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Összefoglalás. A hazai szőlészek, borászok, de még a klímakutatók körében is jól ismert a Szőlő Jövésnek Könyve. Ennek 
ellenére viszonylag kevés olyan tudományos igényű kutatás és publikáció található, melyben adatforrásként a Könyvből 
nyerhető információk szerepelnek. A tanulmány nyomon követi a hazai és a nemzetközi klímakutatásban megjelent olyan 
munkákat, melyekben a Szőlő Jövésnek könyve, mint adatforrás jelenik meg.  
 
Abstract. The Book of Vine sprouts is well known both among the Hungarian viticulturist experts and climatologists. Alt-
hough the high reputation of the Book only few scientific publication have been published based on information obtained 
from it. This study tries to follow up the publications in the domestic and international literature in which the Book of Vine 
sprouts as data source appears. 

 
Bevezetés. Április 24. Szent György napja, Kőszeg vá-
rosának nevezetes ünnepe. Ehhez a naphoz kötődik az a 
kultúrtörténeti ereklye, amit Szőlő Jövésnek Könyve cí-
men ismerünk. 1740 óta minden évben ezen a napon be-
jegyzésre, berajzolásra kerülnek a környékbeli szőlőhaj-
tások, ahogy erről a Kőszegi Városi Múzeum honlapjáról 
(www.koszegimuzeumok.hu) is értesülhetünk: 
„Eleitül ezen Nemes Városban bévett szokás szerint 
Szent György napján, úgymint szokott, bírói választás 
napján az hegymesterek az tanácsházba szoktak szőlő 
jövíseket hozni, melyek által az városi lakósok is az bor-
béli terméshez reménségek volt, és ezen jövisek akkoráig 
könyvben nem rajzoltattak…”  

olvasható a kőszegi Szőlő Jövésnek Könyve első lapján. 
Az ominózus könyv azonban nemcsak érdekesség és ha-
gyományőrzés, hanem fontos információforrás is. Törté-
netesen a környékbeli szőlőfajták tavaszi fenológiai álla-
potát mutatják be a rajzok illetve feljegyzések. A növé-
nyek fejlődésének üteme szoros kapcsolatban van a kli-
matikus viszonyokkal, mely kapcsolat már a szisztemati-
kus meteorológiai megfigyelések kezdetén is nyilvánvaló 
volt. Reaumur például már 1735-ben azt javasolta, hogy 
a növények fejlődési ütemének leírására a naptári napok-
nál alkalmasabb a hőmérsékleti összeg. A 19. század kö-
zepe táján Európa-szerte megalakuló Nemzeti Meteoro-
lógiai Intézetek mérési, megfigyelési programjába rendre 
beépültek a fenológiai megfigyelések is. Noha a Szőlő 
Jövésnek Könyve nem tekinthető meteorológiai szem-
pontból szisztematikus megfigyelésnek, de miután visz-
szanyúlik a műszeres megfigyeléseket megelőző idő-
szakba, így mindkét szempontból fontos és értékes adat-
forrásnak tekinthető: a klimatikus tényezők hatása ta-
nulmányozható a szőlő fejlődési ütemére és a fejlődésből 
következtetni lehet az egyes évek tavaszi időszakának 
meteorológiai viszonyaira. Jelen tanulmányban a klíma-
kutató szemszögéből tekintjük át azokat a szakcikkeket, 
amelyekben, mint adatforrás jelenik meg a Szőlő Jövés-
nek Könyve. A következő kérdésekre keressük a választ:  

Mennyire ismert a Szőlő Jövésnek Könyve, mint tudo-
mányos vizsgálatokra alkalmas adatforrás? 
Milyen publikációkban kerül említésre a Könyv? 
Milyen módszerekkel vizsgálják az adatokat? 
 
Mennyire ismert a Szőlő Jövésnek Könyve? A hazai 
szőlészek, borászok, de még a klímakutatók körében is 
jól ismert a Szőlő Jövésnek Könyve. A szélesebb körű 
ismertséget a mai internetes világban jól jelzi az a mérő-
szám, hogy egy fogalom vagy jelenség hány világhálós 
honlapon illetve elektronikus dokumentumban jelenik 
meg. A keresőrendszerek megmutatják a találatok szá-
mát. Így például a Google keresőbe beírva magyar nyel-
ven, hogy „Szőlő Jövésnek Könyve” 2016. április elején 
2290 találatot kaptunk, május 19-én pedig 3650 találatot. 
A találatok nagy része Kőszeg város kulturális és turisz-
tikai programajánlataihoz köthető, ami arra utal, hogy a 
városnak sikerült egy márkát, brandet felépítenie e köré 
a kultúrtörténeti érték köré. Ha angol nyelven írjuk be a 
keresőbe „Book of Vine sprouts of Kőszeg” 2016. április 
elején 209, míg május 19-én 321 találatot kaptunk.  
 
Milyen publikációkban kerül említésre a Könyv? A 
tudományos szakirodalmi adatbázisokban kutakodva, a 
MATARKA néven ismert Magyar folyóiratok tartalom-
jegyzékének adatbázisa 5 olyan dokumentumot mutatott 
meg, melyeknek a címében is megjelent a Könyv. Ezek 
időrendben az alábbiak: 
− Visnya Aladár: Szőlő jövésnek könyve. Búvár, 1935. 

(1. évf.), 9. sz., 609−613. 
− Bariska István: „Szőlő jövésnek könyve” és élő ha-

gyomány Kőszegen. Honismeret, 1979. (7. évf.), 5−6. 
sz., 96−100. 

− P. Erményi Magdolna: A „szőlő jövésnek könyve”.  
Borászati füzetek, 1998. (10. évf.), 1. sz., 13−15. 

− Bariska István: Szép hazánkat járva − A szőlő jövésnek 
könyve. Élet és tudomány, 2000. (55. évf.), 19. sz., 
591−593. 
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1. ábra: A Visnya Aladár által meghatározott szőlőhajtás 

hosszak, melyből Berkes dolgozott (Berkes, 1942) 

− Horváth Csaba: Szőlő Jövésnek Könyve. Borászati fü-
zetek, 2007. (17. évf.), 2. sz., 37. p. 

Változtatva kissé az írásmódon − Szőlő Jövésének 
Könyve − még további két cikket találtunk, mindkettőt 
Péczely György jegyezte: 
− Péczely György: A kőszegi „Szőlő Jövésének Könyve” 

Légkör. 1982. (27. évf.) 3. sz. 24−27. old.  
− Péczely György: A kőszegi „Szőlő Jövésének Könyve” 

− Két évszázad éghajlatának tanúi. Természet világa. 
1982. (113. évf.) 8. sz. 373−376. old. 

 
Felvetődik a kérdés a helyes névhasználatot illetően. Le-
het találkozni több verzióval is, úgymint Szőlő Jövésnek 
Könyve; Szőlő Jövésének Könyve; Szőlő jövésnek 
könyve; Szőlő jövések könyve. 
A szakirodalomban tehát az 1930-as évek közepén talál-
kozunk először a Könyvvel. Visnya Aladár, kőszegi 
nyugalmazott gimnáziumi igazgató volt az, aki nemcsak 
ismertette magát a Könyvet, hanem fel is dolgozta olyan 
értelemben, hogy egy-egy évhez hozzárendelte az adott 
évben lerajzolt szőlőhajtások legnagyobbikának hosszát. 
Ő volt az, aki felkereste Réthly Antalt, a Meteorológiai 
és Földmágnességi Intézet akkori igazgatóját, bemutat-
ván neki és kollégáinak magát a Könyvet. Réthly, aki 
akkoriban a Nemzetközi Agrármeteorológiai Bizottság 
tagja is volt, 1937-ben Salzburgban nemzetközi fórumon 
is ismertette a Szőlő Jövésnek Könyve adatforrást. Mint 
a Meteorológiai és Földmágnességi Intézet igazgatója 
megbízta Berkes Zoltánt, hogy foglalkozzon és tárja fel a 
szőlő jövések mérete és a meteorológiai változók közötti 
kapcsolatokat. Az Időjárás című folyóirat 1942. január-
februári számában Berkes meg is jelentetett egy cikket, 
amelynek jelentőségét Réthly oly nagyra tartotta, hogy 
ún. kis-kiadványt készíttetett belőle, és német nyelvű 
részletes összefoglalóval is ellátták, így a nemzetközi ki-
adványcsere révén szélesebb ismertségre tehetett szert. A 
kiadvány bibliográfiai adatai: 
 
− Berkes, Z., 1942: Éghajlatingadozások tükröződése a 

kőszegi szőlőhajtások hosszában/Spiegelung der Kli-
maschwankungen in dem Längenwachstum der Wein-
reben-Triebe in Kőszeg. A M. Kir. Orsz. Meteorológiai 
és Földmágnességi Intézet Kisebb kiadványai, Új soro-
zat 15, Budapest, pp. 17 
 

A klimatológusok részéről ezt követően sokáig nem mu-
tatkozott újabb érdeklődés, mígnem 1982-ben Péczely, 

 
2, ábra: Idézet Berkes (1942) munkájából a naptevékenység, 
szőlőhajtások hossza és különböző hőmérsékleti adatsorok  

viszonyáról 

 
3. ábra: Péczely (1982a) vizsgálatai a bor mennyiségi,  

minőségi mutatói és a hőmérsékleti viszonyok között 
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mintegy folytatván Berkes munkáját, két cikket is megje-
lentetett (lásd fentebb). 
A nemzetközi tudományos életet könnyebben elérő angol 
nyelvű publikáció először 2000-ben jelent meg cseh és 
magyar geofizikus kollégák tollából az Időjárás folyó-
iratban: 
 
− Střeštík, J. and Verő, J., 2000: Reconstruction of the 

spring temperatures in the 18th century based on the 
measured lengths of grapevine sprouts. Időjárás 104, 
123−136. 

 
Ekkor az Időjárás még nem volt része nemzetközi szak-
irodalmi adatbázisoknak, így nem lehet követni, hogy er-
re a cikkre később hány hivatkozás történt. 
2009-től Kiss Andrea és szerzőtársai történeti-földrajzi 
szemlélettel, több alkalommal is publikáltak olyan mun-
kákat, melyekben megjelentek a Szőlő Jövésnek Könyve 
feljegyzései adatforrásként. Először az Időjárás folyó-
iratban, majd külföldi kiadványokban is megjelenik a 
Könyv. 
 
− Kiss Andrea., 2009: Historical climatology in Hungary: 

Role of documentary evidence in the study of past 
climates and hydro-meteorological extremes. Időjárás 
113, 315−339.  

− Kiss, A. and Wilson, R., 2009: Analysis of late spring-
summer temperatures for Western Hungary based on 
vine, grain tithes and harvest records. European 
Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts 
11, 10945. 

− Kiss, A., Wilson, R. and Bariska, I., 2011: An 
experimental 392-year documentary-based multi-proxy 
(vine and grain) reconstruction of May−July 
temperatures for Kőszeg, West-Hungary. Int. J. 
Biometeorol 55, 595−611 

 
Ez utóbbi publikációk nyomán az amerikai Nemzeti Ég-
hajlati Adatközpont (NOAA) paleoklimatológiai prog-
ramjához kapcsolódóan a Szőlő Jövésnek Könyve beke-
rült egy nemzetközi adatbázisba az alábbi azonosítókkal: 

World Data Center for Paleoclimatology, Boulder and 
NOAA Paleoclimatology Program  
NAME OF DATA SET: Koszeg, Hungary 392Yr 
Documentary May−July Temperature Reconstruction  
LAST UPDATE: 7/2012 (Original receipt by WDC Paleo) 
CONTRIBUTORS: Kiss, A., R. Wilson, and I. Bariska  
IGBP PAGES/WDCA CONTRIBUTION SERIES 
NUMBER: 2012−116  

A Könyv létezéséről immár tudomást szerezhetett a leg-
szélesebb körű nemzetközi tudományos világ. Meg is lett 
az eredménye oly módon, hogy szőlészeti-borászati kuta-
tásokkal foglalkozó olasz szakemberek intenzív kutatá-
sokba kezdtek és 2014-ben, valamint 2016-ban több pub-
likációban is foglalkoztak a Könyvből kinyerhető infor-
mációk értelmezésével. 
 
− Parisi, S.G., Moreno, M.A., Cola, G., Lovat, L., 

Mariani, L., Morreale, G., Kiss, Z. and A. Calò: Spring 
thermal resources for grapevine in Kőszeg (Hungary) 

deduced from a very long pictorial time series 
(1740−2009). (2014) Climatic Change 126:443−454 

− Fila, G., Tomasi, D., Gaiotti, F. and Jones, G.V. 
(2016): The Book of Vine Sprouts of Kőszeg (Hunga-
ry): a documentary source for reconstructing spring 
temperatures back to the eighteenth century. Int J 
Biometeorol 60: 207−219. 

 
Milyen módszerekkel vizsgálják az adatokat? Az első 
tudományos igényű adatgyűjtés Visnya Aladár nevéhez 
köthető, aki a Könyvben található szőlőhajtás rajzokból, 
lévén azok megfeleltek az eredeti méreteknek, minden 
évhez hozzárendelte a maximális hajtáshosszt (1. ábra). 
A hajtáshosszak és a léghőmérséklet között keresett kap-
csolatot Berkes a korrelációszámítás módszerével. Kő-
szegről csak 1873−1908 időszakból álltak rendelkezésre 
mérési adatok, így Budapest és Bécs hőmérsékleti adat-
sorát is megvizsgálta. A havi középhőmérsékletek alap-
ján több időszakra vonatkozóan is számított korrelációs 
együtthatót. A legszorosabb kapcsolatot a budapesti már-
cius−április kéthavi átlaghőmérséklettel találta, amit 
r = 70% ± 5% formában közölt. 
Még egy ábrát idéznék Berkes munkájából, aki előszere-
tettel kutatta a naptevékenység hatását időjárási jelensé-
gekre és a szőlőhajtások vonatkozásban sem tudott ellen-
állni a kapcsolat felderítésének (2. ábra). 
Péczely (1982) publikációiban kiegészíti a korábbi hajtás-
hossz adatokat 1982-ig és újra elemzi a hőmérséklettel va-
ló kapcsolatot, ezúttal a szombathelyi meteorológiai ada-
tokkal. Hasonló eredményekre jut, mint Berkes. Ő már 
regresszió számítást is alkalmaz. Négyzetes regressziós 
függvénnyel írja le a relatív hajtáshossz és a márc+ápr 
hőmérséklet közti kapcsolatot. Vizsgálataiban nagyobb 
hangsúlyt helyez az inhomogenitások elemzésére. 
 
A Szőlő Jövésnek Könyve nemcsak a tavaszi hajtások 
rajzait tartalmazza, hanem az egyes évek bortermeléséről 
is számot ad, Péczely figyelmét megragadta az évjáratok 
meteorológiai elemzésének lehetősége. A szöveges mi-
nősítési leírásokból 5 kategóriát tartalmazó ordinális ská-
lát képez, majd a leggyengébb és a legjobb évekre vonat-
kozóan összeveti a bor mennyiségi és minőségi mutatóit 
a havi hőmérsékleti anomáliákkal. Ezt mutatjuk a követ-
kező, 3. ábrán. 
A 2000-ben az Időjárás folyóiratban Střeštík és Verő 
szerzők által publikált cikkben ugyancsak a hajtáshosz-
szak elemzése történik, immár 1999-ig kiegészített adat-
soron. Az 1900-ban bekövetkezett filoxéra vész követ-
keztében az adatsor jelentős zavart szenvedett, melyet a 
szerzők különböző korrekciókkal igyekeznek kikü-
szöbölni. Hasonló elveken keresnek kapcsolatot a hő-
mérsékleti viszonyok és a hajtáshosszak között, mint ko-
rábban Berkes (1942) és Péczely (1982). Eredményeiket 
azonban arra használják, hogy a műszeres méréseket 
megelőző időszakra is kiterjesszék a hőmérsékleti viszo-
nyok jellemzését Kőszeg térségére. Az így kapott adatso-
rokat összevetik prágai, bécsi és budapesti adatsorokkal. 
A Kiss, A. et al (2011) által publikált cikkben már nem-
csak a hajtáshosszakkal, hanem a Könyvből nyerhető 
más információkkal − az érés és a szüret időpontja, a bor 
minősége − is dolgozik, dendrokronológiai módszereket 
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alkalmazva nem is a tavaszi, hanem a nyári időszak hő-
mérsékleti viszonyait próbálja rekonstruálni. 
A 2014-ben és 2016-ban olasz szerzők által jegyzett pub-
likációkban egy alapvetően más megközelítéssel talál-
kozhatunk. A Szőlő Jövésnek Könyve rajzait megfelelte-
tik a szőlő fenológiai stádiumaira alkalmazott BBCH kó-
doknak. 
 

1. táblázat: A szőlő tavaszi időszakra jellemző fenofázisai  
és a megfelelő BBCH kódok. (www.mkk.szie.hu/) 

A szőlő tavaszi fenológiai fázisai a 
kiterjesztett BBCH skála alapján 

Kód Leírás 

0. Kihajtás 

00 
Nyugalom: világos rügyek alakja (hegyestől a  
kerekig), színe (világos vagy sötétbarna) és a mérete a 
fajtára jellemző. 

01 
Rügyduzzadás kezdete: a rügy a rügypikkely-
leveleken belül terjeszkedik. 

03 Rügyduzzadás vége: a rügy duzzadt, de nem zöld. 

05 „Gyapjas állapot”: barna rügygyapot tisztán látható. 

07 Rügypattanás kezdete: zöld hajtáscsúcs éppen látható. 

09 Rügypattanás: zöld hajtáscsúcs tisztán látható. 

1. Levélfejlődés 

11 Az első levél kiterült és eláll a hajtástól. 

12 Két levél kiterült. 

13 Három levél kiterült. 

14 Négy levél kiterült. 

15 Öt levél kiterült. 

16 Hat levél kiterült. 

19 Kilenc vagy több levél kiterült. 

 
A kódolás lényege, hogy egy alapvetően kvalitatív válto-
zóból − mint a fenofázis − kvantitatív változót képez, 
amellyel már összefüggés-vizsgálatok végezhetők 
(1. táblázat). Ezt a kódolást hajtják végre minden egyes 
rajzra vonatkozóan. Így egy évből több adatuk is lesz, hi-
szen nemcsak egy hajtás kerül megörökítésre. Külön fi-
gyelmet fordítanak a fajták szerinti megkülönböztetésre 
és szőlész-borász szemléletű kifejezetten agrometeoroló-
giai modellt alkotnak, melyben a fenológiai stádium ér-
téke az effektív hőösszeg lineáris függvénye lesz. Ha a 
tavaszi felmelegedési viszonyokra akarunk következtet-
ni, akkor ennek a modellnek az invertálásából kaphatjuk 
az alábbi ugyancsak lineáris összefüggést:  

Effektív hőösszeg= a*BBCH+b 

Parisi et al (2014) modelljében effektív hőösszegként az 
ún. normál hőmérsékletű órák NHH (január 1-től április 
24-ig) szerepelnek a 4. ábrán látható hatásfüggvénnyel 
súlyozott órás hőmérsékletekkel. A cikkben a hőmérsék-
leti adatok a bécsi feljegyzésekből származnak és csak a 
burgundi fajtára vonatkozó megfigyelések szerepelnek. 
Az 1740−2009 időszakra meghatározott NHH összeg ér-

tékeit az idősor elemzésben alkalmazott Bai és Perron 
(1998) teszttel négy egymástól elkülöníthető időszakra 
bontják az alábbiak szerint (5. ábra, 2. táblázat). Ugyan-
csak a BBCH kódok skáláját alkalmazza vizsgálataiban 
egy másik, túlnyomórészt olasz szerzőkből álló kutató-
csoport. Fila et al. (2016) a Könyvben található minden 
szőlőfajtára vonatkozóan előállították az adott évre jel-
lemző fenológiai fázist. A Könyvben említett fajtákat 
mind felsorolják az említés gyakoriságával valamint az 
első és utolsó említés évszámával. A hőmérsékleti viszo-
nyokat az agrometeorológiában szokásos effektív hőmér-
sékleti összeggel − growing degree day (GDD) − jelle-
mezték. A modell kidolgozásához Szombathely napi me-
teorológiai adatait használták föl. Minden, legalább öt-
ször szereplő fajtára elvégzik a modell parametrizációját. 
Az effektív hőmérsékleti összeg meghatározásánál a napi 
középhőmérséklet küszöb feletti részével számolhatunk. 
Mivel az effektív hőösszeg (GDD) számításánál a külön-
böző fajtáknál eltérő lehet a bázishőmérséklet, ezért 0−10 
fok között 1 fokonként elvégezték a számításokat, hogy 
kiválasszák minden fajtához az optimális bázishőmérsék-
letet (R2 alapján). Modelljük alapján rekonstruálják a 

 
4. ábra:A normál hőmérsékletű órák hatásfüggvénye  

Parisi et al (2011) szerint 

 
5. ábra: A tavaszi felmelegedési időszakra jellemző normál 

hőmérsékleti órák 1740−2009 között (Parisi et al, 2014) 

 

6. ábra: A rekonstruált hőösszeg (hőmérséklet-összeg) 
adatsor, az anomáliák az 1961−1999 időszakhoz viszo-

nyítva. A vastag vonal 10 éves átkaroló átlagok, a fekete a 
műszeres mérések előtti időszakból, pontozott vonal a 
95%-os konfidencia intervallummal (Fila et al, 2016) 
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műszeres megfigyeléseket megelőző időszak tavaszi hő-
mérsékleti viszonyait a GDD alapján (6. ábra). A törté-
neti klimatológiai megállapításaikat összevetik más for-
rásokból származó történeti klimatológiai vizsgálatokkal. 
 
Mind Parisi et al (2014) mind Fila et al. (2016) hangsú-
lyozza, hogy a Szőlő Jövésnek Könyve értékes adatfor-
rás, de a jelentős inhomogenitások miatt számos nehéz-
séggel kell megküzdeni a tudományos kutatóknak, s talán 
ez az oka, hogy eddig kevés nemzetközi kutatásban sze-
repelt ez a Könyv. 
 

2. táblázat: A négy elkülönített időszakra jellemző fenológiai 
stádiumok a BBCH kód alapján, valamint a kifejezetten meleg 

évek aránya az időszakon belül (Parisi et al.,2014) 

 BBCH BBCHY11 NNH NNHY249 

 
átlag szórás 

az évek 
%-a 

átlag szórás 
az évek 

%-a 

1740 
−1780

12,2 5,2 80 190,4 86,1 
20 

1791 
−1820 

7,4 6,1 38 110,4 100,6 
5 

1821 
−1929 

10,3 4,6 56 158,7 75,9 
4 

1930 
−2009 

7,8 3,8 25 196,1 62,0 
25 

 
 

Összefoglalás. A Szőlő Jövésnek Könyve a kulturális 
hagyományőrzés mellett komoly tudományos értékkel 
bír. A nemzetközi klímakutatásban a műszeres méréseket 
megelőző időszakról rendelkezésre álló proxy adatok 
elemzésének újabb és újabb módszereivel találkozha-
tunk. Megfigyelhető, hogy az elemzés matematikai mód-
szerei is fejlődnek. Kezdetben egyszerű korrelációszámí-
tás, majd regresszió analízis és utóbb már komplex mo-
dellszámítások, idősor elemzések, többváltozós módsze-
rek is megjelennek. Ezek segítségével egyre több infor-
máció nyerhető ki az immár angol nyelvű rövidítéssel is 
bíró Szőlő Jövésnek Könyve − Book of Vine sprouts of 
Kőszeg (BOV) proxy adatforrásból. A Könyv nemzetkö-
zi ismertsége is egyre növekszik. 2000 előtt csak magyar 
kutatók munkáiban találkozhattunk vele, majd magyar és 
külföldi kutatók együttes munkáiban és legutóbb már 
magyar kutatók nélkül is született jelentős publikáció. A 
továbbiakban is várható, hogy a cyber tér megnyílásával 
a regionális értékek a világ kulturális és tudományos ér-
tékei közé kerülnek. 
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