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Az átláthatatlanul pezsgõ magyar
könyvpiac egyre gazdagabb szõlé-
szeti és borászati könyvkínálatát
nehezen tudják áttekinteni a téma
szerelmesei. Egy bizonyos: a honi
hagyományok, szokások, a legmo-
dernebb szõlészeti és borászati tech-
nológiák iránt érdeklõdõ igényes ol-
vasó már nem kényszerül arra, hogy
a tucatjával megjelenõ színes, drága,
ugyanakkor a magyar sajátosságo-
kat szinte sohasem tárgyaló nyugat-
európai és amerikai könyvek ma-
gyar kiadásait vegye meg, hiszen az
utóbbi években jobbnál jobb � és
szebb � hazai szakmunkákkal gaz-
dagodtunk. Ezek között a szõlész-
borász mérnökök és az igényesebb
borfogyasztók egyaránt megtalál-
hatják a nekik szánt kiadványokat, s
egyre több olyan mûvet vehetünk a
kezünkbe, amelyek a borral, borá-
szattal kapcsolatos szokásokat, ün-
nepeket, megtartó erejû hagyomá-
nyokat mutatják be, nem titkoltan

azzal a céllal is, hogy legyen mit fel-
eleveníteni. 

Ebben a szinte hiánypótló mun-
kában élenjáró Mezõgazda Kiadó a
közelmúltban a kiadóvezetõ szer-
kesztésében adott közre impozáns,
s egyúttal a legjobb szakírókat fel-
vonultató gyûjteményt, amely sze-
rencsésen egészíti ki a pár éve szak-
mai sikert aratott Borok és korok cí-
mû könyvet, hiszen az csak részben
érintette a magyar borhagyomá-
nyokat, borivási szokásokat. Lelkes
Lajos válogatását fellapozva a bor
szavunk csodás történetétõl elin-
dulva egészen azon intézmények
bemutatásáig juthat el az olvasó,
amelyek a honi borkultúra õrzésére
hivatottak. S e két állomás között
szinte valamennyi fontos kérdésbe
belekóstolhatunk, például a szõlõ-
termõ vidékek létrejöttébe, a régi
magyar szõlõfajták leírásába, az
egykori adózási szokásokba, Tokaj-
Hegyalja, Budafok, az egri borvi-
dék történetébe, a borivási szoká-
sok, a csárdák, a fröccs vagy éppen
az edénytípusok kialakulásába, va-
lamint a borral kapcsolatos anekdo-
táink világába. S aki az õsi pletykák-
ra is kíváncsi, az a 37 színes, 30 fe-
kete-fehér képpel és 107 ábrával
illusztrált könyvbõl azt is megtud-
hatja, milyen szerepe volt a somlói
furmintnak abban, hogy Mária Te-
rézia 16 gyermeket szült�

A Magyar borhagyományok, bor-
ivási szokások középkori magyar faj-
tákat bemutató fejezetének szerzõ-
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je, Csoma Zsigmond szintén a kö-
zelmúltban adta közre Magyar törté-
neti borkalendárium örök idõkre címû
könyvét, melyet olyan �agrár-kul-
túrtörténeti, néprajzi-kultúrantro-
pológiai, borászattörténeti útmuta-
tónak, turisztikai barangolónak�
szánt, amely a klasszikus kalendári-
umok logikáját követve összegzi a
boros, szõlõs ünnepeket, s a hozzá-
juk kapcsolódó szokásokat. A szõlé-
szek, borászok és borfogyasztók
erõteljesen gyarapodó hadának egy-
re nagyobb igénye van bizonyos ré-
gi boros ünnepek, találkozók meg-
tartására, s az emberek egyre több
helyen vonulnak ki újra a hegybe, a
szõlõk tövébe Orbán-, Donát- vagy
éppen Márton-napkor ünnepelni.
Újra szokássá kezd válni a szõlõ-
szentelés, a János-napi borszentelés,
a védõszentek tisztelete, a mágikus
agrárünnepek, a hagyományos szü-
retek megtartása. Persze mindany-
nyian tudjuk, hogy az egykori va-
rázslások, jóslások � például a szõ-
lõskertek négy sarkában egykor
elvégzett varázsló-rontáselhárító rí-
tusok, vihar- vagy jégesõelûzõ szer-
tartások � végképp elveszítették ere-
deti szerepüket, jelentõségüket, de
még ezeket az egykor komolyan
végzett aktusokat is érdemes felele-
veníteni a szorgalmas és monoton
mindennapok megszínesítése, gaz-
daggá tétele érdekében. Manapság,
amikor az emberek nagy része már
azzal sincs tisztában, mit is ünnep-
lünk karácsonykor vagy húsvétkor,

érthetõ, hogy a paraszti kultúra ja-
varészt keresztény alapú hagyomá-
nyaival, szokásaival sem vagyunk
tisztában. Hogy eleink mikor mit
csináltak, mit ünnepeltek, hogy me-
lyek azok a szokások, amelyekhez
érdemes visszanyúlni, ebben segít
eligazodni Csoma Zsigmond rész-
letes összefoglalása. S ha valakinek
nincs szõlõje, s nem akarja azt Ber-
talan napján kereplõvel a kezében
körbejárni, és a seregélyeket elül-
dözni, csak meg akarja ismerni õsei
szokásait, annak is élvezetes olvas-
mány lehet ez a kötet.

Igazi csemege Gyürky Antal rep-
rintben megjelent borászati szótára.
Az 1998-ban napvilágot látott
Mercz�Kádár-féle Borászati lexikonig
az ismert bortermelõ, szakíró Gyür-
ky (1817�1890) alapmûve volt gya-
korlatilag az egyetlen magyar nyelvû,
önálló borászati lexikon. A gazdag
életpályát befutó szerzõ neve ma már
alig ismert, pedig egykor országos
hírû borász, gazdasági szakíró, kivá-
ló közgazda, az ipolysági kaszinó
igazgatója, az 1848-as honti nemzet-
õrség parancsnoka volt. Két kötet-
ben megírta a hazai helytörténet
egyik fontos munkáját, az Ötvennégy
év Hontvármegye történetébõl címû
könyvet, népiskolát építtetett az
Ipolyságban, megalapította a Fiók-
gazdasági Egyesületet Hontban, ké-
sõbb az Országos Borászati Egyesü-
letet Pesten, s ugyanitt megnyitotta
az elsõ borcsarnokot. (S egy irodal-
mi lapban azt is megemlíthetjük,
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hogy Madách Imre unokatestvére,
Deák és Széchenyi barátja volt.)
Gazdag életpályájának fontosabb ál-
lomásait szemléletesen foglalja össze
Csáky Károly a reprint kötethez csa-
tolt utószavában. Az 1859-ben ki-
adott Borászati vegytan után 1861-
ben megjelent szótára, miként azt
Gyürky az elõszóban ki is emeli,
�nyelvünk tisztázásához�, azaz egy
egzakt szakszókincs kialakulásához is
hozzájárult, éppen ezért a nyelvészet
és a kultúrtörténet iránt érdeklõdõ, a
nyelvünkbõl lassan kiveszõ régi sza-
vakat szívesen ízlelgetõ mai olvasó-
nak is nagy örömet okozhat egy-egy
frappánsan megfogalmazott szócikk.

A szõlõsgazdák pedig két hordó le-
fejtése között, egy jó pohár bor mel-
lett forgathatják, hogy õk is megtud-
ják, mit is jelent például a bütü sza-
vunk: erdélyi szójárás, miáltal a hordó
ontrája vagy csinya értetik.

L. SIMON LÁSZLÓ

(Magyar borhagyományok, borivási szokások,
szerkesztette Lelkes Lajos, Mezõgazda 
Kiadó, Budapest, 2004, 129 oldal, 3600 Ft;
Csoma Zsigmond: Magyar történeti 
borkalendárium örök idõkre, Mezõgazda
Kiadó, Budapest, 2004, 208 oldal, 
2500 Ft; Gyürky Antal: Borászati-szótár,
Lilium Aurum Könyvkiadó, Duna-
szerdahely, 2004, 132 oldal, 298 Sk)
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Mûvészet
KAPILLER FERENC:

MMeeggéélltt  aarraannyykkoorr
Salföldi beszélgetések 
Somogyi Gyõzõ 
festõmûvésszel

Mi a mûvészet? Talán nincs még
egy fogalom, amely körül annyifé-
le mondat: annyi nehéz és szokat-
lan, komoly és kedélyes, lelkes és
ésszerû, túlzó és módszeres mon-

dat zsúfolódna, mint a mûvészet
anyakönyvében. De hiába, nincs
köztük egy, amely maradéktalanul
elárulná, mirõl is van szó, ha a mû-
vészetrõl beszélünk. E gondolat-
rengetegbõl alighanem Camus-é az
egyik legfrappánsabb megállapí-
tás: �Mi hát a mûvészet? Nem vala-
mi egyszerû dolog, annyi bizo-
nyos.� A Megélt aranykorban a
kérdezõ, Kapiller Ferenc és a kész-
séges interjúalany, Somogyi Gyõzõ
festõmûvész párbeszédén ugyan-


