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Krakkói adalékok  
felső-magyarországi borkivitelünk múltjához 

(Útvonalak, utak és szállítás a 16–17. század fordulóján)1 
 

– Vinkler Bálint – 
 
 
 

Krakkó már a 10. századtól, Lengyelország megalakulása óta az ország kereske-
delmi kapuja volt Magyarország felé. A Kárpát-medencét a kora-középkorban 
több útvonalon is meg lehetett innen közelíteni, nevezetesen a Dunajec, a Raba, 
valamint a Skawina folyók mentén. A város két távolsági kereskedelmi úttalál-
kozásánál feküdt; erre vezetett egyrészt a Magyarországot a Baltikummal össze-
kötő észak-déli irányú, másrészt a Fekete-tenger mellékét Boroszlóval, Prágával 
és Dél-Németországgal összekötő kelet-nyugati kereskedelmi út.2 Krakkó leg-
fontosabb kereskedelmi szerepe a középkorban a magyar réz összegyűjtése és 
Toruńba történő kiszállítása volt. Hogy milyen jelentős volt ez a szerep, azt mu-
tatja az is, hogy eme szerepe révén a várost a Hanza Városok Szövetségébe is 
felvették. Krakkót szoros kapcsolat fűzte tehát a felvidéki bánya-, ill. szabad ki-
rályi városokhoz (Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa).3 A 16. század elejére azonban 
Krakkó addigi stabil kereskedelmi pozíciója egy rövid időre megingott. Egyrészt 
– a tatár és litván veszély elmúltával – a kelet-nyugati irányú távolsági kereske-
delem Lublin felé vette az irányt és elkerülte Krakkót. Másrészt a magyarországi 
réz kitermelésére monopóliumot szerző Thurzók és Fuggerek Krakkót kikerülve 
új útvonalakon szervezték a réz északra szállítását.4 

Buda török kézre kerülése után Krakkó gazdaságpolitikai szerepe lassan ismét 
felértékelődött. A város gazdag bankházaival és politikai súlyával (a Lengyel Ki-
rályság fővárosa) alkalmasnak bizonyult arra, hogy Bécs mellett átvegye Buda 
szerepét és megszervezze legalább a felső-magyarországi makrogazdasági struk-
                                                 
1  Ez a tanulmány a „Magyarországi borok Krakkóban a 16. század végén (1589–1600)” c. PhD. 

disszertációmnak a krakkói borkivitel topográfiáját tárgyaló fejezetét tartalmazza, annak is a 
felső-Tiszavidéki borokra vonatkozó részeit. A disszertáció fejezet a Debreceni Egyetem tu-
dományos képzési műhelyei TÁMOP-4 2./B-10/-2010-0024 című pályázat támogatásával ké-
szült. 

2  Małecki, Jan: Die Wandlungen im Krakauer und polnischen Handel zur Zeit der Türkenkriege 
des 16. und 17. Jahrhunderts. In. Pickl, Othmar (szerk.): Die Wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Türkenkriege. Graz, 1971. 145. 

3  Halaga, Ondrej: Košice–Balt. Vyroba a obchod v styku vychodoslovenskych miest s Pruskom 
(1275–1526). Košice, 1975.  

4  Małecki, 1971. 145–151. 
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túrát; a nyugat-európai áruk egyik jelentős elosztó központja lett Magyarország 
felé; nagy mennyiségű textília, fegyver, fém-, gyarmati és szatócsáru érkezett in-
nen hozzánk. Kereskedelmi mérlegünket a (továbbra is szabad kereskedelmi for-
galomban megmaradt) réz-, bor- és lókivitellel próbáltuk egyensúlyban tartani. A 
három kiviteli árucikkünk közül talán a bor volt a legfontosabb, mivel ez volt az 
egyetlen késztermék, amely (agrár-iparcikk gyanánt) jelentős hozzáadott értéket 
is képviselt. A magyar bor ebben az időszakban egyfajta fizetőeszközként is 
szolgált a nyugati áruk ellentételezéseként. Talán nem járunk messze az igazság-
tól, ha a magyar borok iránt a 16. és 17. században tanúsított nagy lengyel keres-
letet a bornak eme valuta-funkciójával hozzuk összefüggésbe. 

A bor szállítása komoly infrastruktúrát feltételezett. Ezt a kényes és értékes 
árucikket legalább 400 kilométer távolságra kellett eljuttatni az akkori kor tech-
nikai feltételei mellett. A kereskedelemben mindig is fontos költséghatékonysági 
tényező volt az útvonal megválasztása: mérlegelni kellett, kinek a területén halad 
át a szállítmány, milyen adók vagy illetékek érvényesek az adott területen, mi-
lyenek az útviszonyok, milyen biztonsági kockázatokkal kell számolni a kivá-
lasztott útszakaszon stb. A dilemmát jól érzékelteti egy korabeli német mondás, 
miszerint „a jó út ha görbe is, nem kerülő.”5 Ezen szempontok mentén jöttek lét-
re új útvonalak, ill. esett vissza bizonyos utaknak a forgalma. Ebben közrejátszott 
az is, hogy mennyire volt „rugalmas” egy úthálózat, azaz mennyi és milyen al-
ternatív útvonal kínálkozott a szállítmánynak egyik pontról a másikra juttatásá-
ban. Az útvonalhálózat „rugalmassága” azonban nemcsak a földrajzi tényezők-
től, hanem a jogi és közigazgatási viszonyoktól is függött. Ebből a szempontból a 
legjobb helyzetben a felső-magyarországi kereskedők voltak, mert ők számtalan 
kiszállítási útvonal közül választhattak, és a hatósági ellenőrzést is könnyebben 
kijátszhatták. A soproni és pozsonyi termelők és kereskedők nehéz helyzetben 
voltak, mert az osztrák rendek protekcionizmusa miatt nyugatra (Dél-Németor-
szágba) egyáltalán nem, a Cseh Korona tartományaiba és Nyugat-Lengyelországba 
pedig csak királyi engedéllyel és csak korlátozott mennyiségben szállíthattak.6 

Ami az ÉK-Magyarországról Krakkóba vezető kereskedelmi utakra vonatko-
zó magyar szakirodalmat illeti, elsőként Domanovszky Sándor nevét kell meg-
említenünk, aki „A szepesi városok árumegállító joga” című munkájában ismer-
teti és térképen is szemlélteti Szepes vármegye közép- és koraújkori kereskedel-
mi útvonalait.7 Divéky Adorján is szentel néhány oldalt a kérdésnek, amikor Fel-

                                                 
5  „Good wegkrümm is nichüm.” Idézi Divéky Adorján: Felső-Magyarország kereskedelmi ösz-

szeköttetései Lengyelországgal főleg a XVI–XVII. században. Bp., 1905. 20. 
6  Prickler, Harald: Das Volumen des westlichen ungarischen Aussenhandels vom 16. Jh. bis 

1700. In. Pickl, Othmar (szerk.): Die Wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege. Graz, 
1971. 495–502. 

7  Domanovszky Sándor: A szepesi városok árumegállító joga. Lőcse és Késmárk küzdelme az 
árumegállításért 1358–1570. Bp., 1922. 
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ső-Magyarország és Lengyelország kereskedelmi összeköttetéseit tárgyalja.8 Bor-
kivitelünk történetének kapcsán Komoróczy György is érinti a témát.9 A borutak 
történeti irodalmát nemrégiben Zelenák István foglalta össze, aki a borút fogal-
mát is tisztázta.10 

A korabeli útvonalak rekonstruálásához Lengyelországban jobbak a forrás-
adottságok, mivel a 16. századból számos vajdasági útrevízió jegyzőkönyve 
fennmaradt; ezek pontosan dokumentálják, hogy merre vezettek a kereskedelmi 
utak. A témával érintőlegesen már Krystyna Pieradzka is foglalkozott,11 a Krak-
kói Vajdaság úthálózatát azonban a teljesség igényével Bożena Wyrozumska,12 a 
Vörösorosz Vajdaságét (Czerwona Rus) pedig Alexander Jabłonowski13dolgoz-
ták fel a 16. századra vonatkozóan. A lengyel Kárpátalja (Podkarpacie) Magyar-
országra vezető útvonalaira – a krosnoi kereskedők tevékenységét kutatva – 
Franciszek Leśniak is kitért.14 Külön kiemelendő Honorata Obuchowska–Pysio-
wa neve, aki szintén a krakkói vámnaplók (az 1604. évi jegyzék) alapján foglal-
kozik a problematikával.15 

Jelen munka alapjául is elsősorban a Krakkó városi vámnaplók szolgáltak. 
Eme páratlan értékű forráscsoportra Jan Małecki hívta fel először a tudományos 
figyelmet.16 Egy több tízezer folio terjedelmet kitevő kézirat-csoportról van szó, 
amelynek teljes körű feldolgozására még nem történt kísérlet. Lengyel részről 

                                                 
 8  Divéky, 1905. 20–24.  
 9  Komoróczy György: Borkivitelünk észak felé. Kassa, 1944. 200–202. 
10  Zelenák István: A borút a történeti irodalomban. = Zempléni Múzsa, 6. (2006) 39–46.  
11  Pieradzka, Krystyna: Handel Krakowa z Węgrami w XVI. wieku. 1935. 41–61. 
12  Wyrozumska, Bożena (kiad): Lustracja dróg Wojewodztwa Krakowskiego z roku 1570. Ma-

teriały Komisji Nauk Historycznych Nr. 21. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1971. ill. 
uő: Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVI. wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 
1977. 

13  Jabłonowski, Aleksander: Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Epoka z przełomu wieku 
XVI-go na XVII-sty. dział II. Ziemie Ruskie Rzeczypospolitej. Warszawa–Wiedeń, 1889–1904. 
ill. uő: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Tom VII. Część I–II. 
Żródła Dziejowe, Tom 18/2. Warszawa, 1903. 

14  Franciszek Leśniak: Kupcy krośnieńscy w handlu węgierskim winem w XVI i pierwszej po-
łowie XVII stulecia. = Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Rzeszowie 1985. 27–67.  

15  Obuchowska-Pysiowa, Honorata: Udział Krakowa w handlu zagranicznym Rzeczpospolitej w 
pierwszy chlatach XVII wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1981. 

16  Małecki, Jan: Krakowkie księgi celne i problem ich wydania. = Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej. 9. (1961) 251–273.  
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Jan Małecki használta a lengyel belkereskedelem szempontjából,17 magyar rész-
ről Komoróczy György,18 Bur Márta19 és H. Németh István20 hivatkoznak rá. 

A vámnaplók kéziratos formában a Krakkó Városi Levéltár (Archiwum Narodo-
we w Krakowie) városi iratai (Acta Miasta Krakowa – a továbbiakban AMKr.) 
anyagában találhatók a 2115–2250 jelzet alatt. Ezen iratok – kisebb-nagyobb hiá-
nyossággal – 1589 és 1792 között mintegy 200 évet felölelő időszakból maradtak 
fenn és napi lebontásban őrzik a krakkói városkapun áthaladó szállítmányok részle-
tes adatait. Ebből mi csak az 1589–1600-ig terjedő első, 12 éves időszakot és azon 
belül is csupán a borra vonatkozó bejegyzéseket vizsgáltuk meg. A vámanyag nem 
fedi le teljesen mind a 12 évet, a 144 hónapból mindössze 81 lett dokumentálva. 
Teljes évkörök csak az 1593, 1594, 1595, 1597 és 1600. évekből maradtak fenn. 

Milyen jellegű információkkal szolgálnak ezek a dokumentumok? Feltüntetik 
(1) a kereskedők és kocsisok nevét és lakhelyét, az utóbbiak fontos adalékokkal 
szolgálnak tehát az egyes árucikkek kereskedelmi útvonalaira. Őrzik továbbá (2) 
a szállítmányok részletes adatait, többek között a szállított borok fajtáját. Szere-
pel (3) a fuvarhoz használt lovak és szekerek száma is, ami utal a borok szállítási 
technikájára, valamint kiszámítható az igavonó erő is. Szerepel továbbá (4) a bo-
rok után kirótt vám, amiből megtudható, hogy a külföldi kereskedők és kocsisok 
faktori megbízatásuk esetén hoztak-e saját bort is árulni a krakkói piacra. Míg 
ugyanis a megrendelésre hozott bor vámmentes volt, a saját bor után meg kellett 
fizetni a vámot. 

 

 
1. kép. A vámnapló egy 1597. febr. 28-i bejegyzése 11 hordó bor beérkezéséről,  

amely kassai kereskedő tulajdona, és amelyet egy Zlaté/aranypatakai kocsis hozott21 

                                                 
17  Małecki, Jan: Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI wieku. Warszawa, 1963. 
18  Komoróczy György: Borkivitelünk észak felé. Kassa, 1944.  
19  Bur Márta: A balkáni kereskedők és a magyar borkivitel a 18. században. = Történelmi Szemle, 

1978. 21. sz. 295–296; Uő. a XVII. századi kereskedelmi útvonalak feltérképezéséhez Közép-
Kelet Európában a krakkói vámnaplók feldolgozását javasolja. In. Pach Zsigmond Pál: Ma-
gyarország és a levantei kereskedelem a XIV–XVII. században. Bp., 1986. 26. 

20  H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16–17. századi Magyarországon. II. 
Bp., 2004. 31. 

21  Tomas S Koszicz odiedem nasczie beczek pulkuff vina vęger gosolvit (Fl) 1 (gr) 25; Sczesny 
ze Zlotego przywio zltho vino na 3 wozy (gr) 10 den (9) [Thomas Kassáról tizenegy hordó 
pulkuffa magyar bor után fizetett 1 Fl 25 gr; Sczesny Zlatéról/Aranypatakáról hozta ezt a bort 
3 szekéren és 21 lóval gr 10 den 9]AMKr. rkps. 2120. Fol. 139.  
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A legtöbb felső-tiszavidéki bort csupán „węgierskie” („magyar”) névvel ille-
tik a krakkói vámbejegyzésekben, feltehetően a szállításukra szolgáló, azonos 
nevű szabványhordó (vas Hungaricum, pulkufka vagy egyszerűen beczka) alap-
ján, mely valószínűleg Kassa mértékügyi vonzáskörzetében volt elterjedt, és 
amely a 16. század végén a Bogdán István által gönci hordóként azonosított 352,5 
literes edénnyel volt azonos.22 Milyen borokat szállíthattak ebben a hordóban? A 
16. század végi dézsmajegyzékek tanúsága szerint a kassai empóriumon belül je-
lentős mennyiségű bort termeltek Borsod megyében az Emőd és Diósgyőr közöt-
ti dombok keleti lankáin, Abaújban a Hernád jobb partján Szikszó és Hidasnéme-
ti között, a folyó bal partján Gönc és Abaújszántó között, Kassa környékén, Tor-
na megyében a Bódva folyó jobb oldalán Körtvélyestől Szepsiig, Zemplénben 
Szerencs mezőváros környékén, valamint a mai, szűk értelemben vett Tokaj-
Hegyalján: Tállya, Mád, Mezőzombor, Tarcal, Tokaj, Bodrogkeresztúr, Erdőbé-
nye, Olaszliszka, Tolcsva, Sárospatak és Sátoraljaújhely mezővárosok környé-
kén, ill. a Hegyalja folytatásaként észak-keleti irányba Szőllőske és Bári vidékén. 
Nem tudni, milyen exporthordókba töltötték a szintén jelentős mennyiségben ter-
melt beregi és ugocsai borokat. Ha érkeztek is innen borok Krakkóba az általunk 
vizsgált időszak folyamán, akkor ezeket csakis „magyar” hordóban szállíthatták, 
mert a borok eredetére semmi külön utalást nem találunk a vámjegyzékekben.  

A vámnaplók tanúsága szerint a tizenöt éves háború kitöréséig (1593-ig) a 
Hódoltságból is érkezik bor, főként Gyöngyös környékéről. Ezt csak azért tud-
hatjuk, mert a gyöngyösi bort nem „vas Hungaricumban”, hanem óriási méretű 
gyöngyösi („dzindzinskie”) hordóban hozták. Ezt a bort a krakkói hatóságoknak 
le kellett mérni, és a pontos mennyiséget a helyi mértékekben is meg kellett álla-
pítani. Mivel a „gyöngyösi” jelző szintén a hordóra vonatkozik és nem feltétlenül 
a bor eredetére, így az sem kizárt, hogy a közeli, szintén Heves megyei egri bo-
rokat is ilyen gyöngyösi hordókba töltötték. 1594-től nem találunk ugyan gyön-
gyösi bort a vámbejegyzések között, érkezik viszont egy addig nem jelzett vidék-
ről: az Erdélyi Fejedelemségből. A vámkönyvek ezt a bort a „siedmogrodzkie” 
vagyis „erdélyi” jelzővel illetik. Minden bizonnyal nem a földrajzi értelemben 
vett Erdélyre, hanem sokkal inkább Bihar megyére kell gondolnunk, hiszen ez a 
vidék is az Erdélyi Fejedelemség részét képezte, és itt, Várad környékén egy je-
lentős árutermelő szőlő-monokultúra fejlődött ki a 16. század végére Várad, Püs-
pöki, Bihar, Újlak, Csatár, Pincehely és Száldobágy promontóriumain.23 Amíg a 
kereskedők szabadon közlekedhettek a Hódoltság és a Magyar Királyság között, 
olykor a Hódoltság dél-nyugati részeiről is érkezett bor. 1589 és 1593 között há-
rom alkalommal jegyeznek „baranskie”, azaz baranyai bort a krakkói források.24 

                                                 
22  Bogdán István: Magyarországi űr-, térfogat- súly és darabmértékek 1874-ig. Bp., 1984. 181–182. 
23  N. Kiss István: A bihari borvidék a XVI. század végén. = Századok, 92. (1958) 616–624.  
24  Lásd alább: 48, 49. lábjegyzet.  
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A borszállítási útvonalak pontos nyomvonalára a magyarországi harmincad-
helyek, ill. a lengyel állami borlerakatok elhelyezkedése alapján is következtet-
hetünk. A Szepesi Kamarai Levéltárban fennmaradt összesítő vámkimutatások 
alapján harmincadhelyek a szabad királyi városokon kívül a következő települé-
seken működtek a 16. század végén: Ónod, Szepsi, Tótfalva, Szepesófalu, Ólub-
ló, Kurima, Varannó, Sztropkó, Homonna, Csertész.25 1578-ban hoztak egy tör-
vényt, hogy lengyel alattvaló nem utazhat Magyarországra borért. Ezért a határ 
lengyel oldalán állami lerakatokat hoztak létre, ahol a lengyel kereskedők a ma-
gyaroktól megvásárolhatták a bort. A lengyel törvénytár (Volumina Constitutio-
num) szerint a következő határ menti településeken működött állami borlerakat: 
Nowy Targ, Nowy Sacz, Biecz, Dukla, Jaśliska, Rymanów, Krosno, Lesko, 
Sambor, Stryj.26 A 17. század elején további borlerakatok nyíltak a Żmigródban 
(1601),27 Jordanówban (1607),28 Grybówban (1611),29 Dynówban (1611)30 és 
Ryboticében (1620).31 

Meg kell még említeni egy másik lengyel forrást, a Krakkó városi bepincézési 
naplót.32 A borok szállítása és pincébe bocsátása a város monopóliuma volt, az 
újonnan városba hozott borokat csak a városi korcsolya vagy bepincézési hivatal 
közreműködésével lehetett házhoz szállítani és pincébe bocsátani. A vámnaplók-
kal ellentétben ez a jegyzék nem tartalmaz a borszállítás útvonalára utaló bejegy-
zéseket. Miért van ennek esetünkben mégis jelentősége? 1590-ben több alka-
lommal is jelentős mennyiségű gyöngyösi bor (wino dzindzińskie) érkezett a vá-
rosba.33 Mivel ebből az évből nem maradt fenn vámjegyzék, csak a bepincézési 
naplókból tudhatjuk, hogy a gyöngyösi borvidékről is szállítottak bort Krakkóba 
a vizsgált időszakban.  

Amint a magyar szakirodalom számbavételénél láttuk, a borkereskedelem in-
frastruktúrájával önálló témaként, részletekbe menően még nem foglalkozott 

                                                 
25  A 16–17. századi harmincadfiókok fennmaradt vámkimutatásait feldolgozták Zimányi Vera–

Harald Prickler: Konjunktúra és depresszió a XVI–XVII. századi Magyarországon az ártörténet 
és a harmincadbevételek tanúságai alapján; kitekintés a XVIII. századra. = Agrártörténeti 
Szemle, 16. (1974) 79–201.; ill.T. K. [Tagányi Károly]: Borkivitelünk Lengyelországba 1637–
41-ig. = Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 5. (1898) 113–116. A tótfalvi harmincadhely meg-
létére lásd: Németh (H.), 2004. II. 65. 

26  Volumina Constitutionum (a továbbiakban Vol. Cons.) Tom. II/1. Grodziski–Dwornicka–
Uruszczak (kiad.). Warszawa, 2005. 426. 

27  Vol. Cons. II/2. 301. 
28  Uo. 371. 
29  Vol. Cons. III/1. 50. 
30  Uo. 33. 
31  Uo. 33. 
32  Wydawanie win z piwnic. Nigra signa. [1587–1604] = AMKr. rkps. 2344. 
33  Uo: Fol. 64., 66., 67. 
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senki. Az utalásokból, ill. érintőleges ismertetésekből nem alakítható ki egységes 
kép. Lengyel részről valamivel jobb a helyzet; sajnálatos módon azonban ezek a 
munkák csak a lengyel határig ismertetik az útvonalakat, a magyar kutatói köz-
tudatban nem is ismertek. A vámnaplók segítségével, amelyekben főleg magyar-
országi helységnevek szerepelnek, immáron lehetőség nyílt arra, hogy a kettőt (a 
lengyel- és magyarországi útvonalakat) a borvidékektől a felső-magyarországi 
városokon át egészen Krakkóig „egyben” vizsgáljuk. 

Amint azt a naplók ismertetésénél már említettük, egy 12 évet átfogó idősza-
kot vizsgáltunk. A felső-tiszavidéki borokra vonatkozóan kb. 700 bejegyezést ta-
láltunk. Ezekben mintegy 80 különböző, többnyire magyarországi település neve 
fordul elő; egyrészt, mint a kereskedő vagy kocsis lakhelye, másrészt, mint a 
borszállítmány eredete.  

Első lépésben térképre vetítettük a harmincadhelyeket (magyar oldalon) és a 
borlerakatokat (lengyel részen), valamint a naplókban szereplő helységeket. Ezt 
követően a települések elhelyezkedéséből megpróbáltunk következtetni az utak 
nyomvonalára. Azt láttuk, hogy a települések már önmagukban is kirajzolják a 
lehetséges útvonalakat. Abban az esetben, ha két település nagyon messze feküdt 
egymástól, akkor Magyarországon a szakirodalmon kívül a domborzati viszo-
nyokra, Lengyelországban pedig az úthálózatot teljességgel dokumentáló vajda-
sági útrevíziók jegyzőkönyveire34 támaszkodhattunk. Az útvonalakat nyugatról 
kelet felé haladva úgy mutatjuk be, hogy lehetőség szerint egészen a borvidéktől 
követjük nyomon a szállítás útvonalát – először a határig, majd a határtól ismét 
nyugatról kelet felé haladva Krakkóig. Ami a Kárpátok hágóit illeti, néhány 
esetben személyes terepbejárásra is szükség volt, hogy egyes borutak pontos 
nyomvonaláról nagy bizonyossággal meggyőződhessünk. 

A termőhelytől Krakkó felé haladva vesszük sorra azokat a településeket, 
amelyeken keresztül (vagy amelyek közvetlen közelében) a vámnaplók szerint 
bor érkezhetett. Számba véve az összes vámbejegyzést megállapítjuk, hogy 
hányszor szerepel egy település, ill. hogy mennyi bor érkezett onnan (vagy azon 
keresztül). Ebből nem csak az utak nyomvonalát rajzolhatjuk meg, hanem arra is 
következtethetünk, mennyire volt frekventált egy-egy útvonal. 

Arra a kérdésre, hogy honnan érkezett a bor, a források alapján (a legtöbb 
esetben) csak közvetett választ adhatunk. A „magyar” borok termőhelyére csak 
akkor következtethetünk, ha a bort közvetlenül a borvidékről hozzák. A „ma-
gyar” borok kiszállítási útvonalán gyöngyösi, erdélyi, baranyai borok is érkeztek. 
A magyar hordók egyértelműen Kassa vonzáskörzetéből (a Hegyaljáról, Aba-
újból, Borsodból és Tornából) érkeztek. Kassa vonzáskörzete a szabványok terén 
nem ért el Gyöngyösig. Bizonyíték erre, hogy a Gyöngyös környéki borok külön 

                                                 
34  Wyrozumska, 1971. Vö: 12. lábjegyzet 
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hordóban érkeztek.35 Felmerül a kérdés, hogy az Eger környéki borokat vajon 
magyar vagy gyöngyösi hordóba töltötték-e? Mivel az általunk vizsgált időszak-
ban Eger környéki településekről nem szállítottak közvetlenül Krakkóba, erre 
egyelőre nem tudunk válaszolni.  

A vámnaplókban előforduló településnevek alapján arra következtethetünk, 
hogy a borok zöme Abaújból és a Hegyaljáról érkezett. A legdélebbre fekvő ter-
mőhely ezen a vidéken Tokaj, ahonnan mind a felső-magyarországi városokon, 
mind Zemplén megyén keresztül lehetséges volt Krakkóba szállítani: Abaújban a 
Hejce patak és a Hernád folyó mentén Kassára, Zemplénben pedig Patakon, 
Terebesen és Varannón keresztül egyenesen Lengyelországba. A Tokaj–Kassa 
útvonalon két abaúji mezővárost említenek a vámnaplók: Szántót,36 ill. Göncöt,37 
a zempléni útvonalon pedig Tolcsvát38 és Patakot.39 

A vámnaplók tanúsága szerint érkezett bor közvetlenül a Borsodi borvidékről 
is: Ónodról40 és Miskolcról.41 A Borsodi borvidék határos az Abaújival. Borsod-
ból az Abaúji borvidéken, a Hernád jobb partján visz az út, mégpedig a boráról 
szintén híres Szikszón és Aszalón keresztül.42 Szikszón harmincadhelyet is léte-
sítettek, minden bizonnyal a helyi és a borsodi borok számára. Ez az út Hidas-
németinél találkozik az imént említett Tokaj–Kassa útvonallal.  

                                                 
35  Gyöngyös nemcsak a mértékek, de a céhszabályzatok tekintetében is mérvadó volt a térség 

mezővárosai számára. H. Németh, 2004. II. 181. 
36  Casparus Szeki/Syky Szántóról 1599. okt. 8-án 48, 9-én pedig 22 hordó „magyar” borral jele-

nik meg a krakkói vámon. AMKr. rkps. 2121. Fol. 133, 134.  
37  1589. júl. 16-án Michael Barwel Göncről 20 hordó „magyar” bort hozott Krakkóba 5 szekéren 

és 100 lóval. AMKr. rkps. 2115. Fol. 59.  
38  A tolcsvai Gregorius Bonysz (Bónis) 1595. febr. 11-én érkezik Krakkóba 80 hordó „magyar” 

borral. Minden bizonnyal a Szepességen keresztül jön, mivel a bort łącko-i kocsissal hozatja. 
AMKr. rkps. 2119. Fol. 60; Obuchowska–Pysiowa, 1981. 389. 

39  Patakról hoz „magyar” bort Krakkóba egy bizonyos Michael 3 hordóval (AMKr. rkps. 2117. 
Fol. 186.), Emericus Diák 18 hordóval (AMKr. rkps. 2120. Fol. 175.), Georgius Kalay 2 szállí-
tás során 36 hordóval (rkps. 2120. Fol. 313, 415.) és egy bizonyos Mathias 16 hordóval. rkps. 
2120. Fol. 588. 

40  1593. már. 2-án 9 hordó „magyar” bora után 45 garas vámot fizet egy ónodi kereskedő, egy bi-
zonyos Hadvany (Hatvani). Keresztnevére sajnos nem derül fény. AMKr. rkps. 2117. Fol. 148.  

41  A miskolci Gregorius Zlothnik (ötvös?) 8 szekéren és 32 lovon 30 hordó „magyar” bort hoz 
Krakkóba 1600. febr. 27-én. AMKr. rkps. 2121. Fol. 371.  

42  A szikszai bor Tinódi Lantos Sebestyén is megénekli: „Eger jó szerencséjén víg voltában / Ví-
gan iszik szikszai jó borában.” Idézi: Feyér Piroska: A szőlő- és bortermelés Magyarországon 
1848-ig. Budapest, 1981. 86. A kassai polgárok a Szikszóval szomszédos Aszaló határában is 
bírtak szőlőkkel. Lásd: Kemény Lajos (közli): Kassai polgárok boradója aszalai bortermésük 
után 1610-ben. = Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 11. (1904) 296. 
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A vámnaplókból a tornai borok jelenlétére is következtethetünk Krakkóban. 
A Jablonov/szádalmási Somodi Simon összesen 38 hordó bort hozott,43 míg 
Görgőről pedig egy bizonyos Stephanus és egy Benedictus érkezik 8 hordó bor-
ral.44 Szádalmás és Görgő a Tornai-borvidék része; ehhez a borvidékhez tartozik 
még Tornaváralja, Körtvélyes és Jablonca.45 Az út innen Szepsin keresztül vezet 
Kassára. Feltehetően ennek a borvidéknek a forgalma miatt létesült a szepsi har-
mincad.  

Gyöngyösi bor utoljára 1593-ban érkezett Krakkóba, legalábbis a vizsgált 
időszak folyamán.46 Ennek az lehet az oka, hogy Gyöngyös mezőváros a török 
fennhatóság alatt volt, valamint pontosan ebben az évben tört ki a tizenöt éves 
háború. A gyöngyösi bor tehát a hadi események miatt tűnhetett el a 16. század 
végén a város piacáról. Borral debreceni, nyírbátori kereskedők is érkeztek Krak-
kóba. Mivel e városok környékén nem termett export-minőségű bor, a kereske-
dők nyilván máshonnan szerezték be azt. Debrecenből magyar hordóban, tehát 
Kassa mértékügyi vonzáskörzetéből – minden bizonnyal a Hegyaljáról – két al-
kalommal hoztak bort, ezen kívül egyszer baranyait („baranskie”), egyszer pedig 
erdélyit („siedzmogrodzkie”).47 Nyírbátorból egy kereskedő szintén baranyai 
borral érkezett, mégpedig az imént említett, baranyai bort szállító debreceni ke-
reskedő társaságában.48 Ezeket a baranyai borokat a krakkói bepincézési naplók-
ban és a boradó jegyzékekben érdekes módon szerémségi („seremiense”) borként 
könyvelték el.49 Akár baranyai, akár szerémségi borokról is van szó – az előbbi a 
valószínűbb –, mindkét bejegyzés dél-magyarországi (hódoltsági) területre vo-
natkozik, tehát a gyöngyösihez hasonlóan a tizenöt éves háború kitörése (1593) 
után ezek a borok sem szerepelnek a krakkói iratokban.  

                                                 
43  A szádalmási/jablonovi Simon diák ezt a mennyiséget négy év alatt, négy alkalommal szállította 

le. AMKr. rkps. 2116. Fol. 90., rkps. 2117. Fol. 148.; rkps. 2119. Fol. 49.; rkps. 2120. Fol. 219.  
44  1593. máj. 31.(AMKr. rkps. 2117. Fol. 302.) 
45  Szádalmás, Körtvélyes és Jablonca az 1708. évi szőlőterület minősítési jegyzékben is szerepel-

nek. Idézi Kiss (N.) István: Szőlő-monokultúra a Hegyalján, XVI–XVIII. század. (Termelés, 
export, ár, minőség) = Agrártörténeti Szemle, 15. (1973). 386. 

46  AMKr.rkps. 2344. Fol. 97.  
47  1591. máj. 5-én egy bizonyos „Stephanus de Debrecen” 23 hordó (AMKr. rkps. 2116. Fol. 3), 

1597. febr. 2-án pedig a debreceni Benedictus Kecskeméti 12 hordó „magyar” bor után fizet 
vámot Krakkóban (rkps. 2120. Fol. 84.), ill. 1593. febr. 23-án a debreceni Johannes Diak 12,5 
hordó baranyai bort hoz. A mérés során kiderül, hogy ez az utóbbi mennyiség 20 „magyar” 
hordónak felel meg (AMKr. rkps. 2117. Fol. 131 és 139.). 1597. jan. 24-én Kecskeméti Bene-
dek erdélyi bort hoz 3 magyar hordóban (AMKr. rkps. 2120. Fol. 57.). 

48  1593. feb. 25-én Georgius aurificus Bátorból 10 nagy hordó (kuffawielka) baranyai bort hoz, 
ami a mérés szerint 42 magyar hordónak felel meg. AMKr. rkps. 2117. Fol. 136 és 141.  

49  AMKr. rkps. 2344. Fol. 63, 93, 100; rkps. 1658. Fol. 12; rkps. 1661. Fol. 12; rkps. 1664. Fol. 9, 
10, 13.  
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Erdélyi borokkal 1596-tól minden évben találkozhatunk a forrásokban. A 
krakkói bepincézési könyvek szerint a vizsgált időszakban mintegy 700 krakkói 
barilla, összesen kb. 460 hektoliter érkezett belőlük a városba. Az „erdélyinek” 
nem lehetett nagy tradíciója Krakkóban, hiszen a bormérő bizonytalan a bor mé-
résekor: hol „magyar” hordóban (półkufka),50 hol morva akóban,51 hol soproni 
akóban,52 hol pedig krakkói barillában53 mérik. Az 1597. évi vámnaplók szerint 
az erdélyi – minden valószínűség szerint bihari – borokat debreceni,54 kolozsvá-
ri55 és ólublói56 kereskedők hozták.  

 
 

Borutak a szabad királyi városokon keresztül 
 

Jóllehet a Szepességbe (Lőcsére és Késmárkra) a legforgalmasabb út már a kö-
zépkorban is Kassán és Eperjesen keresztül vitt, létezett néhány, Kassát a hegye-
ken át Igló felé elkerülő másodrendű út is. Minden bizonnyal a Rima völgyét a 
Szepességgel összekötő útvonal ellenőrzése végett épült Murány vára. Erre első-
sorban a gyöngyösi borokat volt érdemes északra szállítani Pásztó, Fülek, Rima-
szombat és Poprád érintésével. Igló felé Csetneken és Szepsin keresztül is szállí-
tottak bort, amint arról egy 1553. évi Szepes vármegyei vizsgálat anyaga is tudó-
sít.57 Meglátásunk szerint Csetneken keresztül Eger-völgyi, esetleg Sajó-menti 
borokat, Szepsin keresztül pedig tornai borokat szállíthattak. A vármegyei vizs-
gálatra azért került sor, mert Lőcse város panasza szerint az Igló felől északra 
igyekvők rendszeresen elkerülték Lőcsét, mivel Iglóról Szepessümegen és 
Szepescsütörtökhelyen át egyenesen Késmárkra mentek, jelentősen károsítva ez-
zel a lőcsei harmincadot. Igló és Késmárk városa ugyanakkor a szokásjogra hi-
vatkozva azt hangsúlyozta, hogy egy törvényes útról van szó, hiszen már ember-
emlékezet óta használják nemcsak ők, hanem a csetnekiek, szepsiek, jászóiak, 
amit egyébként a tanúkihallgatás eredménye igazolt is. A krakkói vámnaplók 
alapján ritkán derül ki, hogy milyen útvonalon érkezett a bor a Felső-Tiszavidék-
                                                 
50  AMKr. rkps. 2344. Fol. 154, 181, 198, 199. 
51  Uo. Fol. 140. 
52  Uo. Fol. 163., 175., 202. 
53  Uo. Fol. 138., 141., 143., 149., 154., 169., 171., 180., 192., 200., 202. 
54  Vö. 47. lábjegyzet 
55  1597. már. 16-án a kolozsvári Luter Mihály 5 szekéren 32 lóval 5 „kuffa” erdélyi bort hozat 

egy Byenyas nevű Zlaté/aranypatakai kocsissal. A kuffákban a mérési eredmény szerint egyen-
ként 2,5 „magyar” hordó bor van. AMKr. rkps. 2120. Fol. 187, 195. Minden bizonnyal jó árat 
fizettek neki a borokért, mivel 3 hónap múlva ismét megjelenik Krakkóban, ezennel egy kuffa 
(=3 „magyar” hordó) erdélyi bort és 3 hordó mézet hoz. Ismét Zlaté/aranypatakai kocsissal 
szállíttat. Uo. Fol. 329. 

56  1600. febr. 27-én Johannes Echelman krakkói polgárnak az ólublói „Demian”-hoz 4 hordó er-
délyi bort. AMKr. rkps. 2120. Fol. 372. 

57  Domanovszky, 1922. 136–140. 
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ről a Szepességbe, figyelemre méltó azonban, hogy a kereskedők, ill. kocsisok 
lakhelyeként olykor Csetnek58 és Igló59 neve is előfordul. 

A legfontosabb útvonal kétség kívül Kassa városán keresztül vezetett északra. 
Minden bizonnyal erre jöttek a krakkói vámnaplókban szereplő ónodi és miskol-
ci illetőségű szállítók csakúgy, mint az Abaújszántó és Gönc felől érkezők.60 A 
legtöbb bor közvetlenül Kassáról érkezett Krakkóba. A 100 hordó fölötti meny-
nyiséget Krakkóba szállító kassaiak névsora a következő: Michael Diák (453 
hordó),61 Nicolaus Szabó (165 hordó),62 Wolfgangus Pesner (140 hordó),63 Va-
lentinus Diák (122 hordó).64 A kassaiak több útvonalon érkeztek a borral, amire a 
nekik dolgozó fuvarosok lakhelye alapján következtethetünk. A Bártfához közeli 
hágókon érkeztek azok a szállítmányok, amelyeknél a kocsis lakhelye: Šiba/ 
Szekcsőalja,65 Bártfa,66 Bartošovce/Bartosfalva,67 Zlaté/Aranypataka,68 Richvald/ 
Erdővágás,69 Kružlov/Kőtelep,70 Kl’ušov/Kolossó.71 Plaveč/Palocsa vagy Ólubló 

                                                 
58  1595. febr. 23-án egy bizonyos Christophorus Csetnekről („S Czitnik”) két hordó bort hozott 

Krakkóba. AMKr. rkps. 2119. Fol. 77. Ez a Christophorus azonos lehet Christophorus 
Triczethnikkel, aki 1593 máj. 4-én 15 hordó magyar bort hozott Lőcséről. Minden bizonnyal 
lakhelyét értelmeztek helytelenül családnévként (AMKr. rkps. 2117. Fol. 238.). 

59  A Lengyel Koronának elzálogosított Iglóról („Nowa Wies” vagy „Naydorf” alakban), tehát 
Kassát kikerülve több alkalommal is szállított bort Krakkóba egy Valentinus nevű kocsis: 
1592. febr. 17-én a késmárki Georgius Dudának és Martinus Sforcznak (Schwarz?) összesen 
22 hordóval, és 1593. júl. 16-án a szepesi („Ze Spisza”) Jacobusnak 12 hordóval.  

60  Lásd fentebb: 36, 37, 40 és 41. lábjegyzetek 
61  AMKr. rkps. 2116. Fol. 13., 42., 65.; rkps. 2117. Fol. 50., 52., 193., 279., 284., 391.; rkps. 

2118. Fol. 710., 761., 764., 822., [új számozás] 15., 41., 42., 122.; rkps. 2119. Fol. 85., 86., 95., 
129., 130., 134.; rkps. 2120. Fol. 23.; rkps. 2121. Fol. 125. 

62  AMKr. rkps. 2117. Fol. 342.; rkps. 2119. Fol. 95., 135., 214., 243., 236.; rkps. 2120. Fol. 221., 
500., 615., 626.  

63  AMKr. rkps. 2116. Fol. 86.; rkps. 2117. Fol. 112., 149., 454.; rkps. 2119. Fol. 26., 92., 123., 129. 
64  AMKr. rkps. 2119. Fol. 84.; rkps. 2120. Fol. 35., 62., 95., 177.  
65  Itt lakik Casparus és Paulus kocsis, akik Michael Diáknak és Wolfgangus Peslernek szállítanak 

bort. AMKr. rkps. 2116. Fol. 42.; rkps. 2117. Fol. 454.; rkps. 2118. Fol. 41.; rkps. 2119. Fol. 129. 
66  Innen szállít Michael Diáknak egy bizonyos Martinus „vector” (AMKr. rkps. 2119. Fol. 86, 

95.) és Georgius Swietek (AMKr. rkps. 2120. Fol. 23.). 
67  Innen származik az a meg nem nevezett kocsis, aki a kassai Mathias Diáknak 1593. jún. 19-én 

19 hordó bort hoz Krakkóba. AMKr. rkps. 2117. Fol. 325.  
68  Idevalósi Sczesny Soltis (AMKr. rkps. 2117. Fol. 193, 434.; rkps. 2118. Fol. 710.), Johannes 

Kielbasa (AMKr. rkps. 2117. Fol. 50.; rkps. 2119. Fol. 101.) és Michael Kielbasa (AMKr. 
rkps. 2118. Fol. 822.). 

69  Innen szállít Michael Diáknak Jacobus Wilczek (AMKr. rkps. 2116. Fol. 13, 42.) és Valentinus 
kocsis (rkps. 2118. Fol. 42.). 

70  1595. már. 11-én a Kružlov/kőtelepi Leonardus hozza a kassai Nicolaus Szabó 12 hordó borát. 
AMKr. rkps. 2119. Fol. 95.  

71  Idevalósi Paulus kocsis, aki 1593. máj. 24-én Mathias Diáknak hoz 31 hordó bort. AMKr. rkps. 
2117. Fol. 290.  
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felől, tehát a Poprád mentén érkeztek azok a szállítmányok, amelyeknél a kocsis 
lakhelye a kisszebeni úton volt: Lipany/Héthárs,72 Šarišsé Jastrabie/Felsőkánya,73 
Kisszeben.74 

A Szepességen keresztül ritkán szállíthattak Kassáról; mindössze egy adat 
van arra, hogy kassai illetőségű személy erre jön borával, mégpedig Spišská 
Stará Ves/Szepesófalun keresztül.75 Egy alkalommal Árva (!) megyéből érkező 
„magyar” bort is regisztráltak Kassáról; a kassai Wolfgangus Pesner 1593-ban 20 
hordó „magyar” borral jelenik meg a vámon, amelyet a bejegyzés szerint Árva 
felől („Z Oravy”) hoz.76 

Az is előfordult, hogy a kassaiak Hegyaljáról közvetlenül Zemplén megyén 
keresztül vitették a bort Krakkóba. Erre következtethetünk ugyanis a kassai 
Valentinus Diák egyik szállítása kapcsán, amelyet egy dél-zempléni kocsissal 
egy kašov/kásói („kasowiczki”) Lukáccsal bonyolított le.77 Kassára egyenesen 
Sziléziából is érkeztek borért Krakkón keresztül: 1595. máj. 15-én pl. Michael 
Diák borával egy sziléziai illetőségű kocsis jelenik meg a krakkói vámon, egy 
bizonyos Gregorius Wieszowából.78 

A lengyel határra Kassáról Eperjesen át vezetett az út. A Kassa és Eperjes kö-
zötti útszakaszon fekszik Kendice/Kende, ahonnan közvetlenül is érkezett bor 
Krakkóba, mégpedig a fuvaros Šiba/szekcsőaljai illetőségéből ítélve Bártfa fe-
lé.79 Eperjesről a vizsgált vámanyag szerint 23 alkalommal, összesen 476 hordó 
„magyar” bor érkezett Krakkóba. A legtöbb bort az eperjesi Szabó György hozta, 
egy alkalommal rekord mennyiséget, 104 hordót.80 Három alkalommal összesen 
92 hordó bort hozott Eperjesről Georgius Diák,81 öt alkalommal pedig 76 hordót 
Jonas Spreycz.82 A kevés fennmaradt támpont alapján arra következtethetünk, 

                                                 
72  Innen hoz bort kassaiaknak Adamus Maslo (AMKr. rkps. 2117. Fol. 342.) és egy bizonyos 

Benas kocsis (rkps. 2120. Fol. 56.). 
73  Innen szállít Johannes Kusz kocsis (AMKr. rkps. 2120. Fol. 56, 500.; rkps. 2121. Fol. 125.) és 

Basileus kocsis rkps. 2120. Fol. 221. 
74  Itt lakik Philipus kocsis, aki három alkalommal hozott kassaiaknak bort Krakkóba. AMKr. 

rkps. 2117. Fol. 279.; rkps. 2119. 84, 136.  
75  1599. aug. 13-án Stanislaus Borowski innen hozza a kassai Petrus Diák 24 hordó borát. AMKr. 

rkps. 2121. Fol. 57.  
76  AMKr. rkps. 2117. Fol. 112. 
77  AMKr. rkps. 2120. Fol. 62.  
78  AMKr. rkps. 2119. Fol. 130. 
79  1591. máj. 6-án a kendicei Georgius a šiba/szekcsőaljai Gregorius-szal – nyilván Bártfa felé – 

44 hordó „magyar” bort hozat Krakkóba. AMKr. rkps. 2116. Fol. 3. 
80  AMKr. rkps. 2121. Fol. 223. 
81  AMKr. rkps. 2117. Fol. 291.; rkps. 2119. Fol. 91.; rkps. 2121. Fol. 197. 
82  AMKr. rkps. 2116. Fol. 2; rkps. 2120. Fol. 138, 146, 267, 273.  
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hogy az eperjesiek Bártfa felé83 vagy a Szepességen keresztül szállították a bort.84 
A leginkább kézenfekvő Kisszeben–Palocsa útvonalat is használhatták, erre 
azonban nincs támpont a forrásokban. Sziléziai kereskedők Eperjesen is szerez-
tek be „magyar” bort, akik a források szerint Nysából és Mikołówból érkeztek.85 

A Kassa felől érkező út Eperjesnél három irányba ágazik el észak felé; ezek 
mindegyikén érkezett „magyar” bor Krakkóba. Szepes felé az Eperjes és Lőcse 
közötti útszakaszról Fričovce/Frics86 település nevével találkozhatunk a vámnap-
lóban. Lőcséről 33 alkalommal összesen 306 hordó bor érkezik Krakkóba, a leg-
több Christophorus Lang nevén, aki 12 szállítással összesen 112 hordó bort jutta-
tott Krakkóba, és amit főként Hniezdne/gnézdai kocsisok szállítanak neki.87 
Domanovszy szerint Ruszkinon, L’ubica/Leibicen és Késmárkon keresztül, eset-
leg Késmárkot észak felől elkerülve a Lőcse–Ólubló erdei útról balra letérve 
Majerka/Száztelek/Hodermark és Holumnica/Hollólomnic felé haladhatott át a 
szállítmány Gnézdára. Lőcséről – a Lőcsei-hegységen keresztül, nehéz terepen és 
lakatlan erdőségeken át – közvetlenül Ólublóra is vezetett egy út, ezt azonban 
meglátásunk szerint nem használták a borszállítók.88 Lőcse és Poprád között fek-
szik Kišovce/Lándzsásötfalu, ahonnan a vizsgált időszak folyamán négy alka-
lommal 44 hordó érkezett.89 Ide a Gömör-Szepesi-hegységen át Murány és Igló 
felől is érkezhetett bor a Felső-Tiszavidékről, innen pedig Késmárkon keresztül 
vezetett tovább Krakkóba.90 Késmárkról 24 alkalommal 210,5 hordó bort regiszt-
ráltak a krakkói vámon, a kereskedők között pedig megtaláljuk a város földes-
urát, Thököly Sebestyént is, aki 1589 júl. 31-én 14 hordót, 1593. jan. 18-án pedig 

                                                 
83  Osikov/Oszikói kocsissal szállíttatnak Eperjesről Lucas Dziurka – esetleg Lukas György? – 

(AMKr. rkps.2118. Fol. 772. Stephanus Pesti borát egy lengyel, Szaniszló kocsis hozza 
Hańczowából. 

84  1595. jan. 17-én az eperjesi Benedictus Domcza borát a késmárki Johannes hozza 40 lóval 
(AMKr. rkps. 2119. Fol. 26.). 1597. máj. 10-én a fricsi Jacobus kocsis érkezik meg Jonas 
Spreycz 15 hordó borával (AMKr. rkps. 2120. Fol. 267.). 

85  Thobias Sabinovski [kisszebeni illetőségű?] borát Eperjesről a mikołówi Lazarus hozza Krak-
kóba 1595. febr. 15-én. Az eperjesi Jonas Spreycz 16 hordó borával a nysai Gregoriust iktatják 
a krakkói vámon 1597 máj. 12-én. AMKr. rkps. 2120. Fol. 273.  

86  Lásd. 84. lábjegyzet 
87  AMKr. rkps. 2116. Fol. 27., 36., 79., 80., 93.; rkps. 2117. Fol. 432.; rkps. 2119. Fol. 61., 80., 

266.; rkps. 2120. Fol. 152., 186.; rkps. 2121. Fol. 26. Gnézdai kocsisok: Martinus és Michael 
Piethko, „Gal” Kilian, és egy bizonyos Clementinus kocsis. Nem derül ki viszont, hogy hová 
valósi Johannes Svarz és Michael Stanek kocsis.  

88  Domanovszky, 1922. 14., 108–110., 114–116. 
89  Kišovce/lándzsásötfalusi kereskedő Ladislaus Czaplowski/Czepczanyski, aki podolini és szan-

deci kocsisokkal is fuvaroztat. AMKr. rkps. 2115. Fol. 215.; rkps. 2116. Fol. 41, 45.; rkps. 
2119. Fol. 1., 97.  

90  Vö. Domanovszky, 1922. térképmelléklet.  
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6 hordót küldött Albertus Czarnypodolini kocsissal.91 Késmárkról a legtöbbet 
Sebastianus Guczmith és felesége szállított (négy fuvarral összesen 83 hordót), 
melyet gnézdai, késmárki, podolini és ólublói kocsisok hoztak Krakkóba.92 Hat 
alkalommal bonyolít le kisebb szállításokat Georgius Kowal, szintén Késmárk-
ról. Ő mindössze 23 hordót hoz és jóformán csak 1597-ben.93 Késmárkiak még 
Casparus Roth,94 Christophorus Wizner,95 Georgius Duda,96 Georgius Iwth,97 Ki-
lianus Gruska98 és Adam Barscz.99 

Az Eperjesről vezető szepesi útnak a Poprád völgyében Spišská Belá/Szepes-
bélánál volt egy leágazása Spišská Stará Ves/ Szepesófaluba.100 Ez az út egy 
1548. évi vizsgálat szerint érintette Slovenská Ves/Tótfalut, Kriget (?), Hanu-
šovce/Hanusfalvát, Matiašovce/Mátyásfalvát, amelyet a vallomások szerint egy-
aránt használtak késmárkiak, lőcseiek, nowytargiak, myśleniceiek, krakkóiak és 
szandeciek.101 Slovenská Ves/Tótfaluból Červené Kláštor/Lechnicbe102 is el lehe-
tett jutni, ahol a bort a Dunajec vizén Szandecbe lehetett úsztatni. A 16. század 
második felében már elhagyott Červené Kláštor/lechnici karthauzi kolostor Má-
góchy Gáspár tulajdonában magán-borlerakatként működött.103 

A fő útvonal azonban Spišská Belá/Szepesbéláról a Poprád völgyében Ólub-
lóra vitt tovább Podolin és Gnézda érintésével. Ólublóról a Poprád kanyarulatát 
levágva – a granasztói hegyeken keresztül – a lengyel Piwnicznába, a Poprád 
mentén pedig Plaveč/Palocsán keresztül Muszynába lehetett eljutni. Podolin, 
Gnézda és Ólubló polgárai nem fizettek vámot Krakkóban, mivel a 13 szepesi 
várossal együtt ez a három is a lengyelországi zálogbirtok, a Szepesi sztaroszta-
ság részét képezte.  

Podolini kereskedővel, ill. fuvarossal 13 alkalommal találkoztunk. Az ő révü-
kön összesen 120 hordó „magyar” bor került Krakkóba. Ha nem a sajátjukat hoz-
                                                 
 91  AMKr. rkps. 2115. Fol. 78.; rkps. 2117. Fol. 38. 
 92  AMKr. rkps. 2115. Fol. 129.; rkps. 2118. Fol. 18., 113.; rkps. 2119. Fol. 116.  
 93  AMKr. rkps. 2118. Fol. 755; rkps. Fol. 30., 193., 314., 473., 480. 
 94  AMKr. rkps. 2120. Fol. 65., 221., 479.; rkps. 2118. Fol. 18., 113.; rkps. 2119. Fol. 116.  
 95  AMKr. rkps. 2119. Fol. 85.; rkps. 2120. Fol. 215. 
 96  AMKr. rkps. 2116. Fol. 74. 
 97  AMKr. rkps. 2119. Fol. 57. 
 98  AMKr. rkps. 2116. Fol. 35.; rkps. 2120. Fol. 186.  
 99  AMKr. rkps. 2116. Fol. 2. 
100  1599. aug. 13-án érkezik Krakkóba a kassai Petrus Diák 24 hordós szállítmánya, amelyet a 

szepesófalusi Stanislaus Borowski hozott. Vö. 75. lábjegyzet 
101  Domanovszky, 1922. 132. 
102  Georgius Thadi 6 hordó borával a lechnici Simon jelentkezik Krakkóban 1599. nov. 20-án. 

AMKr. rkps. 2121. Fol. 179.  
103  H. Németh, 1994. 11–12.; 30–31. 
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ták, akkor főleg késmárki kereskedőknek vállaltak szállítást.104 A gnézdaiak a 
podoliniakkal ellentétben inkább a lőcseieknek dolgoztak.105 A szepesi sztarosz-
taság székhelyén, Ólublón két fő szállítási útvonal találkozik. A Lőcse–késmárki, 
ill. az Eperjes–palocsai. Nem véletlen tehát, hogy Ólublóról több bor érkezett 
Krakkóba, mint Gnézdáról vagy Podolinból; közvetve vagy közvetlenül 43 alka-
lommal 423,5 hordó. Ennek közel a fele (183 hordó) egyetlen kereskedő, And-
reas Piethko szállításaihoz kapcsolható.106 Ólublóról az út a granasztói hegyeken 
keresztül Kremná/Lublókorompán keresztül vitt Piwnicznába és onnan Szandecbe. 

Ólublót egy később keletkezett útvonalon Sáros megyén keresztül is meg le-
hetett közelíteni Eperjesről, mégpedig a Tarca folyó völgyében Kisszebenen és 
Héthárson keresztül. Akik viszont erre jöttek azok inkább a Poprád mentén 
Čirč/Csércsen és Muszynán keresztül Szandecbe tartottak és nem Ólublóra. Ezen 
az útvonalon kisszebeniek 9 alkalommal kereskedői minőségben 106 hordó bort 
hoztak Krakkóba, ill. kocsis minőségben 3 alkalommal szállítottak kassai keres-
kedők részére.107 Kisszeben fölött Červenica/Vörösalma faluból öt alkalommal 
39 hordó,108 Héthársról pedig 9 alkalommal 104,5 hordó „magyar” bor érkezik.109 

                                                 
104  Podolini szállítók: Martinus Liptak (AMKr. rkps. 2116. Fol. 41.; rkps. 2117. Fol. 55., 238., 

364.; rkps. 2118. Fol. 110, 823.; rkps. 2119. Fol. 57., 85.), Georgius Liptak (rkps. 2120. Fol. 
65.; rkps. 2121. Fol. 164.), egy bizonyos Mirek (rkps. 2120. Fol. 594.), egy bizonyos Michael 
(rkps. 2118. Fol. 113.) és Albertus Czarny. rkps. 2117. Fol. 38. 

105  Gnézdai fuvarosok: Michael Piethko (AMKr. rkps. 2115. Fol. 48., 129., 159.; rkps. 2117. Fol. 
55., 67., 148., 193., 297., 327., 416.; rkps. 2119. Fol. 63., 95., 266.), Martinus Piethko (rkps. 
2116. Fol. 27., 75.; rkps. 2117. Fol. 195.), egy bizonyos Clementinus (rkps. 2116. Fol. 21., 79.) 
és „Gal” Kilian. rkps. 2119. Fol. 61., 80. 

106  AMKr. rkps. 2119. Fol. 15., 62., 64., 85., 116., 224., 242., 260.; rkps. 2120. Fol. 285., 358., 
381., 424., 478.; rkps. 2121. Fol. 75., 261. Kisebb forgalmat bonyolítanak Ólublóról Jacobus 
Forsay (rkps. 2121. Fol. 333., 347.), Balthasarus Feledi (rkps. 2120. Fol. 93., 320., 479., 565.), 
Simon Herko (rkps. 2118. Fol. 83.; rkps. 2119. Fol. 78., 215.; rkps. 2120. Fol. 184., 392.), 
Thomas Czaczo (rkps. 2119. Fol. 85.; rkps. 2121. Fol. 173.), Antonius Halpeth (rkps. 2118. 
Fol. 798., rkps. 2119. Fol. 3., 116.). Ólublói kocsisok Benedictus Myesz (rkps. 2115. Fol. 59.; 
rkps. 2119. Fol. 224.; rkps. 2120. Fol. 320.), Johannes Czarny (rkps. 2118. Fol. 748.; rkps. 
2121. Fol. 271.) és egy bizonyos „Demian” rkps. 2121. Fol. 372. 

107  Kisszebeni kereskedők: egy bizonyos Georgius (AMKr. rkps. 2117. Fol. 79, 83.); Valentinus 
Polemski (rkps. 2117. Fol. 124., 282.); Leonardus Stok (rkps. 2119. Fol. 18., 26., 140.); egy bi-
zonyos Johannes (rkps. 2119. Fol. 247.); egy bizonyos Philipus (rkps. 2120. Fol. 37.); egy bi-
zonyos Martinus (rkps. 2120. Fol. 551., 615.). Kassaiaknak szállít Philipus. Vö. 74. lábjegyzet 

108  Červenica/Vörösalmából egy bizonyos Balasius négy alkalommal, összesen 27 hordó „ma-
gyar” bort hoz (AMKr. rkps. 2116. Fol. 71.; rkps. 2117. Fol. 141., 414., 456.), ill. egy bizonyos 
Mathias hoz innen Johannes Sulikowski krakkói polgárnak 12 hordóval. rkps. 2119. Fol. 62. 

109  Lipany/héthársi kereskedők Adam Maslo (AMKr. rkps. 2116. Fol. 42.; rkps. 2118. Fol. 111.; 
rkps. 2119. Fol. 18.), Johannes Rimar (rkps. 2118. Fol. 112.), és Georgius Brzozowiczki (rkps. 
2120. Fol. 10., 302.). Összesen 44 hordóval fuvaroznak kassaiaknak és a kisszebeni Marti-
nusnak: Adam Maslo és egy bizonyos Benasz kocsis. rkps. 2117. Fol. 342.; rkps. 2120. Fol. 
56., 551. 
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Héthárssal szemközt, a Tarca túlsó partján fekszik Dubovica/Tarcadobó, ahon-
nan szintén több alkalommal érkezik bor Krakkóba.110 Héthárs és Tarcadobó 
után a második falu Kyjov/Kijó. Innen a vizsgált időszakból 9 hordó „magyar” 
bort hozott egy bizonyos Franciscus.111 A következő falu a rutén Šarišské Jastra-
bie/Felsőkánya. A krakkói vámanyagból két kocsis ismeretes innen: Johannes 
(„Iwan”) Kusz112 és egy bizonyos Basileus.113 

A Bártfa–Ólubló és a Kisszeben–Ólubló útvonalak találkozásában a Poprád 
partján fekszik Plaveč/Palocsa. Innen öt alkalommal érkezik „magyar” bor Krak-
kóba.114 A település a borkereskedelem jelentős állomása volt, már csak azért is, 
mert a bort itt tehették leghamarabb tutajra azok, akik Bártfa vagy Kisszeben fe-
lől érkeztek, és a bort a Visztula folyóra akarták kijuttatni. Terv már 1599-ben lé-
tezett egy új harmincadhely felállítására Palocsán,115 ténylegesen itt szedett vám-
ról azonban legkorábban 1631-ből van adatunk.116 A Palocsa és Muszyna felől 
tengelyen is hoztak bort Krakkóba. A szekérút érinthette Sulin/Szulint,117ill. 
Muszynát.118 

Eperjesről három út vitt a lengyel határra: Egy a Szepességen, egy a Tarca 
völgyén keresztül, a vámnaplók szerint azonban a legforgalmasabb mégis az a 
harmadik út lehetett, amely a Szekcső mentén Bártfára vezetett. Ezen az útszaka-
szon, ill. ennek közelében tizenegy olyan település is található, ahonnan kereske-
dő vagy kocsis „magyar” bort hozott Krakkóba. Ezek Kapušany/Kapi,119 Terňa/ 

                                                 
110  Dubovica/Tarcadobóról hoz 55 hordóval Mathias Gomba és Martinus Debay [Dobói?], ill. 

Franciscus Makra 16 hordóval. AMKr. rkps. 2119. Fol. 34, 204. Szintén idevalósi egy bizo-
nyos Johannes, aki az ólublói Jacobus Forszaynak hozott 52 hordót. AMKr. rkps. 2121. Fol. 
333.  

111  AMKr. rkps. 2119. Fol. 121.  
112  AMKr. rkps. 2118. Fol. 648.; rkps. 2120. Fol. 56, 500.; rkps. 2121. Fol. 125.  
113 AMKr. rkps. 2120. Fol. 221. 
114  Innen szállít egy bizonyos Georgius (AMKr. rkps. 2118. Fol. 66.), egy bizonyos Valentinus 

(rkps. 2119. Fol. 87.), Michael Gromeczki/Gromowski (rkps. 2119. Fol. 243.), két esetben pe-
dig csak „Plaveczki”-t – értsd: „a palocsai” – írt a vámos, amivel nagy valószínűséggel 
Georgiusra utal, a lakhelyet ugyanis előzőleg csak nála írták ilyen jelzős szerkezettel. AMKr. 
rkps. 2119. Fol. 221, 271. 

115  Pieradzka, 1935. 42–43.  
116  Zimányi–Prickler, 1974. 142. 
117  Egy név szerint ismeretlen palocsai („Plaveczki”) kereskedő egy Sulin/szulini kocsist bízott 

meg borának krakkói leszállításával. AMKr. rkps. 2119. Fol. 221. 
118  A muszynai illetőségű Johannes 1600. június 14-én kilenc és fél hordó bort hozott Skalski 

krakkói püspöknek, az országos koronamarsallnak, ill. Georgius Franczkowicz krakkói polgár-
nak. AMKr. rkps. 2122. Fol. 78. 

119  Kapušany/Kapiból hoznak bort „Ferensova” és „Gregerova” asszonyok 20 hordóval (AMKr. 
rkps. 2118. Fol. 832, 838.), Christophorus Kowal 27 hordóval (rkps. 2119. Fol. 72.), egy bizo-
nyos Michael 9 hordóval. rkps. 2120. Fol. 164. 
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Ternye,120 Osikov/Oszikó,121 Janovce/Bércalja,122 Bartošovce/Bartosfalva,123 Hert-
nik/Hertnek,124 Kobyly/Lófalu,125 Šiba/Szekcsőalja,126 Kl’ušov/Kolossó.127 A vám-
naplóban előfordul még Richvald/Erdővágás128 és Kružlov/Kőtelep129 is, amiből 
arra következtethetünk, hogy létezett erre egy Bártfát dél-nyugatra elkerülő út is.  

Bártfáról a vizsgált időszakban 54 szállítás során 624 hordó „magyar” bor ér-
kezett.130 Bártfai kereskedőknek Zlaté/aranypatakai,131 Šiba/szekcsőaljai,132 Snakov/ 
                                                 
120  1593. már. 21-én Terňa/Ternyéről egy bizonyos „Belesko” hoz Krakkóba árulni 2 hordó 

„magyar” bort. AMKr. rkps. 2117. Fol. 193. 
121  Osikov/oszikói kocsisok „Lucas Dzyurka” (AMKr. rkps. 2116. Fol. 14; rkps. 2118. Fol. 772.), 

egy bizonyos Johannes (rkps. 2119. Fol. 138.), és egy bizonyos Mathias (rkps. 2120. Fol. 631.). 
122  1593. máj. 20-án Janovce/Bércaljáról érkezik Krakkóba 28 lóval egy bizonyos Johannes. 

AMKr. rkps. 2117. Fol. 282. 
123  1593. febr. 8-án a gönci Paulus Diáknak szállít 28 hordó bort a Bartošovce/bartosfalvi Johan-

nes Polcz, (AMKr. rkps. 2117. Fol. 84, 86.) egy ismeretlen bartosovicei kocsis jún. 19-én a 
kassai Mathias Diáknak 19 hordóval (Uo. Fol. 325.). 1595. febr. 22-én innen szállít a falu föl-
desurának, Bornemissza Gergelyek 21 hordóval Krakkóba Marcus kocsis, 1597 már. 26-án pe-
dig ugyanő 8 hordóval egy ismeretlennek. AMKr. rkps. 2119. Fol. 76.; rkps. 2120. Fol. 208.  

124  Hertnik/hertneki kereskedők: a falu földesura Forgách Simon (AMKr. rkps. 2117. Fol. 289, 
310.), Georgius Kowal (AMKr. rkps. 2117. Fol. 142.; rkps. 2121. Fol. 210.); kocsisok: egy bi-
zonyos Adamus (rkps. 2120. Fol. 59, 616.), továbbá Melchior Cziekan. rkps. 2117. Fol. 289. 

125  Kobyly/lófalusi kocsisok Laurentius Francz (AMKr. rkps. 2120. Fol. 272, 331.) és egy bizo-
nyos Valentinus (Uo. 331.) 

126  Šiba/szekcsőaljai kocsisok egy bizonyos Michael (AMKr. rkps. 2115. Fol. 287.; rkps. 2119. 
Fol. 42.), egy Georgius (AMKr. rkps. 2116. Fol. 3.; rkps. 2117. Fol. 310.; rkps. 2118. Fol. 41., 
127.; rkps. 2119. Fol. 250.), egy Petrus (AMKr. rkps. 2118. Fol. 114.; rkps. 2120. Fol. 329.) és 
egy Casparus. AMKr. rkps. 2117. Fol. 754.; rkps. 2118. Fol. 750, 792, [új számozás] 41.; rkps. 
2119. Fol. 129., 238.; rkps. 2120. Fol. 493. 

127  K’lušov/Kolossóról két alkalommal szállít egy bizonyos Paulus. AMKr. rkps. 2115. Fol. 59.; 
rkps. 2117. Fol. 290.  

128  1595. márc. 11-én Nicolaus Szabó 12 hordó borát Leonardus Kružlov/kőtelepi kocsis hozza 
Krakkóba. AMKr. rkps. 2119. Fol. 95.  

129  Az ismeretlen lakhelyű Georgius Bizquol 12 hordó borát Valentinus (AMKr. rkps. 2120. Fol. 
258.), a niepolomicei sztaroszta 30 hordó borát pedig Zacharias (rkps. 2121. Fol. 216.) 
Rychvald/erdővágási kocsisok hozzák.  

130  A legtöbbet Stanislaus Swietlik hozta – 21 fuvarral összesen 211 hordót (AMKr. rkps. 2115. 
Fol. 287.; rkps. 2116. Fol. 33., 62., 90., 91.; rkps. 2117. Fol. 261., 349., 370., 402., 455., 579.; 
rkps. 2118. Fol. 26., 74.; rkps. 2119. Fol. 13., 106., 224., 234.; rkps. 2120. Fol. 9., 252., 396., 
495., 617.; rkps. 2121. Fol. 33.), utána következik Georgius Wulgrath/Burgrod – 6 fuvarral 
összesen 122 hordóval (rkps. 2118. Fol. 127.; rkps. 2119. Fol. 76., 94., 195.; rkps. 2120. Fol. 
132., 513.) A maradék 309 hordón 12 bártfai kereskedő, néhány krakkói megrendelő osztozik, 
ill. Bártfa városa – a polgármester és a tanácsosok – küldenek 49 hordóval. Ez utóbbira lásd 
AMKr. rkps. 2118. Fol. 6., 40. 

131  AMKr. rkps. 2115. Fol. 247., 287.; rkps. 2118. Fol. 74.; rkps. 2119. Fol. 76., 122., 224.; rkps. 
2120. Fol. 513. 

132  AMKr. rkps. 2115. Fol. 287.; rkps. 2118. Fol. 792., 127.; rkps. 2119. Fol. 238., 250. 
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szánkói,133 Gaboltov/gaboltói,134 grybówi,135 Łosie-beli136 kocsisok vállaltak fu-
varozást.  

 
Útvonalak Zemplén vármegyén keresztül 

 
A zempléni kereskedelmi utak a 16. században jöttek létre a lengyelországi ke-
reskedelmet pártoló főurak védelme alatt. 1572-ben Zemplén megyében egyszer-
re három földesúri mezőváros is árumegállító jogot kapott: Varannó, a Báthoriak 
uradalmi központja; Homonna, a Homonnai Drugethek; ill. Sztropkó, a gersei 
Pethők birtoka.137 A zempléni utak a Hegyaljáról, ill. Ung és Bereg megyékből 
az Eperjes-Tokaji-hegység keleti oldalán, a Bodrog mellékfolyóinak (Tapoly, 
Ondava, Laborc) völgyében vezettek északra.  

 
1 táblázat. 

Az új zempléni és a hagyományos Abaúj-sárosi útvonalak és vásáros helyek  
jelentősége a 17. századi borkereskedelemben a borok után magyar kamarai 

 forintban szedett harmincadbevételek tükrében.  
(A szürke oszlopok a zempléni harmincadhelyek adatait mutatják.) 
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1637   781   2 455   3 691   3 054      60    326   65    948    195 1 457 13 032 

1638   888   4 022   2 570   3 205    289    320 140 2 115    258    836 14 643 

1639 1 191   2 831   2 151   2 155    300    293   63 1 644    201 1 180 12 009 

1640 1 006   2 319   3 145   2 022    292    279 223 1 488    180    412 11 366 

1641 1 209   2 084   3 307   1 882    239    363 353 1 134    279 1 065 11 915 

Össz. 5 075 13 711 14 864 12 318 1 180 1 581 844 7 329 1 113 4 950  

                                                 
133  AMKr. rkps. 2119. Fol. 109.  
134  AMKr. rkps. 2119. Fol. 232. 
135  AMKr. rkps. 2118. Fol. 26. 
136  AMKr. rkps. 2119. Fol. 223. 
137  H. Németh, 2004. II. 65. 
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A Tagányi adatai alapján összeállított 1. táblázat jól mutatja, hogy a zempléni 
utak forgalma az 1630-as évek végére már a Sáros megyeiekével vetekedett.138 A 
17. század közepén a borok után már nem Kassán, hanem a Zemplén megyei 
Homonnán fizetik a legtöbb harmincadot. Homonnáról a legtöbb bort Csertész-
nél vitték ki az országból, lengyel oldalon pedig a jaśliskai borlerakatban vették 
nyilvántartásba.  

A Hegyaljáról Tolcsván, Sárospatakon, Tőketerebesen139 és Szécsudvaron 
(Sečovské Dvorianky)140 keresztül Varannóra141 vitt a legfontosabb zempléni út – 
az Ondava bal partján. Varannóról ennek az útnak az egyik ága Kapušany/Kapi 
felé vitt142 és rátért az imént tárgyalt Eperjes–Kisszeben útra. Ez az út Terňa/Ter-
nye143 és Šarišské Sokolovce/Tótselymes144 előfordulásából következtetve fel-
tehetően északról elkerülte Eperjest. Varannóról Bártfára egyrészt a Szekcső pa-
tak mentén, másrészt a Tapoly mentén (Kurima145 Komarov/Felsőkomaróc146 és 
Bardejovská Nová Ves/Bártfaújfalu147 érintésével) is el lehetett jutni. Közvetle-
nül a lengyel határra az Ondava mentén vitt az út Varannóról Sztropkóra,148 
ahonnan a Duklai-hágót lehetett megközelíteni.  

 

                                                 
138  Tagányi, 1898.  
139  1593. jan. 1-én érkezik Krakkóba 3 hordó borral egy „Tereveczi” magyar kereskedő. AMKr. 

rkps. 2119. Fol. 3. 
140  1594. febr. 14-én a Dvorianky/szécsudvari Michael Kyelemuszynak 38 hordó „magyar” bort 

hoz Krakkóba a Šarišské Jastrabie/felsőkányai Johannes („Iwan”) Kusz. AMKr. rkps. 2118. 
Fol. 687.  

141  1595. márc. 1-én egy bizonyos varannói Thomasnak Vojtachus Buyak kocsis hoz 8 hordó 
„magyar” bort Krakkóba. AMKr. rkps. 2119. Fol. 84.  

142  AMKr. rkps. 2119. Fol. 221. 
143  Vö. 120. lábjegyzet 
144  1595. már. 7-én egy bizonyos Petrus Šarišské Sokolovce/Tótselymesről („ S Tuczelmyesa”) 

13 hordó bor után fizeti meg a vámot. AMKr. rkps. 2119. Fol. 90.  
145  A kurimai Johannes Potrasz-nak 1594. máj. 17-én 19 hordó „magyar” bort hoz Krakkóba 

Byenyasz kocsis. AMKr. rkps. 2118. Fol. 798. 
146  1591. máj. 10-én a Komarov/felsőkomaróci Christophorusnak 7 hordó „magyar” borát hozza 

Krakkóba Andreas kocsis (AMKr. rkps. 2116. Fol. 7.), 1592. febr. 19-én pedig egy idevalósi 
Johannesnek Valentinus kocsis 8 hordóval. Ez utóbbi egy igazolás szerint Dukla felől érkezett, 
ott fizette meg ugyanis a „czwartygrosz” vámot. AMKr. rkps. 2116. Fol. 75. 

147  Egy Bardejovská Nová Ves/bártfaújfalui kocsis hozza a pataki Emericus Diák 18 hordó borát 
148  A krakkói tanácsülési könyvek szerint 1591 februárjában Sztropkón fogatta le a Patakról 100 

hordó borral érkező Albertus Walders krakkói polgárt Pethő Gáspár földesúr, hogy 2400 forin-
tot csikarjon ki tőle. Vinkler Bálint: A magyar arisztokrácia lengyelországi borkereskedelme a 
16. század végén. (Pethő Gáspár és Albert Walders krakkói polgár perének tanulságai). In. 
Papp Klára – Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó 
értékek és életviszonyok. Debrecen, 2013. 64–66. 
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A legfontosabb lengyelországi kiszállítási útvonal Zemplén megyében Ho-
monnán vezetett keresztül. 1637 és 1641 között itt szedték a borok után a legtöbb 
harmincadot nemcsak Zemplénben, hanem egész Felső-Magyarországon. Ho-
monnáról a legforgalmasabb út a Laborc folyó völgyében Mezőlaborcon át Cser-
tész felé vezetett, ahol harmincadhely is működött.149 Innen a lengyel Jaśliskába 
vitt az út, ahol a jelentős borkereskedelemre való tekintettel a lengyelek állami 
borlerakatot hoztak létre. Ezért „magyar” bor a vizsgált időszakban jelentős 
mennyiségben érkezik Jaśliskából Krakkóba (188 hordó).150 Innen a borok döntő 
részét mégis az ország központi részei felé (Lublinba, Varsóba és azon túlra) 
szállíthatták tovább. 

Homonnáról egy másik útvonalon (Rokitó felé) a határmenti Viravába lehe-
tett eljutni, amely Jabłonowski térképe szerint a 16. században tovább vezetett a 
lengyelországi Łupkówba.151 A harmadik átkelési lehetőség Homonnáról a Ciró-
ka patak völgyében Szinna és Oroszruszka fölött adódott, ahonnan a lengyel 
Roztokiba és Baligródba vitt tovább az út. Az első borlerakat errefelé jóval lej-
jebb, Leskoban volt. Homonnáról a 19. században Kogutowitz térképe szerint 
Vyšná Jablonka/Felső-Almádon keresztül is vitt egy út a lengyel Woła Mycho-
wába.152 Jóllehet Jabłonowski ezt az átkelőt nem tünteti fel, a terepviszonyok 
már a 16. században is adottak voltak ahhoz, hogy bort szállítsanak erre. 

Ung-megyéből a Latorca folyó mentén és az Uzsoki-hágón keresztül Lem-
bergbe vezetett a fő kereskedelmi útvonal. A „magyar” borok részére erre felé 

                                                 
149  Lásd: 25. lábjegyzet. 
150  1594. febr. 2-án Andreas Fiser krakkói polgárnak 8 hordó „magyar” bort hozott Jaśliskából 

Laurentius Losczik (AMKr. rkps. 2118. Fol. 642.); jún. 1-én Johannes Kalay krakkói polgárnak 
15 hordóval egy bizonyos Basileus (Uo. Fol. 823.); október 27-én Morski Krakkó vajdasági 
adószedőnek Thomas Dylacz 12 hordóval (Uo. Fol. 44.); dec. 2-án Julius Baldi krakkói pol-
gárnak Johannes Loyusczik 25 hordóval (Uo. Fol. 92.); 1595. jan. 25-én Donathus Zlothnik 
krakkói polgárnak ismeretlen mennyiséget (7 lóval) Johannes Mikolajczyk (AMKr. rkps. 2119. 
Fol. 40.); febr. 3-án Morski adószedőnek ugyanő 6 hordóval (Uo. Fol. 52.); május 7-én 
Stanislaus Niemciowicz krakkói polgár 9 hordóval (Uo. Fol. 121.); május 13-án Gerhardus 
Lizbon krakkói polgárnak Michael Kielbaska 47 hordóval (Uo. Fol. 129.); 1597. jan. 20-án a 
krakkói udvari kincstartónak (wielkorząd krakowski) 7, saját magának pedig 9,5 hordóval 
Stanislaus Niemczowicz krakkói polgár (AMKr. rkps. 2120. Fol. 44); március 21-én a 
komborniai Thomas kocsis Johannes Lopatovicz krakkói polgárnak 12 hordóval (Uo. Fol. 
197.); ápr. 8-án Mathias Kundry januszkowicei kocsis Stanislaus Niemczowicznak 10 hordóval 
(Uo. Fol. 220.); másnap Niemczowicz és Sebastianus Maierowicz krakkói polgárok összesen 
13 hordóval (Uo. Fol. 220, 221.); szept. 23-án Johannes Lonszczyk BernardusGalar krakkói 
polgárnak 3 hordóval (Uo. Fol. 451.); nov. 5-én egy bizonyos Demetrius kocsis Valentinus 
Rimer krakkói polgárnak 9 hordóval (Uo. Fol. 539.); nov. 28-án Stanislaus Wolfram krakkói 
polgár 4 hordóval (Uo. Fol. 569.).  

151  Jabłonowski, 1889–1904. 4. sz. térkép 
152  Zemplén vármegye térképe. In. Kogutowitz Manó: Magyarország vármegyéinek kézi atlasza. 

[é. n.] 61. sz. melléklet.  
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Samborban volt lerakatuk. A krakkói borszállítások szempontjából itt az a mel-
lékútvonal érdemel figyelmet, amely még az Uzsoki-hágó előtt erről az útról 
ágazott le Lubnya felé. A Lubnya-Wołosatei hágóról – amint arról alább még szó 
lesz – a Besszádok rengetegén keresztül Przemyśłbe vagy Rzeszówba lehetett el-
jutni. Észak-kelet magyarországi bor azonban nemcsak Felső-Magyarországról, 
hanem kivételes esetben Liptó, Zólyom, ill. Árva megyéken keresztül Alsó-
Magyarországról is érkezett Krakkóba.153 
 
 

Átkelés a Kárpátokon 
 

A magyar–lengyel határon Árvától Ung megyéig legalább 16 hágón, ill. határátke-
lőn szállítottak bort Krakkóba. A legnyugatabbi hágó az Árva megyei Podwilk és a 
lengyel Spytkowice között vezetett. Innen egyrészt a Skawa völgyében Jordanó-
won keresztül, másrészt pedig a Raba folyó völgyében – Nowy Targot kikerülve – 
Myślenicén keresztül lehetett Krakkóba jutni. A 16. század végén a Podwilk és 
Spytkowice felé vezető utat csak csempészútként használhatták a kereskedők, hi-
szen a „magyar” bort út- és lerakati kényszer kötötte Nowy Targhoz. A jordanówi 
út használatára csupán abból következtehetünk, hogy az 1607. évi varsói szejm 
már lehetőséget biztosít arra, hogy a borkereskedők a „magyar” borral erre is me-
hessenek; ettől fogva ugyanis Jordanówban is működik állami borlerakat.154 A tör-
vény itt – meglátásunk szerint – csak egy olyan gyakorlatot legalizált, amit amúgy 
sem lehetett volna megakadályozni. Az intézkedés nyomán a Nowy Targot (és 
Krakkót?) eddig elkerülő kereskedők is befizették az esedékes állami adókat.  

A második átkelési lehetőség Trsztenáról Hladková és Chochołów között 
adódott Nowy Targ felé.155 Nyugatról kelet felé haladva a harmadik átkelő Sze-
pesófalunál volt, ahonnan lengyel oldalon a Dunajec mentén fölfelé Nowy Targ-
ba, lefelé pedig – a Dunajec-áttörést Kluczkowice és Grywald felé kikerülve – 
Szandecbe vezetett az út, de Červené Kláštor/Lechnicnéla bort a Dunajec vizén 
is le lehetett úsztatni. 

                                                 
153  1592. jan. 21-én a trsztenai (Árva megye) Mathias Kohut 6 „pulkufka” magyar borral érkezik 

Krakkóba. Öt nappal később az Árva megyei Johannes Trinday követi 12 „pulkufka” magyar 
borral. AMKr. rkps. 2116. Fol. 67, 69. A lokcai (Árva megye) Simon és egy porubai (szintén 
Árva megye) név szerint ismeretlen kocsis 1594. dec. 9-én 12 „pulkuffa” magyar borral érke-
zik Krakkóba. AMKr. rkps. 2118. Fol. 102, 117. 1593. január 14-én a liptói Mathias 6 hordó 
„magyar” bort hoz Krakkóba. AMKr. rkps. 2117. Fol. 29. 1595. február 18-án és 22-én két 
besztercebányai kereskedő (Johannes Georgius és Gregorius Slovan) 36, ill. 8 hordó „ma-
gyar” bort hoznak Krakkóba, majd ólommal megrakodva térnek haza. AMKr. rkps. 2119. Fol. 
71, 75. A bort Lőcsén szerezhették be, mert Johannes Georgius a sajátján felül a lőcsei 
Danielova asszony 16 hordó borát is hozza. Uo. Fol. 72. 

154  Vol. Cons. II/2. 371. 
155  Atlas Historyczny II/1. 1. sz. térkép 
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Az ötödik átkelőt Ólublóról lehetett megközelíteni. Az út erre a granasztói 
hegyeken át Piwnicznába vezetett, onnan pedig a Poprád mentén Szandecbe. Ke-
leti irányba a következő átkelő magyar oldalról Čirč/Csércsről vezetett a Poprád 
jobb partján Muszynába. Ezt az átkelőt leginkább azok választhatták, akik Kis-
szeben felől jöttek Krakkóba. 

A Bártfát Palocsával összekötő útvonalról három helyen is átkelhettek Len-
gyelországba a borszállítók. Gaboltó felé Izbybe; Kurov/Kurónál Tyliczbe; és 
Ruská Vol´a/Poprádökrösnél Leluchówba. Ezekhez az átkelőkhöz közel fekszik 
Zlaté/Aranypataka,156 Snakov/Szánkó157 és Sveržov/Ferzsó,158 ahonnan több al-
kalommal érkezett bor Krakkóba. Zboróról a Becherov/Biharó–Koniecznai-há-
gón lehetett átkelni, míg a żmigródi borlerakatba Nižná Polianka/Alsópagony és 
Żydowsko között. A zempléni forgalmat ezzel szemben a Duklai-, a Csertész-
Jaśliskai-, a Palota-Nowy Łupkówi, a Virava-Łupkówi, valamint az Oroszrusz-
ka-Roztoki-hágókon bonyolították. Ung megyében egyetlen hágón keresztül ér-
kezhetett „magyar” bor Krakkóba, mégpedig a rybotyczei állami lerakat felállítá-
sát indokoló Lubnya-Wołosatei-hágón.  

 
 

A határtól Krakkóba vezető lengyelországi útszakaszok 
 

A Kárpátok hegyláncait elhagyva Lengyelországban a Beszkidek völgyeiben, ill. 
dombhátain vitt az út Krakkóba. A Kárpátok és Beszkidek domborzata Lengyel-
országban sokkal töredezettebb, mint a magyar oldalon. Itt a folyók felső folyá-
sának iránya észak-kelet–dél-nyugati, majd a tektonikai törésvonalak mentén 
délnyugat–északkeleti irányba váltanak és így érnek ki a Visztula-síkságra. A fo-
lyók errefelé nemcsak jobban kanyarognak, hanem hosszabb szakaszon is jelen-
tősen irányt változtatnak. A Kárpátoktól a nagyobb vízfolyások irányát a Myś-
lenice–Czchów–Pilzno–Frysztak–Dynów vonalig dél-kelet–észak-nyugati, innen 
viszont a dél-nyugat–észak-keleti irányú törésvonalak jellemzik. A folyók iránya 
az említett vonal után 60–90°-os fordulatot vesz. A Visztula jobboldali mellékfo-
lyói közül csupán a Dunajecre nem illik ez a séma. Itt a felszín annyira törede-
zett, hogy a folyó a hegyekből csak valószerűtlen kanyarokkal és áttörésekkel 
képes kijutni a Visztula medencéjébe.  

Az országhatárról Krakkóba vezető borutakat – a kárpáti határátkelőkhöz ha-
sonlóan – nyugatról kelet felé haladva vesszük sorra. A borkereskedelemmel és 
borutakkal részletesen foglalkozó 1578. évi varsói országgyűlésen az észak-kelet 

                                                 
156  Lásd: 59. és 120. lábjegyzet 
157  Vö. 133. lábjegyzet. 
158  1594. május 12-én Sveržov/Ferzsóból érkezik egy bizonyos Georgius Szoltis 11 hordó magyar 

borral. AMKr. rkps. 2118. Fol. 785. 
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magyarországi borok számára a legnyugatabbra Nowy Targban jelöltek ki állami 
borlerakatot. A nowytargi lerakat azoknak a sziléziai kereskedőknek volt fontos, 
akik közvetlenül a magyar kereskedőktől akartak bort vásárolni.159 Nowy Targba 
a magyar Trsztenán, a lengyel oldalon Chochołówon, Dunajecen és Ludzimier-
zen keresztül vitt az út. 1607-től Jordanówban is működött már állami borlerakat, 
ami arra utal, hogy Trsztenáról Nowy Targ (és talán Krakkó) elkerülésével, 
Jablonka, Podwilk és Spytkowice felé is vittek bort.160 Magyarországból Nowy 
Targba a legfontosabb út mégsem Árvából, hanem a Szepességből vezetett, ne-
vezetesen Szepesófaluból. Ez az út érintette Sromowicét és Czosztynt is.161 

Nowy Targból két úton is el lehetett jutni Krakkóba: egyrészt Myślenice, 
másrészt Dobczyce felé. A myślenicei út lehetett a forgalmasabb, mivel az 1570. 
évi vajdasági útrevízió ezt nevezi nowytargi országútnak.162 Ezt az útvonalat a 
második világháború előtti szakirodalom is említi.163 Nem tudni tehát, hogy a 
Nowy Targ–Mszana–Lubień–Myślenice útszakaszt Wyrozumska miért nem em-
líti a Krakkói Vajdaság régi útvonalairól szóló munkájában, ill. miért nem pótol-
ták a hiányt a Krakkói Vajdaság 16. századi történelmi atlaszában sem.164 

A Dunajec és a Poprád völgyében Szandec városán vezetett keresztül a borút, 
amely – Biecz és Krosno mellett – a lengyel Kárpátalján a „magyar” borok egyik 
legfontosabb kereskedelmi központja volt. A szandeci kereskedők a boron főként 
Lengyelország belsejében (Lublin és Varsó környékén), és nem Krakkóban adtak 
túl. Míg 1601-ben a krosnoiak 32, grybówiak 25, bobowaiak 15 hordó bort hoz-
tak Krakkóba addig a szandeciek mindössze négyet.165 

Szepesófaluból a Dunajec bal partján vezetett egy út Szandecbe, ami a folyó 
áttörését – a Krakkói Vajdaság történelmi atlasza szerint – Kluczkowice felé ke-
rülte ki, majd a folyót ismét megközelítve érintette Krościenkot, Łąckot,166 Ja-
zowskot és Podegrodziét. Az ólublói út a Poprád kanyarulatát levágva a granasz-

                                                 
159  1600. jan. 17-én Nowy Targból Krakkón keresztül visz haza 6 hordó „magyar” bort a knurówi 

(Szilézia) Jacobus. AMKr. rkps. Fol. 253. 
160  Divéky, 1905. 23. 
161  Atlas Historyczny II/1. 1. sz. térkép 
162  „gościniecku Nowemu Targu:” Ennek az útnak a leírása az útrevízió kéziratában Swiętniki falu 

tárgyalása után megszakad ugyan, Swiętnikin át azonban csakis Myślenicén, Lubeńen és Msza-
nán keresztül vezethetett út Nowy Targba. Lustracja dróg, 75–76. Vö. Wyrozumska, 1977. 74.  

163  Pieradzka, 1935. 45. 
164  Lustracja dróg, térképmelléklet. Vö. Atlas Historyczny II/1. 1. és 5. térkép 
165  Obuchowska–Pysiowa, 1981. 389. o. 
166  A Szepesófalut Szandeccel a Dunajec mentén összekötő útszakaszról Łąckoból érkezett bor. 

1595. febr. 11-én a łąckoi Sołtisz és a tolcsvai Gregorius Bonysz (Bónis Gergely) 110 lóval 
hozzák Johannes Kalay (Kállai János) magyar származású krakkói polgár 64 hordó „magyar” 
borát. Bónis ezen felül 16 hordó saját bort is hoz árulni, amiért köteles a vámot megfizetni. 
AMKr. rkps. 2119. Fol. 60.  
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tói hegyeken át Piwnicznánál ért ismét a Poprád völgyébe, ahonnan a folyó men-
tén, Rytro, Barcice, Stary Sącz és Biegonice167 érintésével vezetett tovább Szan-
decbe. Ebbe az útba csatlakozott Piwnicznánál a Poprád jobb partján Čirč/Csércs 
és Muszyna felől érkező út is.168 Szandecbe egy harmadik útvonalon is el lehetett 
jutni, mégpedig Bártfáról: Kurov/Kuró, Muszynka, Tylicz és Krynica érintésé-
vel. Ez az út a mai főút nyomvonalán Krynicától a Kamienica patak völgyében 
vezetett Szandecbe.  

Zboróról Szandecbe Becherov/Biharó felé a Ropa patak völgyében Hańczo-
wa, Uście, Łosie, Ropa és Grybów érintésével lehetett eljutni. Grybówból Szan-
dec elkerülésével is el lehetett jutni Krakkóba, mégpedig Czchów felé,169 de a 
borszállítók 1578-tól 1611-ig nem közlekedhettek erre, hiszen a bort be kellett 
mutatni vagy a szandeci vagy a bieczi állami borlerakatban. Grybówból közvet-
lenül Czchówba legkorábban csak 1611-ben közlekedhettek legálisan a borke-
reskedők, hiszen ettől fogva – a rendkívüli adók 1611. évi megajánlási formulája 
szerint – Grybówban is működött már állami borlerakat.170 A Krakkói Vajdaság 
történelmi atlasza szerint azok, akik Szandecből tartottak Krakkóba, több út kö-
zül is választhattak. A régi út Czchówon, Tymowán,171 Lipnica Murowanán és 
Bochnián keresztül vezetett, de már a 15. századból ismeretes olyan panasz, 
hogy a kereskedők Iwkowa felé elkerülik Czchówot, ill. Tymowát, és közvetle-
nül Lipnica Murowanába mennek.172 Szandecből Bochniába a kereskedők Usz-
wicán keresztül is mehettek, ahol egy fogadó is működött a 16. század második 
felében.173 Szandecből azonban nemcsak Bochnia, hanem Wieliczka felé is vitt 
egy mellékútvonal Krakkóba. Ennek az útnak a közelében fekszik Chormanice, 
ahonnan az 1592. évi krakkói vámnapló szerint 6 hordó „magyar” bor érkezett.174 

Szandectől keletre Grybów és Biecz között a Ropa patak völgyében található 
Gorlice, amelynek közvetlen összeköttetése volt Bártfával és Zboróval is. Az 
1570. évi Krakkó vajdasági útrevízió jegyzőkönyvében a bieczi polgárok arra 

                                                 
167  Az Ólublót Nowy Sącz-csal összekötő Poprád menti útszakaszról Barcicén és Biegonicén ke-

resztül érkezik bor Krakkóba. 1597. nov. 1-én biegonicei Martinus Iwko 6 hordó „magyar” 
bort hoz a magyar származású (Węgrinius/Hungarus) Alexander Gallus doktor krakkói polgár-
nak, melyet egy nemestől vásárolt Barcicében. AMKr. rkps. 2120. Fol. 533. 

168  Atlas Historyczny II/1. 1. sz. térkép 
169  A Grybów–Czchów útvonal létezésére már 14. és 15. századból is van bizonyíték. Kutrzeba, 

2009. 180–181. Vö. Wyrozumska, 1977. 16–17. (térképmelléklet) 
170  Vol. Cons. III/1. 50. 
171  1597. már. 29-én a będzini Johannes 6 hordó „magyar bort hoz Tymowából. AMKr. rkps. 

2120. Fol. 210. 
172  Wyrozumska, 1977. 70. 
173  1597. márc. 28-án az eperjesi Jacobus Varga 9 hordó borát egy uszwicai kocsis hozza Krakkó-

ba. AMKr. rkps. 2120. Fol. 209. Vö. Atlas Historyczny II./1. 1. sz. térképmelléklet.  
174  AMKr. rkps. 2116. Fol. 90. 
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panaszkodnak, hogy Uście földesura, Balthasarus Gładysz ezt az utat nem engedi 
használni; az erre haladó kocsikat lefogatja, a fuvarosokat megvereti, az utat pe-
dig nem hogy nem javítja – jóllehet vámot is szed – hanem még be is vágatja, 
úgyhogy lóval már el sem lehet erre menni. A revizoroknak Bártfa panaszlevelét 
is megmutatták. A megkeresésre Gładysz levélben válaszolt, amelyben eljárását 
azzal magyarázza, hogy egy új és törvénytelen útról van szó, amit régebben so-
sem használtak.175 

A vita számunkra is hasznos információkkal szolgál: A bieczi polgárok arra 
panaszkodnak, hogy ha az utat Gładysz lezáratja, akkor Grybówot, Bobowát és 
Ciężkowicét is elkerüli majd a Bártfáról jövő forgalom. Wyrozumska és a Krak-
kói Vajdaság történeti atlasza ezt a panaszt jogosnak veszi és azt a következtetést 
vonja le, hogy erre vezetett a Bártfát Grybówval összekötő főút is. Ezzel mi nem 
értünk egyet. Feltűnő, hogy a grybówiak nem éltek panasszal, a Bártfa–Grybów–
Czchów főútvonal lezárása pedig nemcsak helyi (grybówi), de országos vissz-
hangja is lett volna lengyel és magyar részéről egyaránt, hiszen Felső-Magyar-
országról Grybówon keresztül vitt a főút Krakkóba. Grybówon át jött Magyaror-
szágra Krakkóból európai körútja végén Szepsi Csombor Márton is.176 Meglátá-
sunk szerint a vitatott Ropa patak völgyében ténylegesen új útról volt szó, Gry-
bów felé pedig nem csak erre, hanem Gaboltóról a Beszkid-hágón át a Biała pa-
tak mentén is el lehetett jutni.  

Az egyik zborói út a Krakkói Vajdaság történeti atlasza szerint a Becherov/ 
Biharó–Zdyniai-hágón át a Sękowa patak völgyében Gorlicén keresztül vezetett 
Bieczbe, a másik pedig a Nižná Polianka/Alsópagony–Żydowskoi-hágón át, 
Krempna, Żmigród, Dębowiec és Hartlowa településeken keresztül. Az utóbbi 
útvonal fontosságát mutatja, hogy 1578-ban Żmigródban is hoztak létre állami 
borlerakatot. 

Bieczből Zakliczyn és Bochnia érintésével vitt a legrövidebb út Krakkóba. 
Żmigródból viszont a Jasło–Brzostek–Pilzno útszakaszon a Visztula síkságra is 
gyorsan ki lehetett jutni és a sík terepen a Lemberg–Krakkó főútvonalba csatla-
kozni. A duklai lerakatnál elsősorban azok fordultak meg, akik Sztropkó felől a 
Duklai-hágón keresztül érkeztek. Innen vihették a bort Krakkóba Żmigródon ke-
resztül is vagy Kobylany érintésével Jasło felé. A jaśliskai állami lerakatot Cser-

                                                 
175  Lustracja dróg, 42–43. Feltehetően ennek az útnak a megszüntetéséről rendelkezett az 1569. 

évi lublini országgyűlés, amikor a Magyarországból Lengyelországba vezető új álutak bevágá-
sát parancsolta meg a sztarosztáknak és a földbérlőknek (dżerżawca/tenutariusz). Vol. Cons. 
II/1. 251. Minden bizonnyal Gładysz is bérbirtokos lehetett, aki a törvénynek engedelmeskedett 
a gorlicei út bevágásával.  

176  „Ekképpen azért kívánságom szerint Bochnyán és Gribón által nagy szerencsésen ő szent fel-
sége, a szegény bujdosóknak és minden zarándokonak oltalmazó Istene 1618. esztendőben 
mindeneknek ítéletén és várásán kívül hazámba minden kár nélkül bevín…”. Szepsi Csombor 
Márton: EuropicaVarietas. Dunaszerdahely, 2003. 188. o. 
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tész felől lehetett megközelíteni. Erre lehetett a legnagyobb a borok forgalma, hi-
szen innen csak olyan települések felé vezetett tovább út, ahol szintén működtek 
borlerakatok; ezek Dukla, Rymanów és Krosno. Az ellenőrző pontok hálózata 
nyilván nem véletlenül erre volt a legsűrűbb. Innen elsősorban nem Krakkóba, 
hanem az ország belseje felé, Lublinba és Varsóba volt érdemes szállítani. 

A rymanówi borlerakatot a Łupków felől az Osława völgyében leereszkedő, 
majd Szczawnenél Bukowsko felé elkanyarodó borszállítmányok ellenőrzésére 
hozták létre. A Ruszkai-hágóról a Hoczewka patak völgyében Roztokin és Ba-
ligródon áthaladó út borforgalmát a leskoi lerakat ellenőrizte. Leskoból, Sanokon 
és Rymanówon keresztül Krosnoba visz az út Krakkó, de Rymanowból Koby-
lany felé Jasłoba is mehettek a Krakkóba szállítók. Krosnoból Frysztak és 
Brzostek érintésével Pilznonál lehetett kijutni a Lemberg–Krakkó útvonalra, de 
itt is létezett egy alternatív útvonal Jasłoba, mégpedig Zręcin, Łajscie és Czeluś-
nica településeken keresztül.177 

Az 16–17. század fordulóján még csak „csempészútént” működhetett a Lub-
nya–Wołosatei-hágóról Ustrzykibe és onnan Rybotyczén keresztül Przemyśłbe 
vezető útvonal, hiszen Rybotyczében csak 1620-ban hoztak létre állami lerakatot 
a „magyar” borok részére. Ennek az útnak a használatára viszont a krakkói vám-
naplókban már a 16. század végéről van utalás; egy 1597. évi bejegyzés szerint 
„magyar” bor Przemyśłből érkezett Krakkóba.178 Az Uzsoki-hágóról Lembergbe 
vezető úton Samborban, a Vereckei-hágóról Lembergbe vezető útvonalon pedig 
Stryjben vették nyilvántartásba a „magyar” borokat,179 ekkora kerülővel azonban 
– legalább is a források szerint – nem érkezett „magyar” bor Krakkóba. 

 
 

Összegzés 
 

A borkereskedelem útvonalait ezidáig mind a lengyel, mind a magyar szakiroda-
lom érintőlegesen, ill. utalásszerűen tárgyalta. Lengyel részről feltételezhető, 
hogy nem érdeklődtek a magyar útvonalak iránt, magyar részről pedig nyelvi ne-
hézségek akadályozták a legfontosabb forráshoz, a krakkói vámnaplókhoz való 
hozzáférést. Többéves kutatómunka eredményeként immáron részletes és konk-
rét adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek segítségével rekonstruálhatóvá, ill. 
feltérképezhetővé váltak ezek az útvonalak. Mivel a vámnaplók a bort szállító 
kereskedők, ill. kocsisok lakhelyét is megőrizték, a településnevek alapján nem-

                                                 
177  Atlas Historyczny II/1. 1 sz. térkép. 
178  1597. jan. 20-án Stanislaus Halaska 3 hordó „magyar” bort hoz Przemyśłből. AMKr. rkps. 

2120. Fol. 44. 
179  Tudniillik itt működött a legközelebbi határmenti borlerakat. Vö. 26. lábjegyzet 
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csak a borszállítási utak nyomvonalait rekonstruálhattuk, hanem azt is, hogy ezek 
közül melyek voltak a legfrekventáltabbak.  

Közvetlenül a termőhelyről vittek bort Krakkóba Gyöngyösről, Ónodról, Mis-
kolcról, Görgőről, Szádalmásról, Abaújszántóról, Göncről, Tolcsváról és Sáros-
patakról. A főbb kiszállítási utak pedig egyrészt Kassán és Eperjesen, másrészt 
Zemplén megyén és Bártfán keresztül vezettek. Ha a mellékelt térképet megnéz-
zük, azt látjuk, hogy a legtöbb fuvaros a Bártfa környéki falvakból származik. 
Ezeket a kocsisokat bízták meg a szállítás lebonyolításával mind a kassai keres-
kedők, mind pedig azok, akik közvetlenül a termőhelyről szállítottak. Bártfáról a 
legrövidebb út Krakkóba Zlaté, Gaboltó és Grybów városán keresztül vezetett. 
Jóllehet sok egyéb alternatíva kínálkozott, a vámbejegyzésekből arra következ-
tethetünk, hogy a Kassa– Eperjes–Bártfa–Grybów–Bochnia volt a legfrekventál-
tabb útvonal. 

Néhány újonnan felfedezett kerülő útvonal arra utal, hogy a kereskedők – ha 
csak tehették – elkerülték a nagyobb városokat. A Zemplén felől érkezők Eper-
jest Ternyén és Tótselymesen át haladva kerülték ki, Bártfát pedig Kolossón és 
Erdővágáson keresztül. Kassát a gyöngyösi és egri bort szállítók csak Csetnek és 
Igló érintésével, a tornai bort szállítók pedig a Stószi-hágón keresztül szintén 
Igló felé kerülhették ki. Ezek a szállítók minden bizonnyal Lőcsét is elkerülték, 
hiszen Iglóról Csütörtökhely felé is vezetett egy elkerülő út Késmárkra. A lehet-
séges szállítási útvonalakat számba véve – a terepviszonyok ismeretében – Felső-
Magyarországról Árvától Ung megyéig a Kárpátok mintegy 16 hágóján érkezhe-
tett a bor Krakkóba. 

Mindebből egyértelműen látszik, hogy az útvonalak száma – a középkori ál-
lapothoz képest – megsokszorozódott. Ez a megsokszorozódás főként Lengyel-
országra érvényes. Magyarországra csupán annyiban, amennyiben a hagyomá-
nyos (Abaúj–Sáros–Szepes megyei) útvonalak mellett újabb kiszállítási „alterna-
tívák” jelentek meg Zemplén megyén keresztül. Történt mindez azért, mert a kö-
zépkorhoz képest ekkor már nemcsak polgárok foglalkoz(hat)tak a távolsági ke-
reskedelemmel, hanem a nemesek és a mezővárosi parasztság is. Ezek mind a 
lengyel, mind a magyar oldalon igyekeztek közvetlen kapcsolatba lépni egymás-
sal, kikerülvén a (szabad) királyi városokat. Az útvonalhálózat bővülését az is 
indukálta, hogy nemcsak a városokat akarták kikerülni, hanem a vámfizetést is. 
Ily módon újabb és újabb csempészutak jöttek létre, amelyek mentén – némi fá-
ziskéséssel – újabb ellenőrző pontokat, ill. vámhelyeket hoztak létre mind Ma-
gyarországon, mind Lengyelországban. 



 

 

 
 
  




