavesszőt tíz csomagban mintegy 120 ko
rona értékben a miniszter 31 747 sz. rendelete 
alapján elküldte Köveskálra. A küldeményt áp
rilis 11-én Tapolcán át is vette a címzett. 

Alanyfajtákat Villányból Teleki Zsigmond te
lepéről hozattak. Elsősorban Berlandieri x Ri
paria Teleki 8 B, 5 A, (5 BB) és 5 С alany
fajtákat. Teleki 1897 és 1902 között 40 000, általa 
kitermesztett magoncból szelektálta ki a legjobb 
tulajdonságú egyedeket. A magokat Dél-Francia
országból, Resséquier-től, Alényából hozatta. 
Hosszú kísérletezés után majd egy évtized el
teltével sikerült olyan egyedeket találnia, ame
lyek a nagy hírű alany fajtáit adták. 1906-ban 
ültette ki Pécsett az első Berlandieri x Riparia 
Teleki 8 В alanytelepet. Mésztűrő, jó növeke
désű, nagy hírű alanyfajtái nemcsak a Monar
chia területén terjedtek el, hanem Németország
ba, Svájcba, Olaszországba, Luxemburgba, Bul
gáriába, Kisázsiába, Dél-Amerikába, Dél-Afri
kába, Oroszország-Szovjetunióba, Kínába is el
jutottak és ismertek lettek.74 Emellett Nagykani
zsáról. Lovasról, Balatonfüredről Gyenis Gábor
tól hozattak alanyokat, de a köveskáli húsvéti 
vásáron is beszerezhették az alanyvesszöket. 

A módosabb és jobban gazdálkodók igyekez
tek amerikai alanytelepet létrehozni részben a 
saját céljaikra, részben eladásra. Balatonhenye 
filoxérazárlat alá kerülése után nem sokkal már 
a szaklapokat járató és azt forgató Madárék vad
telepet létesítettek. Köveskálon Lamperték alakí
tottak ki 100 D-ölnyi alanytelepet, és emellett 
egy tiszta Othello-táblát is létrehoztak. Később 
már minden gazda igyekezett saját kis alany
teleppel rendelkezni. 1920-ig a Riparia portalist 
telepítették előszeretettel, később hegyesdi Tóth 
Lajostól Aramon és Berlandieri fajtákat is vásá
roltak telepítésre. Szentbékkállán például István-
dyék egy 200 D-öles vadtelepet létesítettek, egy 
külön vágóban. Igaz, hogy sok munka volt vele, 
minden hónaljhajtást ki kellett csipegetni, ősz

szel 50 cm hosszúra feldarabolni, ennek ellenére 
megérte a fáradozást, mert a vad vesszők ára 
ebben a konjunkturális időben kedvezőbb volt, 
mint a boré. A vad vesszőkért búzát lehetett 
venni, egy-egy szál oltás ára, ha megeredt, egy-
egy liter bor volt. Istvándyék a saját pincéjük
nél oltottak, felismerve a szükséget és a lehető
séget más gazdákhoz hasonlóan. Szentbékkállán 
a grófi ház (dézsmapince) mögött volt egy nagy 
vadtelep. Kövágóörsön ózv. Sághváry Elekné a 
20 kh-nyi szőlejében a kipusztuló régi töveket 
ol tványokkal váltotta fel. 1893-ban alanytermelő 
anyatelepet is létesített 500—500 D-ölön 150 x 150 
cm sor- és tőketávolsággal, magas karókkal. 
1894-ben már 22 150 db első osztályú, oltásra 
alkalmas vessző termett, a kövágóörsi evangé
likus egyház alanytermelő anyatelepén. Ebből 
10 000 db-ot beoltattak, 12 150 db-ot pedig ár
verésen eladtak. 

Kövágóörsön 1890-ben telepítették a községi 
amerikai anyatelepet, tehát a filoxéra fellépése 
kezdetén. Az eltelepítendő vesszőket az államtól 
kapták. A megforgatott talajú 3 kh nagyságú 
községi anyatelep vesszőit a íiloxérasújtotta bir
tokosok és a szegényebbek kedvezményesen 
vagy ingyen kap ták / 5 A kis családi anyatelepek, 
a községi anyatelepek — a tapolcai állami telep 
mellett — hozzájárultak a jobb ellátáshoz. 

Az alanytelepek létrehozásával megszűnt az a 
korábbi áldatlan állapot, hogy egymástól lopdos-
ták a vesszőket csizmaszárban. Az alanytelepi 
munkákat a nagyobb gazdák a szakirodalomból, 
a napszámosok pedig a vincellérektől és egymás
tól tanulták el. A legtöbb, pár négyszögöl nagy
ságú amerikai alanytelepen még támaszrendszer 
sem volt, csak a földön futott az alanyvesszö, a 
kopaszra metszett tőkéről, ö t -ha t vesszőt hagy
tak meg a fattyazásnál, a többit 15 cm-es vessző
nagyságnál kitördelték. Az öt-nyolc méter hosz-
szúságra megnövő vesszőket a szomszéd karók
hoz kötötték fel. Évközi munka a hónalj hajtások 
kibimbózása, pucolása volt, míg a hajtás meg 
nem keményedett . Ősszel a vesszőket feldara
bolták, a méret az alkar hossza volt könyékig, 
majd pedig puslikba, csomókba kötötték 200 
darabonként, zsúppal vagy iszalaggal átkötve. 
Homokba állították fagymentes helyen, és így 
került később az oltók elé. A fentebb leírtak a 
korabeli szakirodalomnak feleltek meg. 

A Káli-medencében a XX. század elején ter
jedtek el a direkt termő fajták. Ezeket az ame
rikai és a kelet-ázsiai szőlőfajok keresztezésé
vel állították elő. Viszonylagos ellenálló képessé
gük miatt, a rosszabb minőségük ellenére is 
gyorsan elterjedtek az igénytelen termesztők ke
zén. Már a nagy hírű villányi Teleki -telep is a 
korszerű szemléletet tükrözte azzal, hogy a káros 
direkt termők ellen harcolt. ,,A direkttermők, 
illetve a termő hybridek tekintetében az az állás
pontunk, hogy a régi direkttermők: Noah, Elvira, 
Jaques, Othello stb. telepítését tüzzel-vassal meg 
kell akadályozni." — írták.76 A Noah, amit noha, 
novának neveztek, köténybe, tepsibe szedték, 
annyira potyogott a bogyója. Annak ellenére, 
hogy bujkáltak a tüke alatt szüretben, mégis 
termesztették a jó bora miatt. Az igényesebb 
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borivók azonban erős méregbornak, csúnyabor
nak tartották, amitől megkótyagosodott az em
ber. Ugyancsak kerülték a kocsmárosok a nohás 
borosgazdákat, mert csak a többszöri fejtés után 
tudtak rajta túladni, de akkor is nehezen. Szent-
békkállán Vajay István például fehér Othellóként 
kapta, és ebben a tudatban is telepítette el. Az 
Othelló szőlő is nagyon elterjedt volt, mert étke
zésre és bornak is felhasználhatták. Színanyagai 
miatt borfestésre is alkalmazták, sőt Szentbék-
kállán egyes gazdák Oporto és Burgundi oltvány
szőlőkhöz is hozzáadták. Köveskállán a vér
szegények jó italának tartották az Othello bort. 
Emellett termesztették még az Izabellát — 
amelynek fürtjeit eltarthatósága miatt kedvel
ték —, a Delware-t delavári néven és az Elvirát. 

Oltások, oltványok és oltók 

Az oltás és az oltványok előállításának, keze
lésének megismerése nem volt egyszerű feladat, 
mert országosan a korabeli propaganda sem volt 
egységes. Az oltványkészítés nehézsége eleinte 
akadályozta az oltványok telepítését. 1897-ben 
keserűen állapították meg „Minthogy azonban az 
oltványok készítése körüli eljárásokban, vala
mint azok ápolásában az kellő járatossággal bor
termelőink nem bírtak, — sem a telepítéshez 
igényelt jó minőségű és kellő mennyiségi vessző
anyaghoz nem jutottak, az oltványokkal való 
telepítés nem történhet egy megfelelő rendszer 
alapján".77 Mindemellett az uradalmaknak, a na
gyobb gazdáknak és a helyi lelkészeknek, taní
tóknak az első oltványtelepítésekben is példa
mutató szerepük volt. Az aggastyán szentbék-
kállai plébános ekkor írta a következőket: „Noha 
pedig most, midőn e sorokat írom, immár életem 
végén vagyok — 77 éves és 52 éves pap — e 
mellett igen elgyengült s beteges, mégis hogy 
utódomnak — akár hálás lesz, akár háládatlan — 
teremjen egyelőre, s legalább annyi bora, a 
mennyi a házhoz elég, egy darabot megforgathat
tam újra, és amerikai alanyra oltott vesszővel, 
mellyet az állam adott, beültettettem. Ha így 
folytatja, utódom néhány év múlva szüretelhet 
ismét 200 akót."78 Ugyancsak oltványt telepítet
tek 1900 és 1902 körül a Veszprémi püspökség 
Szentimremajorjában, amit Takács Gyula nagy
bérlő bérelt. Ezek a telepítések már karózottak, 
nagyobb sor- és tőtávolságúak lettek. Kereki-
pusztán, Kővágóörsön 130 X 130 cm-es sor- és 
lőtávolságra telepítettek oltványszőlőket.79 En
gelbrecht Károly szőlészeti-borászati főfelügyelő 
szervezésében és irányítása mellett 1894-ben 
megalakult a Kővágóörs-íülöphegyi Szölőújító 
Társaság, amely 80 000 db oltványt készített és 
iskolázott el, 40 000 Olaszrizlinget, 5000 Opor-
tót, 5000 Zöldszőlőt, 5000 Szlankamenkát, 5000 
Juhfarkot, 5000 Muskotályt, 5000 Chasselast, 
5000 Kövidinkát, 5000 Mézesfehéret. A szegé
nyebb szőlősgazdák, napszámosok részére 20 000-
Riparia selecta simavesszöt osztottak ki, amelyet 
a társulat munkavezetője irányításával oltottak 
be. A 3 napos tanfolyamon 120-an tanulták a 
fás oltást. A társaságnak különálló oltványké

szítő helyisége volt, felszerelve a nagy mennyi
ségű metszlapvágáshoz í?ic/i/er-féle oltóhüvelyek
kel. A korabeli látogatók meg is állapíthatták, 
hogy: ,,Komoly munka folyik itt! megbirkóz
hatunk a filloxerával, csak akarni kell ." 

Még ebben az évben, 1894-ben Richter Ferenc 
a francia szőlészeti szakértő felkereste a Társa
ságot Révfülöpön, és elégedetten szemlélte meg 
a 90 000 oltást és a szőlőtelepet.80 

Egy évvel később, 1895-ben már Köveskálon 
alakult meg 10 szőlőbirtokos összefogásával a 
szőlőoltvány-szövetkezet. A szövetkezet a tagok 
szükségletén felül termelt ol tványokat önkölt
ségi áron adta el. A szövetkezet állandó állású 
szakértőt tartott. 1895-ben 72 000 oltásból 34 000 
db forradt össze és eredt meg, 1896-ban már 
150 000 db oltás elkészítését tervezték. A nagy
mértékű oltónapszám felhasználásával „tekin
télyes" keresethez juttatták a szegény szőlő
munkásokat. 1897—1898-ban fás oltási tanfolya
mot is szerveztek fiataloknak. A tanfolyamokon 
14. életévüket betöltött emberek vehettek részt. 
1897-ben már 38-an megtanultak oltani.81 Ezek a 
kezdeményezések a kapitalista keretek között, 
a konjunkturális lehetőségek felismerése mellett 
sok munkát adtak az elszegényedett napszámo
soknak, akik csak a szőlőből éltek. Ugyanakkor 
olyan foglalkozást, keresetet biztosítottak ezek
nek az embereknek, ami a viszonylagos köny-
nyebb életet jelentette a filoxéra fergeteges pusz
títása után. A jó példák tovább terjedtek, például 
Vajay István kocsmáros már 1905-ben Szentbék-
kállán oltatott. Az oltványokat később már az 
ügyes kezű oltó gazdáktól is megvásárolhatták a 
helybeliek. Elsősorban a szentbékkállai áldozói 
és a köveskáli húsvéti vásáron vásároltak olt
ványszőlőt a telepíttetők. Szentbékkállán a kato
likus templom mögötti térségben, a mostani Bir-
ftás-présház előtti területen állt a vásár. Az itteni 
híd mellett árulták az oltványokat. A környék
ről kötéllel átkötött vesszőket hoztak. Lehetett 
vesszőt árulni és vásárolni Tapolcán a piacon, a 
vincellériskola telepén, valamint Kővágóörsön 
is.82 Sokan helyben oltattak, a szentbékkállai 
plébános 1897. május 18-án ,,ojtási napszámok" 
címén 26 Ft 33 kr-t, 1898. március 17-én 260 da
rab oltványért 23 Ft 40 kr-t fizetett ki. A Káli
medencében Szentbékkálla, Balatonhenye, Kő
vágóörs és Köveskál helyi oltóközpontnak számí
tott, elsősorban az oltó nagygazdák és az ügyes 
kezű napszámosok révén. Jakabfáról, Balaton-
csicsóról is jöttek a jó hírű ol tványokért . Meg
bízhatónak tartották a helybeli oltványokat, 
amelyek kiszorították a piacról a kevésbé meg
bízhatónak tartott abasáriakat. Aki ennek elle
nére is abasárit akart venni, az helyben rendelte 
meg, a nagy piacra termelő, katalógusban, önálló 
árjegyzékekben hirdető Gyöngyös környéki olt
ványiskolákból.8 3 

A Káli-medencében ismerték és alkalmazták a 
zöldoltást, a törzsoltást, a rafiás sározott angol 
nyelves oltást, a dugós oltást és a mohás oltásnak 
nevezett hajtatott oltvány-előállítást — ami vég
eredményben gyökereztetési célt szolgált. 

Kezdetben a zöldoltást biztosabbnak tartották, 
mint az angol nyelves párosítást. Ez a bizalmat-
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26. ábra. Kilátás a szentbékkállai Veléte-hegyröl a ró
mai kat. templom előtt az egykori dézsmapincére, ami a 
legnagyobb oltóhely volt (grófi pince) 
Abb. 26. Aussicht vom Veléte-Berg bei Szentbékkálla. 
Vor der römisch-katholischen Kirche der ehemalige Ze-
hent-Keller. Da war der grösste Pelzort. (Keller des 
Grafen) 

27. ábra. Oltványhirdetés 1895-ben. BL. 1895. 578. után 
Abb. 27. Pfropfreis-Verkündigung im Jahre 1895. Nach 
BL. 1895. 578. 

28. ábra. Tapolcai oltóház az oltási renddel 1894-ben. 
BL. 1894. 288. után; ny: angolnyelv-vágó és -összeillesz
tő; k: kötözők. A: amerikai vad alany előkészítése; E: 
európai nemes vessző előkészítése; S: oltások sározása; 
O: oltványtárolás 
Abb. 28. Das Pelzhaus in Tapolca mit dem Pelz-Orden 
1894. Nach BL. 1894. 288. ny: englische Sprache, 
Schneiden, Zusammenpassen, k: Binder, A: Vorbereitung 
einer amerikanischen Wildrebe, B: Vorbereitung einer 
europäischen Edelrebe; C: Kotige Pfropfreiser; O: 
Lagerung der Pfropfreiser 

lanság érthető is volt, hiszen a zöldoltást Bara
nyában már több évszázada eredményesen alkal
mazták, a XIX. századi szőlészeti szakirodalom is 
többször foglalkozott vele, rajzos mellékletekben 
ismertették ezt az oltási módot.84 Még 1890-ben is 
azt írták: ,, . . . Nagy perczent veszteséggel járó 
és szakférfiak állítása szerint nem is állandó an-
golnyelves párosítással ojtotta azt be".8S Kővágó
örs ev. lelkésze is arról számolt be a Borászati 
Lapok oldalain, hogy a zöldoltások 80% -ban 
megeredtek 1898-ban, míg a fás oltások csak 
30% -ban. Zöldoltás készítésében a tapolcai vin
cellérképző hallgatói is segédkeztek, 1891-ben 
pl. 14 000 db-ot készítettek Kővágóörs községi 
anyatelepén.8l> A szentbékkállai plébános 40 kr-t 
fizetett 1900. július 28-án 20 db zöldoltásért. A 
zöldoltás ideje május vége, vagy Péter-Pál hete 
volt. Az eltelepített vad alanyok vesszőit hasíték-
oltással oltották be, kb. 130 cm magasan, majd 
pamuttal, később rafiával bekötözték, hogy a ne
mes oltócsap ki ne essen és szorosan hozzáforr
jon az alanyhoz. A takarékosabb, szegényebb 
szőlősgazdák maslira kötötték a kötözöanyagot, 
hogy azt kibontva, a következő évben is használ
hassák. Nyár közepén, a szentbékkállai katoliku
sok Sarlós Boldogasszony (július 2.) napján szed
ték le a pamutot. A délelőtti ünnep után délután 
már kisebb munkát is elvégeztek, és erre jól 
megfelelt a zöldoltások kötözésének meglazítása, 
leszedése. A megeredt zöldoltásokat döntötték le, 
így az amerikai alany teljes mértékben a földbe 
került, csak a nemes, eurázsiai fajta maradt a ta
laj felett. 

A törzsoltás nem nagyon terjedt el. Nehézkes, 
fárasztó volt és nem termelékeny munka, annak 
ellenére, hogy már középkori ábrázolásokon is 
szerepelt, tehát régi oltási mód lehetett. Tavasz-
szal a töketörzsbe kellett hasítékoltással a nemes 
csapot úgy elhelyezni, hogy a földön zsákon vagy 
nagykabáton kuporogtak a tőketörzs mellett, il
letve felett. Előnye az volt, hogy már az oltás 
évében számolhattak némi terméssel. 

A sározott rafiás oltás, a dugós és a mohás ol
tásnál az alanyvesszők és a nemes vesszők előké
szítése, valamint az oltás hasonló módon történt. 
Az alanyvesszőket letalpalták, az alsó bimbó-nó-
dusz alatt 1 cm-re elmetszették a vesszőt. A vad 
vessző rügyeit kivakították, kiszemezték, kibim
bózták. A nemes oltócsap vesszőit az oltás előtt 
szedték meg, ha nem volt nagy hó, fagymentes 
napokon. Ezután feldarabolták 8—10 cm hosszú
ságúra. 

Az oltás ideje március-áprilisban volt, ekkor 
ótottak. Az áprilist oltóhónapnak is nevezték. Az 
oltató gazdák megbíztak egy-egy embert, hogy 
járja végig a jó oltókat, toborozzanak oltó nap
számosokat, előkészítő és kisegítő munkásokat. 
Az oltás fontossági sorrendjét jelzi az is, hogy 
Balatonhenyén például nagypénteken mindig ol
tottak, mert ilyenkor más munkáktól ráértek. Az 
angol nyelves párosításnál egy ferde metszlapot 
kellett vágni az alany vesszőn, majd az ugyan
olyan vastag nemes csapon és a két metszlapon 
egy-egy nyelves bevágással érték el, hogy így 
nagyobb sebfelületen és szorosabban ékelődött 
egymásba az alany és a nemes. Bagófejesnek ne-
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vezték azt a rossz oltást, ahol az alanyvessző 
metszlapját a legfelső nóduszhoz túl közel vágták 
meg. Az oltást rafiával átkötötték és agyagos 
pépbe mártották, majd száraz homokba hemper-
gették meg, hogy az esetleg egymáshoz érő oltó
csapok össze ne ragadjanak. Rafiát először az ol
tásoknál használtak az oltóházakban. Az oltvá
nyokat tálcán a pince földjére fektették, ahol ösz-
szegyűjtötték a gyökereztetésig. Az oltványok 
közé, ha egymásra rakták a vesszőket, egy-egy 
karót fektettek, hogy a sározott oltócsapok egy
mást ki ne mozdítsák. Abban az esetben, ha mo-
hás oltást készítettek, nem kötötték és sározták 
be, hanem mohás, később már fűrészporral telt 
faládába fektették rétegesen az oltványokat. 

Az oltást úgy ellenőrizték, hogy egyet-egyet 
suhintottak az oltvánnyal, és ha az oltócsap nem 
esett ki, akkor jó minőségű volt az oltás. Ugyan
csak ellenőrzési módszer volt az, hogy átnéztek 
az oltás metszlapjai között. Ha át lehetett látni, 
akkor nem sikerült az oltás. Sokszor méltatlan
kodtak is a szigorú követelmények miatt. ,,Miért, 
a nagyságos úrnak másodrendű nem is köll?" — 
kérdezték. Gyepellésnek hívták azt a pótlást, 
amikor a vad alany az oltványfejet lenyomta, 
ezért egy-két év múltán zöldoltással ismét be kel
lett oltani. 

A dugós oltás nem terjedt el általánosságban a 
Káli-medencében, mert a dugó, valamint a dugót 
átkötő drót megnövelte az oltvány-előállítási 
költségeket, a drótot a rozsda rágta szét, nem 
vált be. Csakis a módosabb gazdák használták, 
mint például a mindszentkállai Hoíímann borcen-
zár (-j- 1910), aki gráci borkereskedőkkel tartotta 
a kapcsolatot és részükre közvetített a Káli-me
dencéből borokat. A XIX. század végi szakiroda
lom a magyar félbevágott dugók minőségét nem 
tartotta jónak. A külföldi parafa dugókat a vám 
drágította meg, ezért a szőlőoltásnál használt lyu
kas és félbevágott parafa dugó árát a pénzügymi
niszter rendeletileg mérsékelte.87 

Az oltó napszámosok legtöbbet a vincellérek
től, elsősorban a tanult munkáltató vincellérektől 
tanultak és sajátítottak el. Köveskálon Győrtly 
Géza fogadta fel a tapolcai vincellériskolából ki
került Horváth Gábort, akitől nagyon sokat ta
nultak a köveskáli napszámosok az 1900-as évek 
elején. Öii Kálmán ugyancsak iskolázott vincel
lér volt, aki Takács Gyula bérlő szentimrepusztai 
gazdaságában tanította oltani a napszámosokat. 
Lengyel István — aki Hegyestőn volt vincellér a 
Balogh testvéreknél — Szabó Istvántól, a kör

nyék híres oltóemberétől sajátította el a zöldol
tást. Szabó Révfülöpön, Marton Sámuel zsidó bor
kereskedőnél és birtokosnál volt vincellér az 
1920-as években. 

Szentbékkállán a köveskáli szőlősnagygazda, 
Sebestyén Gábor által bérelt úgynevezett gróíi 
házban oltottak sokan, Sebestyén nagy telepíté
seihez, valamint eladásaihoz. Már 1910 előtt 
milliós tételt is elértek az oltók, naponta 100-120 
oltóember is dolgozott itt. Az amerikai alanyokat 
vesszőpucoló gyerekek tisztogatták, akik előbb-
utóbb oltani is megtanultak, és több próbálkozás 
után jelentkeztek ojtani. Ojtókést a vincellérek
től kaptak, Sebestyén Gábor oltást irányító mun
káltató vincellére, Popp Károly félnapi ingyen 
betanulás után, délután már felvette napszámba 
a jelentkezőket. Az oltásnál az volt a fontos, hogy 
egyenlő vastagok legyenek az összeoltandó vesz-
szők. Az oltók már vesszőről ismerték a fajtákat, 
hiszen nagy tömegben oltottak. A tudálekoskodót 
azonban kicsúfolták, megszégyenítették, rábizo
nyították, hogy az a fajta, amit éppen a kezében 
tart nem más, mint az oxlánderi luciter fajta, amit 
természetesen nem ismerhetett. 

Az ügyes kezű oltók naponta 500, sőt előfordult, 
hogy 1000 darabot is be tudtak oltani. Az átlag 300 
db /nap volt, így az oltás még a forgatásnál is jobb 
keresetet jelentett. A jól oltóknak nagy tekinté
lyük volt, nevük a mai napig fennmaradt, minden
ki ismerte és kissé irigyelte is őket. Precíz, könnyű 
munkával tudtak jól keresni. Az oltóembereket az 
előkészítők és az oltóágvágók szolgálták ki. Ök 
kevesebb napszámot kaptak. A jó oltók már saját 
oltókésükkel dolgoztak. A korabeli szaklapokban 
is hirdetett drezdai Kunde-cég oltókéseivel vagy a 
tapolcai Foltányi nevű késes oltókéseivel dolgoz
tak. A pontosan, megbízhatóan dolgozó oltóembe
reket szívesen hívták rendszeresen vissza, sőt 
egymástól igyekeztek ajánlatokkal elcsábítani, 
mivel az oltásra kevés idő állt rendelkezésre. Az 
egykori oltólisták azt bizonyítják, hogy a gazdák 
is ragaszkodtak a jól dolgozókhoz, ezért listáikon 
rendszeresen szerepeltek az azonos oltók nevei. 
Eleinte csak a férfiak oltottak, majd később a nők 
is. 

Gyenis Kornélia köveskáli birtokosnál — való
színű a miniszter utasítására kapott amerikai 
alanyvesszőkből — 1909. április 19. és május 1. kö
zött két hét alatt — naponta 2-5 ember (főleg lá
nyok) 13 381 oltványt készített. Chasselasból 
1410 darabot, Erdei és Piros traminiből 500 dara
bot, Zöldmuskotályból 400 darabot, Piros Chasse-
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las és Muskotályból 300 darabot, Szlankamen-
kából 111 darabot, Szilvaszölőböl és Passatuttiból 
115 darabot, Madleinböl 100 darabot, Mirková-
csiból, Muscat Othonelből 50 darabot, Rizlingből 
7556, Rizlingből ugyancsak 800, Rizlingből 700, 
Rizlingből 1275 darabot, Fehér Chasselas és Tü
dőszőlőből 64 darabot. 1910-ben újabb fajtákat 
oltatott vegyesen Ezeréves Magyarország Emlé
kére, Mirkovácsi, Chasselas, Ezerjó és Muscat 
Othonel fajtákat. 

A kisebb gazdák saját maguk, családjuk segít
ségével oltották le a szükségleteiket. Istvándyék 
Szentbekkállán a saját pincéjüknél oltottak. A 
gyerekek apjuktól tanulták az oltást, így ebben a 
családban az 1920-as években már három férfi 
oltott és a két lány kötötte rafiával az oltásokat. 

A jól oltók híre a község határán kívülre is el
jutott, részben az extraneus birtokosok révén. 
Tomsics Józsefhez Szentbékkállára már Bada
csonyból, Balatoncsicsorol és Jakabfáról is jöttek 
és hívták oltani, tgy kerültek vagy ehhez hasonló 
módon a szentbékkállaiak Balatonfüredre is, az 
ottani püspöki birtokra oltani. A henyeieket, a 
köveskáliakat Budaváriba hívták. Az oltó nap
számosok, akiket más községekbe hívtak át dol
gozni, nemcsak a kialkudott napszámot, hanem az 
ellátást, az ebédet is megkapták. A jó munkához 
kéz, meg szem kellett - - mondogatták az oltók 
saját munkájukról. Kiváló oltóemberek a század
fordulón Kővágóörsön Bárány Dénes, Bárány 
József, Zámbó Kálmán, Zámbó Imre, Lakat Gá
bor. Balatonhenyén is jelentős oltó napszámos
réteg alakult ki, a legjobbak itt Balogh Imre, 
Szegleti Imre, Vincze Sándor, Somody Elek vol
tak. Köveskálán Gyimóti Lajos, Pálfi Sándor, Sza
bó Ferenc és még sokan mások számítottak ki
váló oltóknak. Az oltók, ha kisebb gazdáknak 
dolgoztak, nem napszámban oltottak, hanem a 
ledolgozás kedvező és előnyös oldalát használták 
ki. Balatonhenyén és Kővágóörsön a ledolgozás 
szekérfuvart, fogatmunkát, kaszanyélkészítést, 
iga- és cserénykészítést jelentett, illetve az oltók 
ezeket számították be munkájuk viszonzásául. 
Két-három oltónapszámot tartottak egyenlőnek 
egy fogatmunka viszonzással. A jó hírű, szorgal
mas Káli-medencei oltóemberek révén elsősorban 
Szentbékkálla, Balatonhenye és Köveskál fejlő
dött helyi oltóközponttá. 

Gyökereztetési módok, 
az iskolázás és hajtatás 

Az oltó és az oltás sikerét a meggyökeresedett 
oltvány kiültetése és megeredése után könyvel
hették el. A meggyökeresedés elősegítése is nagy 
figyelmet és sok munkát igényelt. Már a filoxérát 
követő szakirodalom nagy jelentőséget tulaj
donított a szőlőgyökereztető iskolának. Az oltató 
nagygazdák és a kisebb parasztbirtokosok is 
ezekből a könyvekből, folyóiratokból tanulmá
nyozták az iskola elkészítését, a munkáltató vin
cellérek gyakorlati bemutatói mellett. Az oskola 
földet, az oskola alá marha- és disznótrágyával 
készítették elő. Úgy választották és alakították 
ki az iskola helyét, hogy az lehetőleg víz mellett 
vagy jól öntözött helyen legyen. Ezért a kisgaz
dák a káposztáskertjeikben alakították ki az is
kolát, ahol könnyen öntözhették az oltványokat. 
A nagyobb gazdák és a puszták bérlői megforgat
ták az iskolának szánt területet. Az iskolázás 
április végén kezdődött, amikor egy kiásott árok
ba az oskolázódeszka mellett tűzdelték le, be-
iszapolt árokba két ujjnyi távolságra az oltvá
nyokat. Ezeket a pincékből cserényen szállították 
ki. A leszúrt oltványokra, amelyek egyenlő ma
gasak voltak, az oskolázódeszka révén olyan ma
gasra húzták fel a földet, hogy az két-három ujj
nyira elfedje az oltványokat. Az oskolázást faj
tánként külön kezdték, amit az oltványokon levő 
kis táblácska biztosított. A kész szőlőiskola úgy 
nézett ki, felpúpozva, mint a temetösír. Ha több 
ezer oltványt gyökeresítettek, akkor egymás után 
húzódtak ezek a sorok. 1910-ben Gyenis Korné
lia a beoltott szőlőit eliskoláztatta Köveskálon. 
Tavasszal (pontosabb hónapmegjelölés nélkül) 
három nap alatt, csütörtökön hat férfi, két nő, 
pénteken három férfi, egy nő és a harmadik nap, 
a maradékot két férfi és egy nő .iskolázta el. A 
napszám 65-70 krajcár volt a férfiaknak és 50 
krajcár a nőknek. Az oltványgyökereztető iskolát 
öntözni kellett. A bakhátakon megcserepesedett, 
megkeményedett földet kézzel fel kellett porha-
nyosítani, babrálni, valamint gyomlálni is. Az 
oltványok mindezen munkáért nem lehettek ol
csóbbak, mint a korábbi hazai, eurázsiai szőlő
vesszők, amiket csak le kellett szúrni a földbe, és 
az kedvező körülmények között megeredt. Gye
nis Kornélia köveskáli elszámolása 1910-ben az 
oltásáról és iskoláztatásról a következő: 

4000 vessző ára 6 krajcár 
4000 vessző ára 3 krajcár 
3000 vessző ára 6 krajcár 
fuvar 
oltónapszám ossz. 
iskolázás 
raffia 
összesen 

24 forint 
12 forint 
18 forint 

1,2 forint 
26 forint 

8,7 forint 
1 forint 

90,90 forint és kr. 

30. ábra. Oltványgyökereztető iskola és alanytermelö 
anyatelep 1894-ben. BL. 1894. 648. után 
Abb. 30. Schule zum Wurzeln der Reben im Jahre 1894. 
Nach BL. 1894. 648. 

Ez a módszer így még olcsóbb volt, mintha 
gyökeres iskolázott oltványszőlőt vásárolt volna. 
1898-ban a szentbékkállai plébános feljegyzésé
ben szerepelt „oltások kibontása", ami az olt
ványgyökereztető iskola akkori meglétére már 
utal. 

A szőlőgyökereztetés újabb módja a mohás 
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oltás vagy hajtatás, ami a Káli-medencében az 
1910-es évek végén terjedt el. Ezt a gyökerezte-
tési módszert a szakirodalomban 1891-ben emlí
tették először, amikor Larvaron, a viennei francia 
földmívelési iskola tanára ajánlotta. 1892-ben a 
Borászati Lapok is ismertette, majd 1893-ban már 
a magyarországi kipróbálásáról számoltak be.89 

Valószínű, a Borászati Lapot járató és olvasó 
Káli-medencei szőlősgazdák, birtokosok terjesz
tették el először községeinkben. Sokan azonban 
bizalmatlanul fogadták, és nem is voltak hajlan
dók hajtatott oltványt vásárolni. Ezzel a módszer
rel meggyorsították a kalluszképződést, az olt
vány összeforrását és gyökeresedését. A beoltott 
vesszőt nem kötözték be rafiával és nem sározták 
be, hanem nyirkos erdei mohába, később faszén
poros homokba vagy fűrészporba rétegezték. Az 
egyfenekü ládákat a rövidebbik oldalára billent
ve rakták tele, és a láda másik kihúzható rövi
debbik oldalát visszatolták. A visszafektetett teli 
ládára, az oltványok fölé laza, de a kiszáradást 
gátló feketefenyő-túlevelet raktak zárórétegnek. 

összefoglalás 

A Káli-medence községei jó hírű boraikról vol
tak ismertek. Az Európában futótűzként terjedő 
filoxéra az 1880-as évek végén (1888—1889) érte 
el a községeket, amikor már a Balaton-melléken 
több száz kat. hold kipusztult szőlő jelezte a fer
tőzés útját. Két irányból közelítette meg a fer
tőzés községeinket, keletről Kenése—Balaton
füred irányából és nyugatról Meszesgyörök felől. 
Szakirodalomból már ismerték, de mégis felké
születlenül érte a gazdákat. A filoxéra elleni 
harcban és a rekonstrukcióban a helyi nagygaz
dák, tanítók és papok, valamint az egykori kis
nemesi családok jól gazdálkodó férfi tagjai mu
tattak példát. Nagyarányú szőlőmunkáltatásaik 
révén a vincellérek tanításával és segítségével 
nagyszámú napszámos réteg ismerkedett meg az 
új, alig 15-20 éves módszerekkel. A jelentős pro
paganda és szakirodalom sokat segített ebben. 
Az első franciaországi kipróbálások és eredmé
nyek mellett ez az időeltolódás nem tűnik nagy
nak, ha figyelembe vesszük más tekintetben a 
magyar parasztság hagyományokhoz való ragasz
kodását. Talán a filoxéra okozta kár nagysága és 
annak totális kártétele rendíthette meg ezt a fajta 
jellemző tartózkodást minden újtól, mert a szőlő 
kipusztulásával a paraszt birtokosok és napszá
mosok vagyonának jelentős része semmisült meg. 

Segítette a feloldódást a nagygazdák, nagy
bérlők és a helyi tanítók, lelkészek határozott — 
saját érdekeiket is védő — intézkedése, a szén-
kénegzésben, az alany- és oltványtermesztésben, 
ahol a napszámosok sokat tanulhattak. A filoxéra 
hatását termesztési, szakmai és társadalmi téren 
követhetjük nyomon. Szakmai szempontból a 
korszerű szőlőtermesztés elemeinek elsajátítá
sára nyílt meg a lehetőség széles körben. A szén-
kénegzés elégtelensége miatt, amerikai alany
fajták és oltványok használata, az oltás szerepe, 
különösen az angol nyelves párosítás szerepe 
nőtt meg az oltványkészítéssel. Sok apró, új mun-

32. ábra. Szabályos sor- és tötávolságra telepített olt-
ványszölö a filoxéra után. BL. 1894. 649. után 
Abb. 32. Reguläre Reihen- und Stockweite bei den nach 
der Phylloxera gesetzten Pfropfreisern 

kát kellett elsajátítani, amelyek mind fejlettebb 
szintet képviseltek a korábbinál. Az oltványokat 
már nagyobb sor- és tötávolságra ültették, meg
forgatott földbe, karózták és növényvédelmi 
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munkákat kellett rendszeresen végezni a termés 
biztonsága érdekében. Közvetlen a filoxérafertő-
zés után megnőtt a homok-, laza, immúnis talaj
foltok jelentősége, ezeken a területeken a fi-
loxéra nem tudta kipusztítani a szőlőket. A ki
pusztult hegyoldalak helyett nem mindenütt tele
pítettek újra szőlőt, a szőlők lassan lecsúsztak a 
laposabb területekre. A régi bevált fajtákat az 
oltással terjedő újabb nyugat-európai és a hazai 
nemesítök fajtái váltották fel, és ezek terjedtek 
el, a direkt termőkkel együtt. A hagyományos 
szőlőtermesztés évi munkakeretébe kényszerű
ségből beilleszkedtek az új módszerek, majd a 
korábban ismeretlen eljárások szétfeszítették ezt, 
és máig szólóan az új szőlőtermesztés meghatá
rozói lettek. 

A füoxéra pusztításnak társadalmi hatása ab
ban mutatkozott meg a Káli-medencében is, hogy 
a napszámosmunka lehetőségei rohamosan csök
kentek — bár még itt dolgozhattak legtovább a 
napszámosok a szőlőkben —, majd a kilátástalan
nak tűnő helyzetben Amerikába, Szlavóniába és 
a Duna—Tisza közi homokra vándoroltak ki a 
napszámoscsaládok. A Balaton déli - - somogyi 

- partján, az államtól kapott immunis homok-
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ZSIGMOND CSOMA 

DIE PHYLLOXERA UND IHRE WIRKUNG IM KÁLI-TAL 

Die Dörfer im Káli-Tál weren dadurch bekannt, dass 
sie gute Weine gehabt haben. Die Phylloxera, die sich 
in Europa sehr rasch verbreitet hat, hat diese Ortschaf
ten in den 1880-er Jahren (1888—1889—1890) erreicht. 
Am Balatonufer hat zu dieser Zeit die Krankheit schon 
fast alles zugrundegerichtet. Viele hundert Joch Wein
gärten sind infiziert worden. Die Krankheit kam von 
zwei Richtungen: von Balatonkenese und Balatonfüred 
her von Osten und von Meszesgyörök her von Westen. 
Die Infizierung war durch die Fachliteratur wohl schon 
bekannt, doch waren die Weinbauern nicht vorbereitet . 
In der Tätigkeit gegen die Krankheit und dann in der 
Rekonstruktion haben die Gutsbezitzer, die Schullehrer, 
die Priester und die ehemalig kleinadligen Familien 
Beispiel gegeben. Durch gut vorbereitete Unterrichtung 
haben die Winzer die verschiedenen Heilmethoden ge
gen die 15-20 jährige Krankheit kennengelernt und be
kannt gemacht. Die bedeutende Fachliteratur und auch 
Propaganda hat daran sehr viel geholfen. Die Zeitver
schiebung scheint eigentlich nicht lang zu sein, wenn 
wir auch die französischen Versuche, Sorgen und Erfol
ge kennenlernen, und wenn wir die ungarischen Bauern, 
die die Traditionen sehr hoch schätzten, kennen. Wir 
können daran denken, dass der grosse Schaden, den 
man überall sah, die Weinbauern so furchtbar erschüt
tert hat, — sie haben den bedeutendsten Teil ihres Gu
tes ja verloren — dass sie verzweifelt haben, und in 
kurzer Zeit an keinem Ausweg geglaubt. 

Die Auflösung haben die Anordnungen der Gross
bauern, der Pächter, der Schullehrer und der Priester 
geholfen — damit haben sie ja ihre eigene Interesse 
auch gedient und geschützt, — denn Kohlendisulfid war 
ja unbekannt, und Pfropfreis herstellen ist ja auch auf 
diesem Wege wieder bekannt worden. Die Wirkung der 
Philloxera kann man bem Fechsen, bei fachlichen und 
gesellschaftlichen Gebieten ebenso folgen. In Bezug auf 
die fachlichen Sorgen musste man den modernen Wein
bau kennenlernen. Da Kohlendisulfid allein die Schwie
rigkeiten nicht lösen konnte, musste man neue Wein
sorten importieren und ihre Eigenschaften kennenler
nen. Vor allem spielte ja das Pfropfreis eine bedeutende 
Rolle. Im Zusammenhang mit diesen Problemen musste 
man neue Sorten von Westen, auch von Amerika he
reinbringen. Viele neue Arbeitsmethoden musste man 
erlernen und immer auf entwickelter Schicht. Unmittel
bar nach der Phyilloxera bekam eine grössere Bedeu
tung der sandige, der lockere Grund, der immune oder 

der immunisierte Grund. Denn auf diesen Gebieten 
konnte die Krankheit die Weingärten nicht verwüsten. 
Wenn an den steilen Anhängen die Weintrauben zu
grundegegangen sind, da hat man nicht immer neue 
Pflanzen gesetzt. Die Weingärten rutschten langsan hin
unter auf das flache Gebiet. Statt der alten Sorten wur
den aus Westen Pfröpflinge gebracht, und von diesen 
haben sich die besten Sorten verbreitet . Auf diesem 
Wege haben sich die neuen gefälligen Sorten vermehrt 
und mit den gebliebenen alten Sorten auch vermischt. 

Durch die Verwüstung von Phylloxera konnte man 
im Káli-Tál gesellschaftlich vor allem dadurch messen, 
dass dass die Arbeitslosigkeit immer grösser geworden 
ist. Erstens konnten die Taglöhner keine Arbeit bekom
men. (Die schlimmste Lage war aber in dieser Hinsicht 
doch nicht in diesem engeren Gebiet.) Zur Zeit dieser 
aussichtslosen Lage zogen sehr viele nach Amerika, 
nach Slawonien, auf den Sandgrund auf der Ungari
schen Tiefebene, und vor allem, die Taglöhner gewesen 
sind. Am südliche Ufer des Balatons haben Kövágóörser 
Bewohner vom Staat Sandgrundstücke gepachtet. So 
sind sie die Gründer der Sandweinkultur ab 1891 in 
Máriatelep geworden. Diese Pfropfen haben in kurzem 
einen grossen Wer t erreicht, und dadurch ist es gelun
gen an der Arbeitslosigkeit auch zu helfen. Dar Wer t 
der Facharbeiter, die das Pfropfen gut gemacht haben, 
war sehr gross. Es waren auch viele Taglöhner,. die das 
gut gelernt und gemacht haben, und so hat sich eine 
Arbeiterschicht gebildet, die überall gesucht ung gut 
bezahlt worden ist. Die Winzer, die sich auch auf die
sem Gebiet weitergebildet haben, haben in kurzer Zeit 
eine leitende Rolle gehabt und waren überall anerkannt. 
Auch sie haben der Fachliteratur Rat gegeben, wo man 
mit der Rekonstruktionsarbeit nach der Phylloxera die 
neue Weinkultur ausgebaut hat. Auch die Erfahrungen 
von Westeuropa wurden übernommen. Die Weinbauern, 
die kleinere Güter gehabt haben, konnten die Bankan
leihe schwer oder gar nicht zurückzahlen, und so sind 
wegen der Phylloxera viele zugrunde gegangen. 

Kurz zusammengefasst muss man sagen, dass diese 
Krankheit eine schreckliche Tragödie in der ungari
schen Weinkultur gewesen ist, hat aber im Káli-Tal die 
Weinbauern gezwungen und geholfen, dass sie im Rah
men der Entfernung der Geographie und Zeit nachden
ken, also viel weiter, als die Grenze ihrer Ortschaft. 
Einen europäischen Anspruch schaffen zu können war 
die einzige Aufgabe, und das ist gelungen. 
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