
településének lakói nyilatkozzak, hogy a kolera kitörése esetén „kiki tehetségéhez képest fog az Ispotálban ágyi 
ruhát és a mi szükséges lészen adni".'1 Egyre-másra érkeznek a földesurak felajánlásai is, „hogy beteg 
jobbágyaikat minden szükségessel el fogják látni",12 ám a felszólítás után mégis kevesen tettek felajánlást, sőt „a 
közönséges nemesek pedig szegények lévén, semmi ajánlást nem tettek." Az orvoshiányon megpróbáltak 
enyhíteni betegápolók felfogadásával. Az ápolók toborzása is kevés sikerrel kecsegtetett, hiszen Tapolcán 
senkit sem találtak, aki napi 24 krajcár bérért erre vállalkozna.14 Szép Károly kanizsai patikanyitása is dugába 
dőlt, ugyanis a Helytartótanács nem adott rá engedélyt.15 

A kevés orvos-seborvos miatt lehetetlen volt a betegek ellátása. A járvány az orvosokat sem kímélte, ám 
Rhédey seborvos betegen is gyógyított. Fehér Ignác egerszegi seborvos viszont ismeretlen okokból beadta 
lemondását. Lelkiismeretlenséggel vádolták Gunter Ferenc lövői seborvost, mert a szokásos himlőoltások 
elvégzését tanulatlan segédjére bízta. A beoltott gyerekek vagy meghaltak vagy szerencsétlenné lettek, míg 
akiket nem oltottak be, épségben megmaradtak. „Annyira elkeseredtek már az atyák és anyák, hogy nemcsak 
gyermekeiket nem akarják keze alá beoltásra vinni, de talán még másként is bánnának vele, ha a Helységekre ki 
megy oltani".1 ' A megye közegészségügyi szervezete mégis mindent megtett, az orvosok az orvosi tudás 
hiányában is végezték kötelességüket. Talán ennek is köszönhető, hogy a megye nagyobb része mentes maradt 
a járvány pusztításától. 

Czigány László 

Szőlőhegyi élet a Móri-völgyben 
I. A Móri-árok vagy hangulatosabb nevén a Móri-völgy a Bakony és a Vértes hegység közötti északnyugat— 

délkelet irányú árkos bemélyedés,1 amely lényegében a Kisbér—Mór—Székesfehérvár vonallal jelölhető. 
Természetes útvonal a két dunántúli nagytáj, a Kisalföld és a Mezőföld között. A legmélyebb pontjain 
mindössze 120 méter tengerszint feletti magasságú árkot két oldalról hullámos dombvidék övezi, amire falvak 
települtek. Az éghajlata földrajzi helyzeténél fogva átmeneti az alföldi jellegű Mezőföld, valamint a Bakony és 
a Vértes klímája között. A mérsékelten száraz és meleg nyárhoz mérsékelten enyhe tél társul. A síksági, 
dombsági, sőt hegyvidéki területen igen változatos talajtípusok alakultak ki. 

A földrajzi és az éghajlati feltételek tehát megvoltak a szőlőműveléshez. Természetesen a szóló és a bor nem 
játszhatott azonos szerepet valamennyi település életében. A Móri-völgy Székesfehérvár környéki kiszélesedé-
se, a Sárrét közelében is része volt a gazdálkodásnak, de a szántóföldi kultúra mellett csak kiegészítő szerepet 
kapott. A hegyvidék felé közeledve viszont jelentősége mindinkább nőtt, olyannyira, hogy Mór és Csókakő 
életében már döntő tényezővé vált. A táji munkamegosztásban tehát Mór környéke a szóló- és gyümölcster-
mesztés feladatát vállalta magára, erre szakosodott.2 

A következőkben a Móri-völgy Fejér megyébe eső magyar községeinek (Bodajk, Csákberény, Csókakő, 
Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy, Magyaralmás, Moha, Sárkeresztes, Sőréd) XIX. század végi, XX. század 
eleji szólóhegyi életéből kívánok rövid ízelítőt adni. Német nemzetisége miatt csak érintem a táj, illetve a 
borvidék névadó településének, Mórnak a szőlőkultúráját. 

A múlt század közepi állapotokról jeles földrajztudósunktól, Fényes Elektől nyerhetünk sommás véleményt. 
Mindenekelőtt Csókakőt emeli ki, mondván „itt terem az egész megyében talán legjobb bor". Fehérvárcsurgó 
első osztálybeli határa „jó bort" ad. Bár Mór „roppant szőlőhegye is igen jó bort terem". Szép a szólóhegye 
Bodajknak és Sárkeresztesnek. Sőréd lakói „többnyire szólómívelésból élnek". A Csókakői-hegy tövében 
fekvő Csákberénynek inkább szép vidékét hangsúlyozza, igaz „szőlőhegye van", akár Magyaralmásnak és 
Mohának.3 Iszakszentgyörgyöt nem említi, de — mint látjuk — az összes többi falunál legalább egy utalás 
található a szőlészetre. Fényes egy másik munkájából tudjuk, hogy a komáromi, pozsonyi és nagyszombati 
kereskedők a Bakony, Vértes és a Mezőföld börát egységesen móri bor néven hozták forgalomba.4 

Fél évszázaddal később, a millennium idején megjelent Az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben 
című sokkötetes munkában a móri születésű, miniszterelnökké emelkedett Wekerle Sándor írta a Fejér 

11Cstllagh Lajos jelentése. Zalaegerszeg, 1831. szept. 22. Zml . Kolerairatok 
12 A nemesség által ajánlott bo r , pál inka, ecet . . . Lesencetomaj , 1831. szept. 23. Zml. Kolerairatok 
11Bertalan Pál főszolgabíró jelentése Zalaegerszeg, 1831. aug. 24. Zml. Kolerairatok 
14Kerkapoly János levele az al ispánhoz. Sümeg, 1831. szept . 22. Zml. Kolerairatok 
, s Z m l . J k v . 1831. szept. 25. 2317. 
, 6Lásd 13. sz. jegyzet 

' Ú j Magyar Lexikon. Bp. 1961. 5. 49. 
1 Lukács L.: Vándoralakok, vándormunkások és területi munkamegosz tás Kele t -Dunántú lon . In: Alba Regia X X . Székesfehérvár, 
1983. 189. 
'Fényes £ . . Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851.1. 22., 140., 195—196., 223., 230. II. 204. III. 111., 116. IV. 42. 
*Fényes £..- Magyarország leírasa. Pest, 1847. 36. 
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megyéről szóló fejezetet. Különös részletességgel foglalkozott Mór környékével, ami jelzi, hogy a vidék a 
századfordulóra küzdötte fel magát minőségi borvidékeink közé. Wekerle írja, hogy „A Vértes . . . nyugati és 
déli lejtőjének alján Orondtól (Csákberény része) kezdve Csókakőn át egész Moórig s a megye szélén fekvő 
Pusztavámig szakadatlan sorozatban szóló ültetvények vannak. Az országnak nemcsak egyik legnagyobb, 
hanem legjobban mívelt bortermő vidéke ez. A Csókakó környékén termő finom zamatú bor a neszmélyihez 
hasonló legjobb minőségű asztali bor, míg a moóri hegyeken termő nehéz és édes, e mellett igen kellemes ízű 
bor, a könnyebb borokkal való keverésre kiválóan alkalmas, ezért igen keresett. A fillokszera pusztítása ezt a 
hegyvidéket is megviselte, a kövesebb talajú csókái vidék szőleit majdnem teljesen elpusztította, míg a 
homokos-agyagos talajú moóri szólók termését felére apasztotta."5 Pedig az I. világháború végéig Németor-
szágból, Csehországból és főként Ausztriából jöttek ide borkereskedők, s Bécsben külön móri borozó is nyílt.6 

Mórról a filoxeriáig évente 50 000 hl bort vittek el, miből a földművelők, sőt az iparosok és az értelmiség is nagy 
hasznot húzott. Csókakőn úgy emlékeztek, hogy az osztrák és cseh borkereskedők helyi megbízottjai, a 
borcenzdrok egy-egy termésből egész vonatnyi szállítmányokat vásároltak fel, reális áron. A bortermelő 
községekben alkusz, ügynök és fuvarosréteg alakult ki. 

Móron a szőlősgazdák érdekeinek védelmét községi hatósági rendszabályok biztosították. Az 1886-os 
szabályrendelet értelmében a községházán kellett bejelenteni, ha valaki idegenből származó bort hozott a 
helységbe. Később a termésmennyiség nyilvántartásba vételét gazdánként végezték, illetve hatósági boralku-
szok múködtek. A minőség védelme megkívánta az említett intézkedéseket, mert volt év, amikor több száz akó 
mustot, bort hoztak be, amit azután a móri bor cégérével reklámoztak.7 

Saját gyűjtésem során Magyaralmáson találtam adatra, hogy móri szőlősgazdák házasítás és továbbadás 
céljából többször vettek itt bort. A Mórtól távolabbi területeken is keresték a jó bort, így tudjuk, hogy 
Sárkeresztesre a múlt század végén jártak borkereskedők. 

A filoxera okozta csapást a borvidék csak állami segítséggel tudta kiheverni. A virágzásnak indult 
szólókultúrában újabb pusztítást az I. világháború munkáskéz- és védekezószer-hiánya okozott. A két 
világháború között tekintélyes tért nyertek a direkttermók. 1944—1945 három hónapos frontküzdelmei, majd 
a móri és csókakői szőlők tulajdonosainak tekintélyes részét adó németség kitelepítése, az 1950-es évek 
mezőgazdaságot háttérbe szorító intézkedései, azután pedig a mennyiséget a minőség rovására előtérbe 
helyező szemlélet mind hozzájárultak ahhoz, hogy a móri bor az utóbbi időben veszített a századfordulón 
kivívott jó hírnevéből. 

A Móri borvidék önálló besorolását, a neszmélyitól való elkülönítését először 1900-ban kérte8, de csak az 
1924. évi bortörvény adott helyt a törekvésnek. A két világháború között a területhez a Fejér megyei Mór, 
Bodajk, Csókakó, Csákberény, Nagyveleg és Pusztavám, valamint a Komárom megyei Császár tartozott. Az 
1960-as években a szakirodalom Mórt, Pusztavámot, Csókakőt, Csákberényt és Sőrédet jelölte meg a borvidék 
helységeiként.9 A jelenleg hatályos jogszabály szerint Csákberény, Csókakő, Mór, Pusztavám, Sőréd, Zámoly 
községeknek a szőlőkataszter szerinti I. és II. osztályú területe tartozik ide. 

A Móri borvidék és a Móri-árok tehát csak részben fedi egymást, a borvidék a Bakony és a Vértes Mór körüli 
térségére korlátozódik. 

II. Az 1894. XII. tc., a mezőgazdasági törvény először ismerte el jogi személyeknek a szólóterületek 
tulajdonosainak szervezett közösségeit, a hegyközségeket, mellyel azok az állami elismertség magasabb 
szintjére jutottak. A szőlősgazdák közösségeinek, régebbi kifejezéssel a hegybéli helységeknek a korábbi 
évszázadokban is voltak szervezeteik, szabályaik, melyeket hegytörvények (articulusok), földesúri rendtartások 
vagy városi statutumok foglaltak magukban. Velük kapcsolatban Égető Melinda a közelmúltban közölt 
alapvető kérdéseket felvető tanulmányt, s hozzá kapcsolódó szöveggyűjteményt'0. Az általam vizsgált időszak 
viszont csak az utóbbi száz esztendő, mely korból területünkről csak néhány szabályrendelet, illetve 
hegyközségi rendszabály ismert. 

Az 1894. évi XII. tc. hatálybalépése előtt ugyanis a Móri-völgyben községi képviselőtestületi gyűlésen 
hoztak szabályrendeletet „a szóllő hegy hegyrendészetéről", illetve a „szöllóhegyben a rend és vagyonbizton-
ság tárgyában". Magyaralmás és Fenérvárcsurgó szabályrendelete egyaránt 1890. decemberében készült, 
vármegyei elvárásra. 

A mindössze 5 §-os almási szabályrendeletből a megyei törvényhatósági bizottság csak hármat hagyott jóvá. 
Az így nyúlfarknyira csökkent norma a szüret kezdeti időpontjának betartását írja elő, továbbá bírság mellett 
tiltja a hegyben legeltetést, valamint a szőlő-, gyümölcs- és karólopást." 

Sokkal részletesebb, 15 pontot foglal magában a fehérvárcsurgói szabályrendelet, melyből ily módon látható, 
hogy milyen szervezetet hoztak létre a szólóbeli élet, a kívánatos magatartási formák kialakítására és ennek 
érdekében hogyan alakult a hatáskör. A szőlőhegyekben két felesketett hegymestert azaz hegyőrt alkalmaztak, 
akik a személyi és vagyonbiztonságra felügyeltek, a kihágásokat a községi elöljáróságnak jelentették. 
Fizetésüket pénzben és szüretkor a szólóbirtokosoktól egy-egy pint borban kapták. Egyikük feladata a 

^Wekerle S I-ejérmegye. In : Az Osz t r ák—Magyar Monarchia írásban és képben . Bp. 1896. XIII . 558. 
* Lukács L. i. m. 189. 
'Farkas G (szerk.): Mór tör ténete . Mór 1977. 275. 
'U .o . 
*Katona J.—Dömötör).: Magyar borok-borv idékek . Bp. 1963. 66. 
1 0£geíó M.: Szőlőhegyi szabaíyzatok és hegyközségi törvények a 17—19. századból . Bp. 1985. 
"Fe jé r Megyei Levéltár. Fejér vármegye községi szabályrendeleteinek gyű j t eménye . IV. 423. Magyaralmás. 
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szőlőhegy számadásának vezetése, amiben a községi elöljáróság közreműködésével legfeljebb négy, munkáju-
kat segítő szőlőpásztort fogadhattak fel. A hegy külön készpénzvagyonát a hegypénztárban őrizték, melyet 
főleg a szőlőbirtokosság évenkénti befizetése és a kirótt bírságok szaporítottak. Egy-két forint bírsággal 
fenyegette a szabályrendelet azt, aki szólejében és környékén a kártevő rovarokat, hernyókat március végéig 
nem szedte össze, illetve aki a szóleje melletti kerítéseket, árkokat nem készítette el vagy nem javította ki. 
Gyakori lehetett a gyerekek szőlő- és gyümölcstolvajlása, mert a szabályrendelet külön kiemelte a szülők ezzel 
kapcsolatos kötelezettségét. A szőlőbirtokosoknak a földje végén lévő dűlőutat jó karban kellett tartania, más 
mellékutat nem használhatott. A dűlőutak közkapuit és ajtóit viszont mindenki köteles volt maga mögött 
becsukni, hogy gondatlansága miatt kár ne keletkezzék. 

A szőlőhegy nem a kintlakást szolgálta, hajlékot, pincét építeni csak a községi elöljáróság és a hegymester 
tudtával lehetett.12 

A csókakői hegyközség szabályzata a mezőgazdasági törvény hatályba lépése után, 1902-ben keletkezett." 
Az 1894. évi XII. tc. a hegyközségi szervezetnek és hatáskörének csak főbb kereteit adta meg. A csókakői 
hegyközség szervezeti és rendszabályai a törvényt egyrészt megismétlik, másrészt részletesebb szabályozást 
adnak. A gyakorlat, a szokások még további életviszonyokat szabályoztak, illetve esetenként a gyakorlat eltért 
az írott normától. A II. világháború alatt megsemmisült hegyközségi iratok hiányában a szűkös levéltári anyag 
mellett szóbeli közlésekre (különösen Németh Jánosra és Fűrész Imrére) hagyatkoztam, akik révén a 
szólóhegyi élet teljes képe bontakozott ki. 

A hegyközség ügyeit a közgyűlés, a választmány és a hegybíró intézte. A közgyűlésen mindenki részt 
vehetett, aki tag volt, tehát akinek szóleje volt. A szabályzat szerint évente kétszer kellett közgyűlést tartani, 
szeptember második, illetve február első felében. Az őszit tehát szüret előtt, az utolsó kapálás időszakában, a 
másikat a metszés megkezdése előtt, gyertyaszentelőkor tartották az iskola nagytermében vagy a községházán. 
Viszonylag kevés ügyet tárgyaltak meg: az évi munkatervet, költség-előirányzatot, számadások felülvizsgálá-
sát, tisztségviselők választását, hegyőrök felfogadását. Nyílt szavazással döntöttek. A szavazati jog a birtokolt 
terület után illette a tagot. Nyolcszáz CD-öl vagy kisebb szóló egy szavazatot ért, nagyobb terület annyit, 
ahányszor nyolcszáz ölet kiadott. A rendszerint délután megtartott közgyűlésen a birtokoló családot a 
családfő, akadályoztatása esetén a legidősebb fiúgyerek képviselte. 

A hegyközségi választmány 10 fős tagságból, továbbá jegyzőből és bíróból állt. A testület a szólótermesztés-
ben jó hírnevet szerzett férfiakból tevődött össze, kik szükség szerint üléseztek. Elkészítették a közgyűlés elé 
terjesztendő beszámolókat, javaslatokat, gondoskodtak a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és meghatá-
rozták a szüret kezdő időpontját. A visszaemlékezők szerint a szabályzatban foglaltakon túl a termeléssel 

Szőlősgazda a présház felhajtható asztalánál (Sárke- Présház Csókakőn 
resztes, Újhegy) 

l 2 U . o. Fehérvárcsureó. 
" F e j é r Megyei Levéltár IX. 276. Földművelés. Szólóművelés . 
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kapcsolatos kérdésekkel, jogügyletekkel és jogvitákkal is foglalkoztak. A hegyjegyző vagy írnok rendszerint 
polgári iskolai végzettséggel és megfelelő szépírással bíró férfiú volt, aki vezette a hegyközség naplóját, 
rögzítette a határozatokat és főbb eseményeket. Fontos tisztség volt, de nem annyira, hogy a községi jegyző 
elvállalta volna. 

A választmány élén álló hegybírót tisztelet és megbecsülés övezte. Szakértelméhez a község társadalmi 
ranglétráján a megfelelő szintú elhelyezkedés társult: jól gazdálkodó, tekintéllyel bíró férfinak kellett lennie, 
akit aztán nemcsak 5 évre, hanem többször is megválasztottak, összehívta a gyűléseket, elnökölt azokon, 
végrehajtotta a hegyközségi határozatokat, irányította a hegyőröket. 

A hegyőr, másként csősz egész évben felügyelt a hegyközség helyzetére. Nyugalmi időszakban is járta, 
figyelte a területet, és állandó kapcsolatot tartott a választmánnyal. Ö maga szintén köztiszteletben álló 
személy volt, ki nem egy évre, hanem inkább egy évtizedre került erre a posztra. Szabadidejében is állandóan 
tevékenykedett. Mivel munkaideje nem napkeltétől napnyugtáig, hanem csak 8 órán át tartott — azon túl saját 
gazdaságát látta el —, javadalmazása ennek megfelelően, az akkori napszámbér 70—80%-ban történt. A 
források, kutak tisztításában, az időjárás, a használat következtében megrongálódott utak, vizesárkok 
helyreállításában személyesen közreműködött, de irányította is a gyalogos vagy fogatos munkára kirendelt 
szőlősgazdák tevékenységét. Ellenőrzési könyvet vezetett, a munkarend betartását a vincellérek és szőlőmun-
kások felett felügyelte. Állatot viszont ó sem tarthatott a hegyen. Elbocsátására három esetben kerülhetett sor: 
ha engedetlenkedett; ha a szólóbirtokosokat megsértette; ha részegeskedett. 

A hegyőrnek katonaviselt, fegyverhez értő férfinak kellett lenni, aki a szőlőpásztoroknak tudott parancsolni. 
Ez utóbbiakat ugyanis a szölőéréstöl, augusztus 1 -tői a szüretig, Terézia napig (okt. 15.) fogadta fel a csősz, 
mikorra az uralkodó szőlőfajta, az ezerjó beérett, de esetenként a szüret befejeztéig, Mindszentekig (nov. 1.) 
szolgáltak. Az 5—6 szólöpásztor külön-külön, egy-egy határrészt járt, éjjel-nappali szolgálattal (fegyverrel) 
vigyázott a termésre. Kiemelt bért, másfélszeres napszámot kapott, de fel nem derített tolvajlás esetén őt vonták 
felelősségre. Pihenni csak pár órát tudott a pásztorkunyhóban, mikor gyanús mozgást nem észlelt. Személyét 
mindenki respektálta, annál is inkább, mivel nem tudták mikor, hol tűnik fel. Szolgálatáról naplót vezetett. A 
hegyőr marhaszarvból készült tülökkel adott neki jelzéseket, utasításokat. Érés idején a csapatostul veszélyez-
tető kártevőket, a seregélyeket fegyverével riogatta. A lőszerről, illetve tevékenységéről madárlábakkal számolt 
el a hegybírónak. 

A szólóérés kezdetekor a szőlőpásztorok a hegybe vezető dűlőutaknál helyükre rakták a sorompófákat. 
(Előzőleg, augusztus 20-án kidobolták, hogy a bejárást eltiltják.) Akkortól már a szőlősgazdák is csak úgy 
mehettek be, ha előzőleg engedélyt kértek a csősztől, aki a jelzett órában a szólőpásztorral a lelakatolt 
sorompót kinyittatta. A termelési és vagyonbiztonság mindezt megkívánta. Avatatlan személyek, idegenek a 
területre semmikor sem léphettek. 

Tolvajlás számtalanszor előfordult és mindig nagy fölzúdulást váltott ki a faluban. Az elkövetőt a pásztor 
vagy a csősz bekísérte a községházára, ahol a bíró a hegybíró jelenlétében kihallgatta, s ítéletet hozott . Az első 
elkövetést figyelmeztetéssel meg lehetett úszni, a visszaesőre pénzbírságot szabtak ki, de nyilvános megszégye-
nítés is előfordult. Vasárnap, mikor mindenki otthon tartózkodott, két pásztorlegény a rajtafogott tettest 
végigkísérte a falun. Az elkövetőnek hangos szóval kellett ismertetni és elítélni tettét. A bűnjelet, azt amit 
lopott, vitették vele. Az eljárás a középkori megszégyenítő büntetések kései népi továbbélése. 

A szőlőbirtokosok közötti egyszerű jogvitát, mely szóváltáshoz vezetett, a helyszínre kiszálló hegybíró saját 
ismerete, tapasztalata alapján igyekezett lezárni. Ha valamelyik fél nem fogadta el, községi, illetve bírói 
szervhez fordulhatott. Általában azonban inkább a jószomszédságra törekedtek. A szomszédot törvényen 
alapuló elővásárlási jog nem illette meg, de az eladásra kényszerült tulajdonos elsősorban a rokonságnak és a 
szomszédoknak kínálta fel a területet. Rokonnal, szomszéddal, idegennel egyaránt a pincesoron alkudott az 
eladó. Ha szavahihető emberek társaságában megegyeztek, áldomást ittak s azonnal ideiglenes szerződést írtak. 

Halálozás esetén a szőlőtermesztést legjobban szerető, hozzá legjobban értő férfi családtagé lett a szőlő, akit 
már korábban beavattak a művelés titkaiba. 

III. A hagyományos keretek közt élő, szőlősgazdának számító parasztember napjai nemcsak munkával 
teltek. Amikor szántóföldjén, az erdőben vagy a háza körül dolgozott, akkor este jutott ideje, hogy kimenjen a 
szőlőhegyre, a pincébe — ami ezen a vidéken a présházat is jelentette —, ivott pár pohár bort, majd 
hazaballagott. Ha úgy számította, hogy több napig nem mehet ki újra, akkor néhány litert vitt haza magával. 
Kocsmába nem is járt, ott inkább a kevésbé módosak és a legénysorban lévők töltötték az időt. 

Sárkeresztesen az I. világháború végéig a pincékből csutorában hordták haza a bort. A csutorát szőrtarisz-
nyába tették, azt akasztották a nyakukba. Az öregek úgy emletik, hogy „nehéz vöt belülle innya, bele kölött 
fújnyi. Aki csak a szájáro vette, annak nem fótt (folyt)". A két világháború között a szőrtarisznyába már 
ződüvegbe került a bor, azt kék vagy piroskockás kenyérruhábo csomagolták. Három darab literes üveg fért a 
tarisznyába. Vesszőkötésű devizsont 2 és 5 literes nagyságban használtak. 

Csókakőn megszokott dolog volt, hogy az idősebb gazdák, mikor az egész heti fáradságos munkát 
befejezték, akkor a vasárnapi ebéd elköltése után vették a szórtarisznyát, bele sonkát, kolbászt, vöröshagymát 
tettek, odaszóltak feleségüknek: „Na asszony, ha csak hétfőn regge gyüvök, ne aggódj, mert csak jobban érzem 
magam a barátokkal!" Azután ha az időjárás megengedte, kint is aludt, s valóban csak a hétfői munkakezdésre 
ment haza. 

A borfogyasztásban általában mértéket tartottak, kevesen voltak, akik nem ismerték a határt. Róluk 
mondták „ha borbú magot köllene hannyi (hagyni) ennek nem lenne mit vetnyi!" Az ilyen emberek a bort 
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ősszel 5 literes demizsonokban hordták haza, de tavasszal már csak félliteres üveg került a mellyesköténybe. Az 
effajták mástól nem is féltek, csak a hordó horkantdsától, azaz kiürülésétől. 

Tudunk évekről, amikor a hordó horkantásának veszélye senkit nem fenyegetett. A századforduló utáni 
nagy termések szinte mesés helyzetet teremtettek. Alig tudtak kellő űrtartalmú tárolóedényeket keríteni. A 
must a présházak előtt kádakban forrt, a pincéket be sem zárták. A visszaemlékezők szerint annyi bor termett , 
hogy senkinek sem kellett a másé. Magatartási szabály volt, hogy „igyál amennyi köll, de ne piszkíts bele!" Az 
arrajáró ha megszomjazott , belemerített, ivott, s ment tovább. 

Máskor szűkebb esztendők jártak, de bármilyen kevés termett , illett behívni, megkínálni a rokont , a 
szomszédot, a jóbarátot, a gazdának a napszámost, esetenként pedig az arra tévedt más falubelit. A beinvitált 
vendéget a kecskelábú, vagy falhoz hajtható asztal mellé, padra, sarokpadra ültették. Poharát mindig tele 
töltötték, a féligtöltés ellenkezett a paraszti illemmel. 

Belül sárga, kívül zöld mázas, szép formájú csákvári cserépkorsókból (valójában cserépkancsókból) öntöt tek. 
A szebb példányokon pár soros rigmus, fölirat buzdított a fogyasztásra, dicsérve a bor előnyeit. A fazekasok 
esetenként nemcsak a népdalokat, hanem műköltészeti eredetű versezetek« is rákarcoltak az edény falára. Egy 
1935-ös évszámmal ellátott, virágkoszorúval díszített Iszkaszentgyörgyön lelt, igen szemrevaló példányon az 
alábbiak olvashatók: 

Ha tartalmam megízleled, 
Szemed fénye is kigyúl, 
Ha szaporán ízlelgeted, 
Ez lesz feletted az úr! 

Addig igyunk, amíg látunk, 
Míg az ajtón kitalálunk, 
Ha egyszer ki nem találunk, 
Vagy kidobnak vagy itt hálunk! 

Igyál jegyző, igyál pap, 
Míg a kancsó be nem kap, 
Igyál komám amíg élsz, 
Míg N o é sorsára nem érsz! 

A szőlőhegyi szórakozásnak alkalomhoz, eseményhez, naptárhoz kötött szervezettebb formái is kialakultak. 
Fehérvárcsurgón a szőlőhegyi hajlékok esténkénti felkeresése annyira részévé vált a férfiember életének, 

hogy még a viszonylag nagy társas munkának számító disznótor sem jelenthetett kivételt. A délutánig tartó 
húsdarabolás, töltelékkészítés közben ha megkívánták, a mindig sülő pecsenyékből ettek egy-egy darabot. A jó 
falatokra megszomjazva, a kolbász és disznósajt elkészültével a férfiak fogták a pincekujcsot és a tarisznyát, 
kiballagtak a gazda présházába. Számukra a disznótor véget ért. Amíg kint időztek, az asszonyok megtöltötték 
a véreshurkát, felaprították a zsírszalonnát, vacsorát sütöttek-fóztek. A férfiak a hegyből csak a vacsora idejére 
tértek meg. 

Az idősebb korosztály egyik-másik tagja, a szőlősgazdák némelyike a fiatalok szórakozása, párválasztása 
elősegítésére esetenként odaadta legényfiának a féltve őrzött , a gazdai méltóságot jelképező pincekulcsot. 
Iszkaszentgyörgyön úgy emlékeztek, hogy ilyen alkalmakkor, vasárnap délután, a leányok, legények elmentek 
a hegybe a somosmáli pincékhez, s kint tartózkodásuk belenyúlott az estébe. Három-négy eladósorban lévő 
lány, ugyanennyi fiú szorongott egy-egy présházban. Rendesen puha kenyeret, diót, nagyritkán pogácsát 
ettek, amire jól csúszott a bor. Tüzet rakni ugyan legtöbbször nem lehetett, de hűvösebb időben sem fáztak, 
testük melegével, leheletükkel bemelegítették a helyiséget, aztán vidámak voltak, énekeltek. 

A legféktelenebb mulatozások idején, farsangban, különösen annak utolsó három napjában farsangfarkán a 
pincéket a szokásosnál gyakrabban, csapatostóíkeresték fel. 

Minden valószínűség szerint a farsangi mulatozásokra utalt — a szokásos túlzásokkal — a Móri-árok keleti 
nyílásánál fekvő Székesfehérvár kapcsán Evlia Cselebi, a neves török utazó és történetíró. 1664-ben járt 
Székesfehérváron, beszámolt a vártól ágyúlövésnyire eső dombok, hegyek szőlőskertjeiről, ahol a város népe 
évente 3 hónapig mulatozik.1 4 Evlia Cselebi nyilvánvalóan a város szőlőhegyéről, Öreghegy életéről szólt, ám 
nehezen képzelhető el ily hosszú ideig tartó folyamatos kintlét és mulatozás. Tény viszonyt, hogy a Móri-völgy 
falvaiban a fiatalok rendszeresen kint vigadoztak farsangkor a hegyben, legalábbis pár órát. Csókakőn az 
ifjúság pincebeli mulatságának a színhelye a présházhoz csatlakozó szoba volt, hol főztek és bort forraltak. A 
hagyománytartó községben különösen farsang keddgyin (húshagyókedd), a mai napig kimennek a pincékhez, 
elfarsangónak. Visznek ki töpörtyűt, disznósajtot, kolbászt és szalonnát, mely utóbbit nyárson sütik meg. 

Az 1894-es születésű Kiss Lajosné Fehérvárcsurgón úgy emlékezett, hogy fiatal korában a barátok, 
falubeliek elmentek a pincébe, ott tartották a húshagyókeddet, a farsang végit. Inkább a javakorabeliek, mert a 
fiatalok a kocsmába, a bálba mentek. A disznóvágásból adódott hurka, kolbász, hozzá ot thon megsütötték a 
fánkot, azt vitték magukkal. Kint már nem főztek, csak ettek-ittak, mulattak. Volt társaság, mely éjfélre 
hazajött, mások hajnalig maradtak. 

Sárkeresztesen a Borbállai szőlőkbe és az Újhegybe mentek húshagyókeddeznyi. Az öregek odaadták a 
pincekulcsot, a lányok vittek ki fánkot, kenyeret, főtt vagy szárazkolbászt, úgy tartottak a legényekkel. Jó t 
ettek, s a szabadban két tégla között gyújtott tűzön bort forraltak hozzá. Rendszerint bent tartózkodtak, de 
enyhébb, csillagos estéken a szabadba is kimentek, jóllakva danútak, énekszóra táncútak. A fiatal házasok is 
felkeresték a szólóhegyet, 3—4 pár állt ilyenkor össze. Ó k valamivel csendesebben időztek, végiglátogatták 
egymás pincéit, iddogálva beszélgettek, gyorsan eltelt az idő. 

A farsangi mulatozók nemcsak korosztályonként, hanem nemenként is elkülönülhettek. Lukács László 
kutatása nyomán ismert Fejér megyéből a pákozdi és igari asszonyfarsang, a nők pinceszerzése.'5 Magyaralmá-
son végzett gyűjtésem során újabb adatokra leltem. Itt húshagyókedden kizárólag a nagylányok és az 

14Karácson / . : F.vlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664—1666. Bp. 1908. II. 48. 
1 Lukács L.: A szőlőművelés népszokasai Fejér megyében (kézirat) 
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asszonyok mentek ki a hegybe, a férfiak közül legfeljebb a szőlősgazda tartott velük. Ahogy az időjárás 
engedte, lovasszankóval vagy kocsival hajtott ki velük a présházhoz. Tízen—tizenöten is összejöttek a 
pinceszobában. Délutántól késő éjszakáig, gyertyafénynél énekeltek, kurjongattak, hangos neszük betöltötte 
az egész hegyet. Fánkot, forgácsfánkot vittek ki magukkal, rá bort ittak. Mivel két-három pince közel esett 
egymáshoz, ide is, oda is átmentek. A szokást húshagyónak, farsangbúcsúztatónak nevezték. Néhány család 
nőtagjai pár évig még a II. világháború után is kijártak. 

A gazda névnapja, főként ha az télbe esett; azután a nagyobb ünnepek másnapja ugyancsak alkalmat nyújtot t 
a pinceszerezésre. A csókakóiek pünkösd és a búcsú vasárnapját ot thon töltötték, de a rákövetkező hétfón a 
pincékben mulatoztak. Bucsuhétfót a község ma is nagyon megtartja, akár karácsony vagy húsvét másnapját. A 
vendégek ekkorra elmennek, a falu így magában ünnepel, elfogyasztva a maradék libahúst, süteményt, hozzá 
bort kortyolgatva. Ez a falu búcsúja, szemben az előző nappal, melyen a templom búcsúját tartották. A kevésbé 
hagyománytisztelő Iszkaszentgyörgyön hasonló módon mulattak a pincéknél a Szentháromság vasárnapi 
búcsút követő hétfőn. 

Csókakő búcsúját augusztus 7-ét, Donát napját követő vasárnap tartják. Donát vértanú valószínűleg 
ókeresztény püspök, esetleg katona volt, akit a szőlősgazdák és a szőlőskertek védszentjének tartanak.16 Nem 
véletlen tehát, hogy a nagy bortermelő Csókakő templomát 1772-ben Donát tiszteletére szentelték fel. A 
csókakóiek Donátot a szólók és gyümölcsösök védszentjének tekintik, aki távol tartja az égiháborút és a jégesőt. 

A szőlőtermelők Európa-szerte a harangok csodás, viharelhárító erejében is bíztak. A harang szavával 
akarták a jégverést hozó felhőket eloszlatni, a pusztító zivatart eltéríteni. Sok harang feliratában szerepelt: 
„fulgura frango" — „megtöröm a villámokat". A múlt század végi hírlapi tudósítás szerint a felhők elleni 
harangozás általános gyakorlat volt Fejér megye községeiben és székvárosában is. Sót, Fehérváron 1880 körül 
elcsaptak egy szőlőhegyi kerülőt, mert nem harangozott a veszélyesnek mutatkozó felhők elébe.18 Egykoron 
Csókakőn is megkondították a zivataros idó közeledtével a viharharangot. Különösen az észak felől érkező 
felhőket tartották veszélyesnek, jégesőt hozónak. A harangszóra a hívek Donát tiszteletére szentelt gyertyákat 
gyújtottak, imádkoztak, könyörögtek a szenthez, hogy távolítsa el a jégesőt. 

Donát személye, ünnepe a csókakóiek képzeletében szorosan összefonódott az esővel, a viharral. Július végi 
szárazság idején — mikor a kukoricának különösen kell a csapadék — biztatták egymást: „Gyün a csókái 
bucsu, maj lesz esső!" Van aki úgy tartja: „Dónát hetibe mindig vihar szokott Csókára gyünni. Vagy jégessó 
vagy hatalmas zápor. Bucsu hetibe mindig gyün. A búcsúsok azt mondták, ha bucsu szombatján nem gyün meg 
az esső, akkor egy hónapig nem lesz!" 

1900-ban a móri szőlősgazdák 43 viharágyüt szereztek be a jégverés elleni védekezésre." A viharágyúk 
csókakői működéséről is tudunk. Az emlékezet szerint a Látóhegyen felállítottat Szent Vendel, a Magyaroson 
lévő, viharveszélynek jobban kitettet Szent Donát néven tisztelték. Emlegetik, hogy a csókakői Öreghegyen 
egykor Donátköröszt is állt. 

Donátnak Székesfehérváron is nagy kultusza alakult ki. Az Öreghegyen 1733 óta kápolnája állt, amely a II. 
világháború alatt pusztult el. Dónát, az öregek ajkán Donatus napján, illetve a hozzá közelebb eső vasárnapra 
tartották a szőlőhegyi bucsut. A századforduló újságjaiban még Dónáthbúcsú, Dónátus-napi búcsú néven is 
emlegették. A hegyben dolgozók az ünnep előtti szombaton már nem mentek vissza a városba, kint aludtak, s 
vasárnap egyenesen a kápolnába igyekeztek. Reggel a Belvárosból és a Felsővárosból processió indult. A 
kápolnánál prédikáció hangzott el, a múlt század vége felé még magyar és német nyelven,20 majd a misén kértek 
oltalmat a szőlőhegyre és a mutatkozó termésre. A búcsúsok körmenetben tértek vissza a városba. Ám 
délutánra még nagyszámú mulató közönség maradt kinn a hegyben, kiknek az időjárás rendszerint kedvezett. 

A paraszti folklórban a szentek mélységes tisztelete mellett megfértek a tréfás hangú imádságok, az 
imádság-parafrázisok. Magyaralmáson a katolikus Déri Mátyástól (sz: 1914.) gyűjtöttem egy félnépi 
Hiszekegy travesztiát. A szőlő és a bor sorsát ismertető verset lakodalmakban a vőfények a vendégek 
szórakoztatására adták elő, de kedélyes pinceszerzések alkalmával is citálták. 
Hiszek egy Istenbe, egy százakós hordóba, Szállá alá a pincébe, 
Annak egyszülött fiába, a csutorába, Onnan lészen előhozandó az elevenek számára. 
Kifogantaték tőkétől, születék vesszőtől, Hiszek egypár liter bor kiürítésébe és 
Kínzaték ásótól, kapától. jókedvünk feltámadásában! 
Karóhoz feszítve leszüretelteték. Ámen! 

A Móri-völgy szőlőhegyei napjainkra ismét hangosak lettek, ültetik, gondozzák a tőkéket, nyaralónak beillő 
présházakat emelnek, hol a korábbi és az új gazdák hétvégeken dolgoznak vagy vígadnak. A hagyományos 
művelési mód, a régi eszközök, a népi építmények, a paraszti szokások viszont kopnak, mindjobban tűnnek. 
Ide illók a szomszédos Zámoly szülöttének, Csoóri Sándornak sorai: 

A csőszök kihaltak már, 
a szüreti énekek elkorhadtak, 
a bujdosó boros poharak 
a régi kezekkel együtt földre estek . . 

Gelencsér József 
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