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Adatok Nagyvárad szőlőtermeléséhez 
a 17. században és a 18. század első felében*

A váradi szőlőtermelés létét már Árpád-kori oklevelek is igazolják. A ma Nagyvá
rad külvárosát alkotó (Várad)szőlőst 1276-ban IV. László király adományozta a váradi 
káptalannak.' A szőlős név egyértelműen arra utal, hogy a település lakói a korai 
Áipád-korban olyan szolgák (servi) voltak, akik értettek a szőlőműveléshez, és ezért 
uruk szőlőművesként (vinitores) foglalkoztatta őket. Az általuk művelt szőlők ugyan
úgy mint ők maguk, az uraság tulajdonát képezték, a szőlőhegyek termése a földes- 
urakat illette meg. E helyzethez képest már változást jelentett az, amikor a szőlőmü- 
ves szolgák azáltal váltak érdekeltté a termelésben, hogy a termés egy részét meg
tarthatták maguknak. Solymosi László megállapítása szerint a XII. század során 
alakult úgy a helyzet Magyarországon, hogy a jobb minőségűnek tartott, taposással 
előállított mustot az uraság kapta, s a megmaradó préselt szőlő leve maradt a szőlő
művelő (vinitor helyett egyre inkább vinidator-nak nevezett) szolgának.

A szőlőművelő szolgák mellett a hospes telepítésekkel a hazai bortermelés gyak
ran kapcsolódott össze külföldi jövevényekkel. Nincs okunk kétségbe vonni, hogy 
a középkorban még önálló oppidumként szereplő Körös jobbparti városrész: 
Váradolaszi vallon telepesei ugyanúgy szőlőművesek is voltak, mint a szerémségi 
Nagyolaszi, vagy a hegyaljai Olaszliszka vagy Tállya lakói.

A 13-14. században indult el az az átalakulás amely a szőlőművelést, az adó
zást, a szőlőbirtokjogi helyzetét egészen a jobbágyfelszabadításig meghatározta. 
Ekkor született meg az urasági (szolgamunkára épülő) szőlőtermeléssel szemben a 
jobbágyi szőlőgazdálkodás, vált általánossá a helybeliek és vidékiek (extraneusok) 
megkülönböztetése a járadékfizetők között, ekkor alakult ki a szőlők szabad bir
tokforgalma és az a helyzet, hogy a szőlőbirtok legfőbb formája a cseberadó illetve 
hegyvám, majd a gabonakilenced illetve tized hatására a mindenkori termés meg
határozott részét jelentő szőlődézsma.2 * 1

* A tanulmány az OTKA T 29149 sz. pályázat támogatásával készült.
1. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Bp. 1987. 685.
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Váradon mindezen említett változások végbementek. Sok adat szól a szőlők 
14. századi forgalmáról, de arról is, hogy mind a káptalan, mind a város lakosai 
számára fontos jövedelmi forrást jelentettek a váradi hegyen lévő szőlők. Egy 1312- 
ből származó káptalani oklevél arra utal, hogy a váradi lakosok csekély szántó
földdel rendelkeznek,2 3 ezért van sok kézműves közöttük. Más oklevelek viszont 
kétségtelenné teszik, hogy a szőlő ugyanolyan fontos jövedelemforrás a városla
kók számára, mint a kézművesség. 1273-ban a váradi szőlődézsma felét a püspök 
átengedte a káptalannak. 1318-ban a káptalan egyik szigeti jobbágya váradi szőlő
jét, amely egy új telepítésű szőlő felett volt, eladta Péter ispánnak és két fiának. 
(Sziget Vadkert, Velence és Szombathely mellett a középkori Várad külvárosa volt.) 
Egy másik elidegenített szőlő szomszédja 1321-ben Johannes Gallicus volt, azaz a 
vallon telepítés emléke még elevenen élt a 14. század elején is.4

A szőlődézsmára történő hivatkozás 1273-ban s egy 1374-ből származó adat, 
amely szerint a váradi káptalan falvaiban a szőlőbirtokosok kilencedet fizettek 
földesuruknak,5 azt igazoják, hogy Váradon és a környező falvakban nemcsak a 
szőlőművelésnek vannak korai nyomai, de a járadék átalakulásának is.

A 16-17. században megjelenő tömeges források-elsősorban a dézsmajegyzé- 
kek -  már nem sok változást mutatnak a késő-középkori átalakuláshoz képest, ugyan
akkor statisztikailag is vizsgálhatóvá tesznek olyan kérdéseket, mint a helybeliek 
és vidékiek aránya, a szőlő szerepe a különböző kondíciójú városi és falusi gazdál
kodók életében.

Várad nemcsak a 14. században, de később is a megye legnépesebb települése 
volt. A 16. század derekán lakosai a külvárosokkal együtt 545,5 porta után adóz
tak, s ez nemcsak 1400 háztartást s legalább 5,5 ezer lakost jelentett a városban. Ez 
a népesség a XVII. század derekára sem csökkent 1000 háztartás, mintegy 4,5 ezer 
fő alá. Igazi pusztulás csak 1660 után kezdődött, amelynek hatásait csak a 18. 
század békés gyarapodása tudta feledtetni.6

2. Solymosi László: A földesúri járadékok új rendszere a XIII. századi Magyarorszá
gon. H. n. 1998. 137-181. Vő: A szőlő utáni adózás első korszaka. Agrártörténeti 
Szemle, 1990.

3. Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. Bp. 1993. 248.
4. Györffy György: i. m. 685-86.
5. Bunyitai Vince: A váradi káptalan legrégibb statútumai. Nagyvárad, 1886. 53.
6. Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a XVI. század közepén. Bp. 1990. 

194. Jakó Zsigmond: Bihar vármegye a török pusztítás előtt. Bp. 1934.153-54. Makkai 
László: I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai. Bp. 1954. 39. Várad 1660. 
évi ostromára és a török uralom alá kerülésére: Evlia Cselebi törk világutazó magyar- 
országi utazásai 1660-1664. Bp. 1985. 50-64. Liviu Borcea: contributii la istoria 
ora$ului Oradea in timpul stâpînirii otomane ( 1660-1692) Crisia XI. ( 1981 ) 109-123.
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A szőlőkről az első részletes kimutatást az 1599. évi dézsmajegyzékben találhat
juk. Ekkor a város határán 355 hold dézsmaköteles szőlő 507 birtokos használatá
ban volt. Nem állíthatjuk , hogy a dézsmaköteles szőlők a váradi promontóriumon 
lévő összes szőlőültetvényt felölelték, hiszen mellettük lehettek földesúri (allodiális) 
szőlők is, illetve olyanok, amelyeket a fóldesuraság időlegesen, vagy véglegesen 
mentesített a kilencedfizetés kötelezettsége alól (exempta, libera vinea). Ezek terje
delmét sem ekkor, sem a későbbi évtizedekben nem ismerjük, a mentesítésekről 
azonban vannak adataink. 1725-ben az Ablakos nevű hegyen a városi magisztrátus 
Gusó György „nemes és concivis” lakosnak „egy darab szőlőnek való gyepet” be
csült meg, amelynek egy részében már voltak 2-3 esztendős palántok is, „dézsma 
ellen hét egész esztendeig.”7 A becslevél jogosította fel a szőlő birtokosát arra, hogy 
hét évig ne fizessen urasági kilencedet. Más vidékektől eltérően a szabadságlevelek 
kiadása nem az urasági tisztek, hanem a városi tisztviselők joga volt. Ebből a 18-19. 
század fordulóján vita is keletkezett a város és a káptalan között. 1740-ben is talá
lunk olyan bizonyságlevelet, amelyet az új ültetésű szőlő „dézsma ellen való becsü
lése”8 miatt adtak ki. A 18. század későbbi évtizedeiben szinte minden szőlőhe
gyen: a Strazsadombon, a Pecsenyés oldalon, a Nyilas oldalon, az Aranyos oldalon, 
„a Csicsiri-dombon” a Kis-Rózsás-dombon, a Kis-Setét-Agon, a Görög oldal Tetőn 
adtak ki a városi tisztviselők olyan mentesítő (exemptionális) leveleket, amelyek a 
„parlag vagy pedig palántokból feléppített” szőlőkre vonatkoztak.9

A szőlőtermelés szerepe a 17-18. századi Nagyváradon a középkorhoz képest 
nem csökkent. A szántóföldek területe a 16. század végén is minimális maradt10 11 s 
a város a bihari szőlőmonokultúra egyik központja volt. A 18. században az úrbér
rendezés során a váradolasziak is azt tekintették legfőbb fogyatkozásuknak 
(maleficia), hogy „szántóföldeink s kaszálló Réteink tellyességgel nincsenek”. 
Ugyanakkor a haszonvételek (bénéficia) között sorolták fel, hogy „szőllő hegye
ink és gyümölcseink vágynak”. A váradvelenceiek is arra hivatkoztak, hogy a sző
lőhegyek nagyon közel, alig egy „fertály” órányira vannak a városhoz és igen jó 
borokat teremnek, s „mivel itt közel bővségesen vágynak az Szöllő hegyek, azo
kon lévő szöllöknek munkáiból a Szegénység segíti magát.”11

7. Filiala Archivelor Statutului Jud. Bihor. Inv. 26. Primaria Municipului Oradea 1715- 
1804. (Polgármesteri iratok) 1725. ápr. 8. (A továbbiakban: FASJB)

8. Uo. 1740. nov. 12.
9. Uo. 1786. okt. 5.
10. N. Kiss István-. XVI. századidézsmajegyzékek (Borsod, Heves, Bereg, Bihar és Kö- 

zép-Szolnok megyék) Bp. 1960. 905.
11. Magyar Országos Levéltár (MÓL) Filmtár, 4159 doboz. Oppidum Várad-Olaszi, Ve

lence Mező Városának Urbarioma. Veronoca Covaci: Reglementarea urbarialá din 
comitatul Bihor ín doua jumätate a secolului al XVIII-lea. Crisia XI (1981) 137.
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Nagyvárad jogi helyzetében a török uralom végével-mint ismeretes-változá
sok következtek be. A korábban egységes, de kerületekre, városrészekre osztott 
város Fényes Elek szavai szerint „erőszakosan szétszakíttatott” és négy város lett 
belőle: Nagyvárad, Váradolaszi, Váradváralja és Váradvelence. E négy oppidumból 
Olaszi és Velence a nagyváradi római katolikus püspök, Nagyvárad a váradi kápta
lan, Váralja pedig a kincstár tulajdonába került.12

A 17. század kezdete óta eltelt másfél évszázad alatt -  úgy tűnik -  nemcsak 
megőrződött a szőlőtermelés fontossága, de jelentős változások is következtek be 
e termelési ágban. A 18. század 40-es és 50-es éveiben számottevően nőtt a szőlő- 
terület. Ezt ugyan mind a négy város esetében nem tudjuk száijiszerűen is igazolni, 
Váradolaszi esetében azonban igen, s nincs semmi okunk feltételezni, hogy a má
sik három település esetében ne hasonló folyamtok játszódtak volna le, annál is 
inkább, mert a szőlőhegyek jelentős része a Körös jobbpartján volt, ott ahol Olaszi 
is található.

1599-ben Váradolaszin 66 szőlőbirtokosnak 807,2 váradi köböl bora termett.13 
(Egy váradi köböl 42,4 liter) 1737-ben Váradolaszi szőlőbirtokosai 484 köböl ter
més után fizettek dézsmát,14 1763-ban viszont -  igaz Váradolaszi, Váradszőlős és 
Váradvelence lakosainak együttes termése 5083 köböl volt.15 Aligha kétséges, hogy 
a növekedés nagyobb része a váradolaszi szőlőbirtokosokra jutott, hiszen mind 
Szőlős, mind Velence jóval kisebb település volt Olaszinál. 1599-ben Váradvelencén 
összesen 5 polgárnak volt szőleje a váradi promontóriumon.16

Megváltozott a helybeliek és vidékiek aránya is. 1599-ben még azt tekinthetjük 
jellemzőnek, hogy a váradi polgárok birtokolnak idegen települések, mindenek
előtt Bihar, Csatár, Pincehely, Száldobágy, Újlak promontóriumain szőlőket. N. 
Kiss István megállapításai szerint a váradi lakosság 53,4 %-ának volt idegen határ
ban fekvő szőlője. Nemcsak a leggazdagabbaknak, hanem a szegény zselléreknek 
is, akik éppen az extraneus szőlő segítségével igyekeztek a birtokosok között meg
maradni.17 18 Két évszázaddal később, 1795-ben viszont a váradi szőlőhegyen is ta
lálunk összesen 182 extraneus birtokost, azaz a szőlők területének növekedésével 
együtt járt az idegen birtokosok számának növekedése is . '8 Sajátosnak tekinthető, 
hogy 1599-ben Biharpüspöki szőlősgazdái között 69 nagyváradi volt, 1795-ben a

12. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. II. 262.
13. N. Kiss István: i. m. 902.
14. FASJB Inv. 26. 1737. nov. 18.
15. Uo. Conscriptio procreationis vini promontorio Magno Varadiensis 1763.
16. N. Kiss István: i. m. 903.
17. Uo. 906.
18. FASJB Inv. 26. Nevei azon idegen lakosoknak, kikaN. Váradi hegyen szöllöt bírnak. 

1795.
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nagyváradi szőlőhegyen volt a közeli Biharpüspökin élő 77 jobbágynak szőlője. A 
182 extraneus között a püspökiek mellett nagyobb számban voltak még 
biharkeresztesiek, berekböszörményiek, szurdokiak, szalontaiak és Berettyóújfa
luba valók. A szabad birtokforgalom a 18. század második felére már szinte el vá
laszthatatlanul összebogozta a helybeliek és vidékiek helyzetét. Váradi polgárok 
természetesen továbbra is birtokoltak idegen településeken szőlőket, ugyanakkor 
a váradi szőlőhegyek is egyre nagyobb arányba kerültek idegen tulajdonosok ke
zére.

A szőlőbirtok sajátos helyzetéből további társadalmi következmények is fakad
tak. A dézsmafizetésre kötelezett szőlőbirtok nemcsak jobbágyok között cserélhe
tett gazdát. A vásárlók között polgárok és nemesek, olykor főrendűek is előfordul
tak. A Tokaj-Hegyalján és más minőségi borvidékeken kialakult helyzet19 jellemző 
volt Nagyváradra is. Az 1763. évi -  már idézett -  dézsmajegyzék szerint a váradolaszi 
és velencei (extraneus) szőlőbirtokosok között szerepelt tekintetes Pongrátz Má
tyás, Zsembery István, Кару Ferencné, de nagyságos Balogh Zsigmond, Szalay 
József és Beöthy Gábor is. Mivel a tekintetes cím a nemeseket, a nagyságos pedig a 
főrendeket illette meg, láthatjuk, hogy a dézsmaadó szőlők birtokosai között mind
két csoport képviselve volt. Ugyanígy nem tartozott a jobbágyok közé a dézsma- 
jegyzékben „velencei szakadár egyház’’-пак nevezett ortodox püspökség sem.20 Azt 
sem tekinthetjük véletlennek, hogy a polgárok, nemesek és főrendűek a legnagyobb 
szőlőbirtokosok közé tartoztak. 1763-ban a polgár Swartz Fülöpnek 112 cseber (4760 
liter) bora termett, a főrendü Beöthy Gábornak 99, Zsembery Istvánnak 80, az orto
dox püspökségnek 50 cseber (urna) bora. E területen is változást tapasztalunk a 16- 
17. századi helyzethez képest. 1599-ben a helybeli, földesúri hatalom alatt élő me
zővárosi polgárok közül kerültek ki a leggazdagabb szőlőbirtokosok. 18 birtokos-  
az összlakosság 3,2 %-a -  termelte meg az évente hordóba kerülő borok 16,2 %-át. 
Köztük már ekkor is volt olyan a Péntekhely utcában, akinek 80, Olasziban, akinek 
54,1, Vadkerten akinek 89,3, Szigeten pedig akinek 62 váradi köböl bora termett.21 
E leggazdagabb helyi (mezővárosi) polgárok helyét foglalták el a 18. század máso
dik felére az extraneus nemesek. Míg 16-17. században a szőlőbirtok és a bor a 
mezővárosi polgárság tőkefelhalmozásának egyik fő eszköze volt, a 18. században 
a nemesi vagyonfelhalmozás eszközévé válik.

A járadékfizetés területén is tapasztalhatunk változásokat. Fentebb már utal
tunk rá, hogy a 14. századtól kezdve az országos tendenciáknak megfelelően Vá
rad szőlőbirtokosai is kilencedet fizettek földesuruknak, a káptalannak, illetve a 
püspökségnek. Az úrbérrendezés során azonban a váradolasziak arról vallottak,

19. Orosz István: Hagyományok és megújulás. Debrecen, 1995. 36-37.
20. Vö. a 15. sz. jegyzettel.
21. N. Kiss István: i. m. 900-905.
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hogy „kilenczedet még eddig szőlleinktől nem adtunk a Földes Uraságnak, hanem 
tsak Királlyi Dézrnát”. Királydézsmának az egyházi tizedet nevezték abban az eset
ben, ha az valamilyen közcélra az uralkodóhoz került, aki bérlet, vagy más formá
ban magánosok kezére is juttathatta. Nincsenek ismereteink arról, mikor változott 
meg a szolgáltatások rendszere. Nem elképzelhetetlen, hogy a kilencedfizetés kö
telezettsége a felszabadító háborúk pusztításainak következményeként szűnt meg, 
miként erre Bihar megyében is volt példa.22 Váradolaszi oppidum szabadmenete- 
lünek tekintett jobbágyai -  bizonyára az egykori városi jogállás maradványaként-  
robotot sem úgy teljesítettek, mint a jobbágyfalvak, hanem -  ahogy vallották -  „a 
Robottának meg váltásában minden gazda fizet 3 Rf-ot”. A házas zsellérek ugyan 
12 nap robottal tartoztak, a házatlanok pedig 6 nappal (az Urbárium szerinti 18 
illetve 12 nap helyett), a mesteremberek azonban akkor is, ha nem volt házuk, csak 
1 forint taksát fizettek.23

A szőlőművelés és borkészítés metódusáról nem sok ismeretünk van. A szőlő
hegynek Váradon is saját rendtartása volt ugyanúgy, mint az ország más borterme
lő tájain. A kártételeket a „promontoriális rend tartások szerint”24 bírálták el, s a 
döntés a hegybíró kezében volt, akit négy jelölt közül választottak. A szőlőhegyek 
hasábokra, a hasábok járásokra, a járások sorokra voltak osztva. A „váradi deák 
szeminárium” szőlője pl. az „Aranyos hegyen” 7 hasábból állt. Egy-egy hasáb 
pedig 8 járásból. Összességében a birtok 145 „kapa allya” területű volt, ami azt 
jelentette, hogy 145 napszámra volt szükség egy-egy munkájának elvégzéséhez.25 
Egy ilyen nagyságú szőlő becsértéke a 18. század második felében 8 ezer forint 
volt. így aligha tekinthetjük véletlennek, hogy a nemesek tőkefelhalmozásának 
legfontosabb területe a szőlőbirtok vásárlása volt. A szőlőkben gyakran épültek 
rangosabb, vagy kevésbé rangos épületek s tartozékuk volt szőlők aljában lévő 
tisztás is. Barakonyi Illés nyolc járásból álló szőlőjét a „Setét-Ág” nevű szőlőhe
gyen „az kunyhójával és allyával edgyütt” becsülték 500 Rft-ra.26 A szőlőkben 
gyakran voltak gyümölcsfák is. A katolikus püspöki szeminárium említett szőlőjé
ben a precíz felmérés 642 gyümölcsfát talált, de mások szőlőjében is voltak több
nyire szilvafák.27

22. Bojt lakói már Várad eleste előtt a kilenced helyett részben évi 1 tallérral, vagy ki
sebb pénzösszeggel tartoztak uruknak. Varga János: Jobbágyrendszer a magyaror
szági feudalizmus kései századaiban 1556-1767. Bp., 1969. 319-20.

23. MÓL Filmtár 4159 doboz Oppidum Várad-Olaszi.
24. FASJB Inv. 26. 1786. aug. 28.
25. Uo. 1787. márc. 2.
26. Uo. 1785. ápr. 10.
27. Steff Ferenc „Setét-Ágon” lévő szőlőjében „két kis szilva fa” is volt. Uo. 1785. júl. 

19. Bóják Miklósné szőlőjében szintén szilvafák voltak. Uo. 1785. júl. 5.
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A szőlőben végzett munkákról a napszámosok bérét szabályozó limitációk tájé
koztatnak. 1760-ban a nyitóknak 8, a metszőknek 9, a kapásoknak 8, az „öregség 
rákoknak” (?) 9, a „venyike hordóknak” 6, a karózóknak 8, a venyige szedőknek 4, a 
szőlő kötőknek 5, a szedőknek 3, a puttonyosoknak 6, a nyomóknak 8 polturát lehetett 
fizetni.28 Ezek szerint a szőlőket tavasszal kinyitották és ősszel természetesen befed
ték, a termés alakulását metszéssel befolyásolták. A tőkéket karóra futtatták fel és 
kötözték. Az év folyamán többször kapáltak. A szüretkor a leszedett fürtöket puttony
ban gyűjtötték össze a szőlő aljában. A mustot taposással, illetve préseléssel nyerték. 
Kétségtelen, hogy a legnagyobb szakértelmet a metszés kívánt, ezért fizették a legna
gyobb napszámot a metszőnek. Mivel a limitáció minden szőlőmunkára kiterjedt, fel
tételezhető, hogy Nagyváradon ugyanúgy, mint a többi magyarországi minőségi bor
vidéken, nem szívesen alkalmaztak robotosokat szőlőmunkára.

Úgy tűnik az egyre terjedelmesebb szőlők munkaerő hiányát a gazdák és a vincel
lérek magasabb bér ígéretével kívánták megoldani. Nem véletlen, hogy a béreket sza
bályozó vármegye szigorú megtorlást helyezett kilátásba azoknak, akik a limitációkban 
megszabott béreknél többet fizettek. Ha valamelyik gazda, vagy vincellér a 1 imitációnál 
több bért fizetett, ha jobbágy volt 24 botbüntetésre ítélték, ha pedig nemes, vagy deb
receni „concivis”, nevét meg kellett küldeni (bírság kiszabása miatt) a megyei szolga
bírónak. Ha a munkás kért többet a limitált árnál, őt is 24 pálcával kellett büntetni.

A megtermett bor értékesítésében a váradiak jobb helyzetben voltak az ország más 
szőlővidékénél. Általában ugyanis ritkán fordult elő, hogy a jobbágyok ne csak Szent 
Mihálytól karácsonyig, vagy újévig mérjék borukat. A váradolasziak azonban azt állí
tották az úrbérrendezéskor, hogy „kocsmáltatásunk vagyon egész esztendeig”,29 30 azaz 
a földesúr nem élt korcsmáltatás (educillatio) királyi kisebb haszonvételével. A bor
termés felvásárlásáról bizonyára valós képet ad Lébli Ádám „zsidó” és Tholt György 
váradi szőlőbirtokos 1773. évi szerződése. E szerint a kereskedő még szüret előtt 
megvette Tholt György szőlőjének egész termését, s ezért közreműködött a szüretben 
is. Ő fizette a „nyomókat (azaz taposókat) és a sajtó körül lévő személyeket” (azaz 
préselőket), de a szállítás költségei is őt terhelték. A szedőket és puttonyosokat vi
szont a tulajdonosnak kellett fizetnie. A szerződés szerint a bor árát a dézsmálás után 
a kereskedő két részletben fizette ki Tholt Györgynek.3 0

Összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy a váradi szőlőtermelés a középkor óta 
jelentős volt, s a 17-18. században nemcsak kiszélesedett, de olyan sajátosságokat is 
felmutatott, amelyek mindenképpen indokolják, hogy a történetkutatás az eddigiek
nél behatóbb vizsgálatokat végezzen e területen is.

28. Uo. 1760. márc. 29.
29. MÓL Filmtár 4159 doboz. Oppidum Várad-OIaszi.
30. FASJB Inv. 78. 1773. okt. 12.
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Résumé

István Orosz: Data to the vine production of Nagyvárad in the 17th and the 
first half of the 18,h century

Wine production in Nagyvárad is recorded as early as the 13lh century in a written 
source, reporting also that the Arpád-dynasty rulers had Wallonians settled in 
Váradolaszi in order they grow vine. The flourishing of viniculture was largely 
fostered by the fact that the city was an episcopal see. The produce of quality wine 
was facilitated by favourable soil and climate conditions as well as urged by the 
numerous population. This dynamic progress must have been broken by the Otto
man occupation of the city in 1660, but in the last decade of the 17th and in the 18th 
century viniculture was given a new impetus. The paper gives an overview of this 
process.
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