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Kovács Dezső

Út a tömegtermeléstől a vidéki élménygazdaságig - Villány és a 
Villány-Siklósi Borút példája

The Hungarian American Enterprise Sholarship Fund (HAESF) ösztöndíja kitűnő feltételeket teremtett 
számomra, és ezzel nagyban hozzájárult a tanulmány elkészítéséhez. Támogatásukat ezúton is köszönöm.

A publikációt illusztráló fotókat Mánfai György fotóművész készítette.

Bevezetés

 A rendszerváltás utáni kevés vidéki sikertörténet egyike Villányhoz fűződik. 20 évvel ezelőtt 
Villányban egy új fejlődési irány indult az akkor még községi státusszal rendelkező településen és 
vonzáskörzetében. Ez az új irány a kompromisszum nélküli minőségi bor előállítása és ahhoz 
kapcsolódóan a borturizmus megjelenése. 
 A minőségi bortermelésnek Villányban többszáz éves hagyománya van. Írásos dokumentumok is 
bizonyítják, hogy az elmúlt századokban is kitűnő borokat termeltek, sőt exportáltak Nyugat-
Európába és Észak-Amerikába is. Már a római korból is vannak bizonyítékok a bortermelésre.  A 
Szársomlyó hegy tövében talált római villa romjai egy szőlőbirtok központjára utalnak, egy oltárkő 
pedig mintegy 50 ha szőlő telepítésének emlékét őrizte meg (Laposa J. - Dékány T. 2001). 
 A tényleges újdonság az elmúlt 15-20 évből a fogyasztók, a borszeretők és értők, vagy azzá válni 
kívánók Villányba és a térségbe csábítása helyben történő kóstolásra, fogyasztásra és ott-
tartózkodásra, röviden: a borturizmus megteremtése. Korábban a bor a helyi fogyasztáson túl más 
tájakon keresett fogyasztót. A minőségi bor kóstoltatása és helyben fogyasztása összekapcsolva a 
helyi gasztronómiával illetve a kulturális és etnikai hagyományokkal, a természeti és kulturális 
értékekkel, egy vidéki élménygazdasági helyszín kiépítését indította el. E tényezők – a minőségi bor 
és a borturizmus – olyan gazdaság- és térségfejlesztő erőként jelennek meg, melynek mára jól 
látható eredményei vannak a város és a környező települések gazdaságában és társadalmában.
 Ennek az átalakulási folyamatnak a főbb jellemzőit próbálom feltárni, elsősorban, de nem 
kizárólagosan, Villányra koncentrálva. Villány története abban különleges, hogy a rendszerváltás 
utáni válsághelyzetből a helyi mintaadó személyiségek vezetésével a szőlő- és bortermelésben 
sikerült új fejlődési, gazdálkodási irányt kijelölni, és azon következetesen végigmenni. A 
kényszerhelyzetből, amit a rendszerváltás utáni leépülés okozott – munkanélküliség, korábbi 
vállalatok tönkremenetele, vállalkozási kényszer stb. –, a villányi borászok egy új fejlődési pályán 
tudtak elindulni, és 20 év alatt jelentős sikereket értek el.  
 A cikk fókuszában villányi bortermelők állnak, de a Villány-Siklósi Borút révén a térség egésze 
szerepet játszik a történetben. A helyszín tehát egy olyan magyar borvidék, amely az elmúlt 20 
évben a szocializmusból a piacgazdaságba történő átmenet során egyre erősebben vidéki 
élménygazdaságot épít ki. Ennek középpontjában egy élménytermék, a minőségi bor áll. 
 A kutatás során többféle módszert használtam: interjúzás, résztvevő megfigyelés, dokumentum-
és irodalomelemzés. 2006 és 2008 között sok helyi falusi vendéglátót kérdeztem, a velük folytatott 
beszélgetések fontos háttér információt és bepillantást adtak a helyiek életébe. Az elmúlt évek 
során sok olyan kulturális, boros, gasztronómiai és turisztikai rendezvényen vettem részt, ahol 
alkalmam volt megfigyelni a helyi szereplőket és a turistákat. A hazai, és mára a nemzetközi 
irodalom is nagyon részletesen dokumentálta a térség pincészeteiben végbemenő változásokat, a 
megjelenő új családi pincészeteket. A borral foglalkozó szaklapok sok interjút közöltek a villányi 
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borászokkal, az Alexandra Kiadó pedig könyvsorozatot szentelt a legjobb magyar, köztük a villányi 
borászok életrajzának bemutatására. A kutatás során átnéztem a térség és a város elérhető 
statisztikáit, továbbá Villány város testületi üléseinek jegyzőkönyveit, melyek – a helyi jegyzőt 
dicsérendő – teljes részletességgel elérhetők a város honlapján. Ezzel együtt a tanulmány lényegét 
a főszereplőkkel folytatott enyhén strukturált interjúk jelentik. A beszélgetések kötetlen formában 
kb. 1-2 órás időtartamban zajlottak Villány és a borvidék fő véleményformáló személyiségeivel. Az 
interjúk sokkal több információt nyújtanak a tekintetben, hogy a változások milyen eseményekhez, 
személyekhez, eredményekhez kapcsolhatók. Összességében 21 részletes interjú készült 2008 és 
2010 tavasza között, melyek egy részéből kötet is készül.

Fotó: Mánfai Gy.

Szőlő és bortermelés Magyarországon 

 Magyarországon a szőlő és bortermelésnek jelentős történelmi hagyományai vannak. Az ország 
teljes területén lehet szőlőt termelni, bár a szőlőtermelés területileg inkább a dombvidékekhez, 
középhegységekhez kötődik. Magyarország közel van a szőlőtermelés északi határához. A főként 
kontinentális klíma, a forró nyár és a hűvösebb éjszakák, a hosszú meleg ősz, ízekben, illatokban 
gazdag borokat ad.  
 A szőlő és bortermelés a paraszti gazdaságban nem csak jövedelemtermelő foglalatosságnak 
számít, hanem az életmód meghatározó része is. Bár a szőlőterületek jelentősen lecsökkentek 
Magyarországon, és a szőlőültetvények jelentős szerkezeti átalakuláson mentek keresztül, a vidéki 
települések egy részében a szőlőművelés még ma is fontos szerepet játszik a családok életében.  
A hosszú távú idősorok alapján Magyarország szőlőtermő területe 1853 és 1960 között kisebb 
nagyobb változásokkal 200 ezer ha körül mozgott. Az 1960-as években még nőtt is, 1965-re a 
szőlőterület 246 ezer ha-ra emelkedett, az 1970-es évek közepétől azonban egyértelmű 
csökkenésnek indult. Összességében az elmúlt 50 évben a szőlőtermő terület mintegy 60%-al 
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csökkent. Az átlagtermések és azzal együtt a termésmennyiség az 1960-as évektől folyamatosan 
növekedett 1990-ig, nagy évjáratonkénti ingadozásokkal.  
 Az 1960-as évektől a kollektivizálás következtében egy duális üzemszerkezet jött létre. A 
szocializmus idején engedélyezett mintegy negyed-fél hektár szőlő sok család számára fontos 
jövedelemkiegészítő szerepet játszott. E háztáji szőlők ellenpontját a nagyüzemi ültetvények, azaz 
a korábbi államosított nagybirtokok, illetve új nagyüzemi telepítések jelentették. 
 A nagyüzemi termelés célja a hazai ellátáson túl az export biztosítása volt keletre és nyugatra 
egyaránt. A KGST piacon a mennyiség számított, nem a minőség. A jobb minőségű borok ugyan nem 
magas áron, de kemény valutáért nyugati exportra mentek. Hugh Johnson (1974, p. 146.) az angol 
borszakértők doyenje írta 1966-ban, Bor című könyve első kiadásában, hogy Jugoszlávia és 
Magyarország a két legjobb bortermelő ország Kelet-Európában. A kollektivizált mezőgazdaságból 
érkező magyar és jugoszláv borokat „komolyan kell venni, nem, mint a francia és német borok 
olcsó helyettesítőit, hanem mint saját, nagy karakterrel bíró, kitűnő borokat.” A jó minőségű kelet-
európai importált borok korábban soha nem látott olcsó választékot biztosítottak a nyugati 
fogyasztók számára. 
 Az 1990-es éveket követően a magánosítás révén a korábbi mennyiségi termelési célok helyett 
megjelentek a minőségi borkészítést célzó kezdeményezések, amelyek jelentősen megváltoztatták 
a korábbi művelési gyakorlatot és a borkészítés filozófiáját. 

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Terület (ezer ha) 203,6 229,7 167,8 138,5 105,9 82,8

Átlagtermés (kg/ha) 2660 3250 5360 6500 7220 7240 (2009-es 
adat)

Termésmennyiség (ezer 
t) 491 743 898 863 570 550 (2009-es 

adat)

 

 Magyarország a szőlő és bortermelés terén a világban nem tartozik a főszereplők közé. A világ 
szőlőterületeinek mintegy 1%-a van Magyarországon, Európához viszonyítva pedig 1,5%. Az 
előállított bormennyiség is alacsony részesedést mutat, a világban mintegy 1,5%, az európai 
bormennyiséghez képest pedig 1,5-2%. (Radóczné K. T.-Györe D. 2006, p. 9). A számokból is 
következik, hogy Magyarország komolyabb esélye a világpiacon csak a minőségi borok előállítása 
lehet (Copp, D. 2006).  
 A 2009-es szőlőültetvény összeírás szerint az országban 83555 ha szőlőültetvény volt. A 
szőlőterületek túlnyomó része a 22 történelmi borvidéken található. Ezek többnyire kisméretű, 
mintegy 1-3 ezer ha szőlőterülettel rendelkező körzetek. A borvidéken kívüli területek az összes 
terület 8,5%-át teszik ki, és erősen csökkenő tendenciát mutatnak.  
 Jelenleg a magyar mezőgazdasági terület 1,4%-án folyik szőlőtermelés. Társadalmi jelentőségét 
jobban érzékelteti az a szám, hogy a földterületet használó egyéni gazdaságok közül minden ötödik 
rendelkezik szőlővel (durván 100-110 ezer család) és az átlagosan használt terület 0,45 ha 
(4500m2). A gazdálkodó szervezetek közül csak 8% foglalkozik szőlővel, és átlagos szőlőterületük 20 
ha. Az elmúlt 10 évben a szőlővel foglalkozó gazdasági szervezetek száma közel megduplázódott 
(80% növekedés), ugyanakkor az egyéni gazdaságoknál a szőlővel foglalkozó gazdaságok száma 
csaknem felére csökkent, miközben az átlagos művelt szőlőterület közel 50%-al nőtt (Benoist Gy. 
2010, p. 8) 
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1. ábra: A szőlő területe és az átlagtermés és termésmennyiség alakulása a Magyarországon 
(Forrás: 1. KSH Agrár idősorok és cenzusok 3.1. tábla. Magyarország földterülete művelési 
ágak szerint 1853-2010.  2.  KSH Agrár idősorok és cenzusok. 4.3.7. A szőlő termésátlaga, 
1921 -2009. 3. KSH Agrár idősorok és cenzusok. A szőlő termésmennyisége 1921-2009)
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Fotó: Mánfai Gy.

 Magyarországon a fehérbor szőlőfajták termelése a meghatározó, a terület 2/3-án ilyet 
termelnek. Egyes borvidékeken közel 100%-ban fehérbort termelnek, pl. Tokaj-Hegyalja, Mór, 
Somló, ugyanakkor Szekszárdon és Sopronban az ültetvényterületek több mint 80%-a vörösbort ad. 
A vörösbor szőlőfajták területének növekedése mintegy 6% volt 2001 óta, így 2009-ben 29%-ot tett 
ki. Az ültetvények 56%-a a 10-20 év közötti korcsoportba sorolható. Az ültetvények kezeltsége 
jelentősen javult 2001-hez képest a felmérők megállapítása szerint. Az ültevények 4/5-e a jól 
kezelt kategóriába tartozik (Benoist Gy.- Imre Zs. 2010). A statisztika által jelzett alacsony értékek 
és a változások mögött a vidéki életforma gyökeres változását érhetjük tetten a helyi közösségek 
és családok szintjén. A szőlőtermő terület csökkenése jelzi, hogy a legtöbb helyen a fiatalabbak 
már nem veszik át a fáradságos művelést az idős generációtól, inkább felhagynak vele, eladják a 
területet gazdasági szervezeteknek, másoknak.  
 A rendszerváltás éles fordulatot hozott a szőlő és bortermelésben. Habár az ágazat rendkívül sok 
gonddal küzd, (lásd: Magyar Bor Akadémia tanulmánya) a magyar agráriumon belül mégis a szőlő és 
borágazathoz kapcsolódik a legtöbb innováció és kreativitás. A rendszerváltás után néhány évvel 
megjelentek azok a csúcsborászok, akiket a borszerető közönség különösen szeret. Divatba jött a 
bor, a minőségi magyar bor. Sikk lett magyar bort inni, ismerni a borokat, borászokat és a borról 
szakszerűen beszélni.
 Az a minőségi bortermelést célzó átalakulás, ami az egyes borvidékeken az elmúlt 20 évben a 
családi pincészetek térnyerésével történt, részben visszatérés a háború előtti hagyományokhoz. A 
minőségi termelés elismerése ugyanakkor még nem igazán jelenik meg sem a statisztikákban, sem 
az exportárakban.  Nem véletlen, hogy a legkiválóbb magyar borászok szeretnék, ha a magyar bor a 
világban újra régi fényében és értékének megfelelő áron jelenne meg. 
 Magyarországnak a tokaji borokon túl kiváló minőségű elismert borai voltak a II. világháború 
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előtt (Copp, D. 2006). A külföldi szakírók nagyon jól tudják, hogy Magyarországon korábban milyen 
kitűnő minőségi borkészítés folyt. Hugh Johnson arról ír Alex Liddell ’The Wines of Hungary’ c. 
kitűnő könyvének előszavában, hogy Európában a franciák és németek milyen csodát alkottak 
borban, kihasználva az emberek tehetségét és a természet adta lehetőségeket. Szerinte a 
magyarok ugyanezt tették. “A 17. századtól a 19. századig, Magyarország a borok minősége és 
egyénisége tekintetében, nemzetközi tekintélyét és az árakat tekintve is Európa előtt járt.  Az 
1833-ban publikált History and Description of Modern Wines (A modern borok leírása és története) 
könyvben Cyrus Redding azt írta: A francia borok a legjobbak és legfinomabban, de nem egyedül, 
mert a német és a magyar borok, a kitűnő borminőségen kívül a legfinomabb, tökéletes karakterű 
borok közé tartoznak” (Johnson, H. 2003, XII).
 A New York Times 1891. május 24-én arról számolt be, hogy a magyar kormány egy ügynökségen 
keresztül miként próbált fellépni a borhamisítás ellen az USA-ban és Kanadában.  Ezzel 
kapcsolatban olvashatjuk, hogy: “A föld felszínén nincs olyan szőlőskert, mely finomabb borokat 
adna, mint a magyar. A vörösborok az egész világon híresek bukéjuk és erőt adó tulajdonságaik 
miatt. Amellett jelentős gyógyító értékük is van. A fehér borok messze jobbak a rajnai boroknál és 
Sauternes-nél. …A Tokay, “a Borok Királya” gyenge emésztésre a legjobb gyógyír.  Felpezsdíti az 
öregeket és betegeket.”   
 A borral foglalkozó könyvek általában a magyar borokon belül is külön fejezetet szentelnek a 
tokaji boroknak. P. Morton Shand ’A book of other wines – than French’ (1929, p. 104.) (A nem 
francia borok könyve) a magyar borok és borvidékek bemutatásán túl egy külön fejezetben sok 
érdekes történetet ír le a tokaji borral kapcsolatban. Többek között a szerző úgy tudja, hogy a 
tokaji volt IV. György király udvarában a kedvenc ital. Ferenc József sok tucat tokaji bort küldött 
Viktória királynő születésnapjaira, Nagy Frigyes pedig Magyar Bor feliratú hordókat szokott 
ajándékozni, egyet például Voltaire-nek is küldött Genf-be. Lírai vénáját megmutatva írja a szerző, 
hogy “Amikor a gyermektelen családok kétségbe esnek, amikor a január májussal házasodik, és 
amikor az öregember újra fiatal akar lenni, akkor Tokay bort kell kérni.” De érdemes megjegyezni, 
hogy Tokaji bor a Christie’s Aukciós Házban már 1770-ben árverésre került, 4 évvel az Aukciós Ház 
indítása után. 1794-ben 4 tucat palack legjobb minőségű tokajit adtak el, palackonként 6 
schillingért, 6-szor drágábban, mint a “Kitűnő Burgundy”-ért és 10-szer drágábban, mint a finom 
bordói vörösborért, a claret-ért.” Michael Broadbent: Introduction in David Copp Hungary: its fine 
wines and Winemakers (Broadbend 2006, p. 6.)
 Persze a mai villányi borászoknak sem kell szégyenkezniük. A Budapesten vásárlók könnyen 
meggyőződhetnek róla, hogy a belvárosi borszaküzletekben árusított villányi csúcsborok ára 
egyezik azzal a Mondavi-Rotchild ‘Opus One’ bor árával, amit a Metró áruházban bárki 
megvásárolhat több mint 60 ezer Ft-ért (300 US $).

A borfogyasztás alakulása

 Magyarországon is a kultúrált borfogyasztás újjáéledésének vagyunk tanúi. A borrendek, a 
borfesztiválok, rendezvények, borral kapcsolatos kiadványok, internetes honlapok, borárverések, 
borkóstolók és borbemutatók, intézmények saját borainak kiválasztása, és még sorolhatnánk a 
különféle eseményeket és alkalmakat, amelyek a bor hírét-nevét, rangját és a kultúrált 
borfogyasztást hivatottak népszerűsíteni. Az egyik internetes portálon nemrég csak bormagazinból 
10-et számoltak össze, a honlapok száma pedig lassan követhetetlen lesz. A borászokról egyéni 
portrékönyvek készültek, minden évben borkalauz kerül kiadásra, a nagy borászok borklubokat 
működtetnek, az éttermek borvacsorákat rendeznek, ahol a borászok bemutathatják legszebb 
boraikat, és azokhoz párosítják az ételeket. A borfogyasztás is lassú növekedésnek indult, 
kapcsolódva a nemzetközi trendekhez. Radóczné és Györe (2006) adatai szerint idehaza 3,5-5,4 
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Fotó: Mánfai Gy.

millió hektoliter bor terem évente, ennek jelentős része el is fogy Magyarországon, „az 
önellátottsági fok 1998 és 2003 között 96 és 127 százalék között alakult, a termeléstől függően. A 
borfogyasztás volumene 3,3-3,4 millió hektoliter.” A fejenkénti borfogyasztásban a 80-as évek 
második felének és a 90-es évek első felének 21-25 liter/fő fogyasztása az 1990-es évek második 
felére és az ezredforduló utánra 32-34 liter/fő fogyasztásra emelkedett. A XXI. század első 
évtizede végének válsága ezt az egy főre eső fogyasztást visszavetette 24 l/főre (Polgár A. 2008).
Radóczné és Györe (2006, p. 13.) kitűnő borpiaci tanulmányukban a borfogyasztás lassú globális 
növekedését a 90-es évek második felétől az alábbi tényezőkre vezeti vissza: 

− „növekvő jövedelmek;
− a bor egészségre gyakorolt kedvező hatása (francia paradoxon) miatt a bor iránti érdeklődés 

fokozódása;
− a nagy bortermelő országokban a borfogyasztás csökkenésének mérséklése;
− a minőségi borok iránti igény élénkülése;
− a nők körében tapasztalható növekvő alkoholfogyasztás;
− valamint a házon kívüli étkezések terjedése (a bor az ünnepi alkalmak italából mindennapi 

fogyasztási cikké válik).” 

 E tényezők Magyarországon is jelen vannak egy élménykereső, élményfogyasztó réteg körében, 
és hatással vannak a borfogyasztás alakulására. Tulajdonképpen az élménykereső, élményközpontú 
trendhez kapcsolódott nagyon szerencsésen az a fejlődés, ami Villányban és térségében zajlott és 
zajlik. A minőségi vörös- és fehérborra és a helyi gasztronómiára alapozva e térség fokozatosan 
élménygazdaságot fejleszt, sokrétű kínálattal és szolgáltatásokkal. Ebben a mezőgazdaság, az 
agrikultúra termékei, a minőségi bor termelése − párosulva a helyi gasztronómiai értékekkel − 
játssza a fő szerepet, és erre épül a turizmus és vendéglátás, illetve más szabadidős formák és 
kulturális kínálat. Hasonlóan ahhoz, ahogy a borokat házasítják egymással, ebben az esetben a 
kultúra, a turizmus, a hagyományőrzés, a gasztronómia talált egymásra a minőségi borral, és nyújt 
különleges vidéki élményt az idelátogatóknak. Az élménykereső, élményfogyasztó csoport nagyon 
hamar fölfedezte Villányt és az ottani vörösborokat és társasági élet részéve tette a villányi 
vörösbor fogyasztását. 
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A bor, mint különleges jószág

Fotó: Mánfai Gy.

 A bor nem hétköznapi fogyasztási cikk, hanem különleges termék kategóriába sorolható. 
Szorosan kapcsolódik az emberi kultúrához és a keresztény valláshoz. Nemcsak témája az 
irodalomnak, költészetnek, művészetnek, hanem sokszor nagy művészeti alkotások ihletője is.  
 A bor fogyasztása demokratizálódott az utóbbi évtizedekben, ma már a legkitűnőbb borok is 
elérhetők széles fogyasztói rétegek számára (Dominé, A. 2004, p. 12.). 
 A bor élménye sohasem azonos. Óriási a választék kiváló minőségű borok között, de a bor 
szituációs élménytermék, nem mindegy, milyen körülmények között történik a fogyasztása.  
Szituációsnak azért nevezhető, mert a fogyasztás ritkán történik azonos körülmények és feltételek 
között, ezért az élmény is más. Más emberek társaságában, más helyszínen, különféle események 
alkalmával stb. 
 A közgazdasági irodalom a bort kísérleti v. élményjavak kategóriába sorolja.  Kísérleti vagy 
élménytermék abban az értelemben, hogy a termék minőségét és jellemzőit csak fogyasztás után 
lehet megítélni. E jellemzőjéhez kapcsolódóan a bor bizalmi termék, a fogyasztónak meg kell 
előlegeznie valamilyen „bizalmat” a termék neve, termelője, vagy a termőhely és más 
tulajdonságok alapján, ami segít a vásárlói és fogyasztói döntésekben.
 A bor imázs-teremtő termék. A jó borhoz, mint más imázs-teremtő, imázs-fokozó termékhez 
hírességek, médiasztárok, színészek, mesterszakácsok, politikusok, események, kapcsolódnak, és 
ezek kölcsönösen erősítik egymás hírnevét. A csúcsborok termelői szintén hírességgé váltak, a 
közönség látni akarja őket és hallani történeteiket. 
 A bor élelmiszer, élvezeti cikk és gyakran gyógyszerként is szerepel (Rosivall, L. 2006, Fehér J. et 
al. 2007). A bor nagy elkötelezettséget, odaadást, fantáziát és szenvedélyt vár el a termelőtől.
 A bor hatással van érzelmeinkre. Alkonyi László, az egyik legismertebb magyar borszakíró szerint 
a „borról sokszor nem tárgyként, hanem személyként beszélünk”. Mi több, azt a gondolatot fejti 
ki, hogy a bor „kettős személyiségű lény. Személyiségének egyik oldala kedves, hízelkedő, érzéki és 
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látszólag felszínes. Olyan, mint bármely más élvezeti cikk: az érzékszerveinkre gyakorol hatást. 
Képes arra is, hogy harmóniateremtő, gyönyörködtető és intellektusunkra ható minőséggé, 
esztétikai élménnyé emelkedjen. Ekkor már művészi alkotásról beszélhetünk, ami talán a zenével 
hozható a legközelebbi rokonságba.” A bor „másik személyisége” viszont már romboló 
hatású…”érdes, könyörtelen, és a gondolkodóképesség befolyásolásával hat az 
érzékszervekre” (Alkonyi, L. 2003).  
 A bor kettős természetéről talán Alkonyi szerelmi hasonlata árul el legtöbbet. „Hasonlatos a 
szerelemhez, amely romlásba dönthet, kiéghet és kiégethet, vagy akár egy életen át termékennyé 
teheti az embert” (Alkonyi 2003).  
A bor fent leírt jellemzőjéhez kapcsolódik, hogy a személyiséghez valamilyen történet is társul. 
Ahogy a BOR című könyvben is írják, „Minden bornak megvan a maga története” (Dominé, A. 2004 
p.12). 
 Ez a „történet” is szerepet játszik abban, hogy az emberek útra kelnek, hogy a ’forrásnál’ és a 
termelővel találkozva ismerkedjenek a borok ízeivel, színeivel és kerüljenek hatása alá.     
A fenti tulajdonságok részben magyarázzák, hogy miként válik a bor területfejlesztő tényezővé, 
továbbá, miként változik egy szállítható, esetenként a nevében helyhez is kapcsolható termékből 
egy adott helyben ágyazódott (Lorenzen A. - Hansen J. C. 2009) termékké. 
 A bor helybeni értékesítésében az ún. borutaknak van jelentős szerepük. Európa hagyományos 
bortermelő országaiban a borutak már 40-50 éves múltra tekintenek vissza. Az első német 
borutakat a húszas években hozták létre, de a borhoz kapcsolódó turista utak már a Grand Tour-al 
megjelentek (Hall, M. et al 2000, p. 31). A borutak funkciója sokféle: a minőségi borelőállítás 
segítésétől a kultúrált borfogyasztásig, a vidék fejlesztésétől a bormarketingig. A jól bevezetett 
borutakon az előállított bor jelentős részét a termelők helyben tudják értékesíteni, és a 
borértékesítés mellett szállásszolgáltatással, más helyi vonzerőkkel és termékekkel várják a 
látogatókat. Villány tulajdonképpen ezt a mintát követte 1994-től, és tette hozzá saját ízeit és 
teremtett egy izgalmas borutat, borturizmust a térségben. 

Borturizmus és a Villány-Siklósi Borút

 A Villány-Siklósi Borút létrehozását nyugat-európai minták inspirálták, de azt kelet-közép-
európai környezetben, egy összeomló tervgazdaság és lassan felépülő piacgazdaság keretei között 
kellett felállítani. Ezt az időszakot, a kilencvenes évek elejét sokan és jogosan a vadkapitalizmus 
időszakának, a ‘tulajdonosteremtés’ és az új nemzeti burzsoázia megteremtése korszakának 
tartották. A régi szocialista rendszer már nem, az új kapitalista rendszer pedig még nem működött 
igazán. Sok területre nem voltak még törvények, szabályozás, megfelelően működő intézmények.   
 A borút indításának időszakát Palkonya első polgármestere, Becker Nóra így jellemezte: „Akkor 
volt az a pont 1994-ben, amikor kezdett összeomlani az, ami a régi rendszert fenntartotta, a 
bútorgyártól a kőbányáig, tsz-től a borkombinátig, de a privatizációnak még nem volt vége. Senki 
nem tudta mi lesz ebből. 1994-ben Villánykövesden a Polgárék és a Blumék jelentették a 
borturizmust. Oda lehetett bemenni kóstolni, azon kívül még saját kézzel címkézett gyönyörű szép 
boraikat lehetett kapni már a nagyobb nevű szállodarendszerekben a Bocktól, Tiffántól. ”Minden 
ilyen nagyon kicsi volt, teli volt mindenki várakozással és azzal a biztos tudással, ami a borász 
szakma kezében a mai napig is megvan”.
 A borút létrehozásához kellettek azok a borászok, vállalkozók, akik borból akartak megélni és 
családi pincészeteket akartak kialakítani. Kellettek a polgármesterek, akik keresték a 
megoldásokat az 1990-es évek elején fellépő problémákra, és kellett egy ambiciózus megyei 
politikus, a megyei közgyűlés akkori elnöke, Dr. Szűcs József, aki az összeomló gazdaságban próbált 
kitörési lehetőségeket keresni. Kellettek természetesen civilek, tudományos kutatók és más, 
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Fotó: Mánfai Gy.

turizmusban érdekelt szervezetek stb. A lehetséges vállalkozók többsége különös helyzetben volt. 
Egyrészt, már látták az ’úttörők’ sikereit, amit kiváló minőségű boraikkal el tudtak érni a piacon. 
Másrészt, a többségük vagy elvesztette már addigi munkahelyét, vagy ez a veszély fenyegette. 
Ezért sokan a sikeres mintát követhetőnek és követendőnek tartották, és szerettek volna saját 
egzisztenciát teremteni, önmaguk főnökei lenni. Ehhez viszont hiányzott az indító tőke, hiányzott a 
piaci, marketing és vendéglátási ismeretek, illetve a borkészítés korszerű technológiáinak ismerete 
is. Otthonról ugyanakkor a többség hozta azt a tradicionális kézműves tudást és azt a háztáji 
területet, amin a szocializmus idején termelték a szőlőt, és az ahhoz kapcsolódó pincét, présházat 
is.  
 A megyei közgyűlés elnöke többek között a történelmi borvidékekben látott lehetőséget a helyi 
gazdaság revitalizálására. Személyes érdeklődése és ambíciója révén bekerült az Európai 
bortermelők szövetségébe, ahol fontos alelnöki posztot kapott. A történelmi borvidékek 
fejlesztésére stratégiai elképzelése volt, sajnos nem került megválasztásra egy újabb ciklusra, így 
terveinek jelentős része csak elképzelés maradt. Az ő kezdeményezésére vitték el a termelőket és 
feleségeiket, a térség polgármestereit, kutatókat, turisztikai szakértőket egy olyan nyugat-európai 
tanulmányútra, amely során megnézték Rajna Pfalze, Elzász és Burgenland borvidékeit és 
borútjait. A kirándulás hatását Becker Nóra így írta le:
 “A buszon már úgy jöttünk haza, hogy emberek, ezt itt is meg kell csinálni, ezt nekünk találták 
ki. Az a borút, amit mi ott láttunk, egyértelmű vidékfejlesztési eszköz volt. Főleg mi 
polgármesterek, teljesen fel voltunk dobva, hogy végre láttunk valamit, hogy ilyesmi kellene 
nekünk is.” 
 A borútban a polgármesterek komplex vidékfejlesztési lehetőséget láttak, önmaguk számára 
pedig szervezeti keretet az együttműködésre. Ennek megfelelően, bár borútban gondolkodtak, 
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annak borturizmus része még sokkal kevésbé volt fontos és kiérlelt, mint a szélesebb, 
vidékfejlesztésre vonatkozó elképzelés. „Elsődleges célként mi nem csak borturizmust akartunk. 
Egyáltalán, az egy olyan sokad rangú kérdés volt, nagyon jó lenne, ha lenne turizmus is, mert az 
helyi gazdaságfejlesztő dolog, de igazából meg akartuk állítani a munkanélküliséget, akkor 32%-os 
volt”(Becker Nóra).  
 A borút megalakulásához párosult egy EU-s Phare program kínálta lehetőség is, melyet a borút 
sikeresen megnyert és kihasznált. A Phare program helyi közösségeknek hirdetett alulról építkező 
fejlesztési lehetőséget kistérségi együttműködés (Intercommunal Cooperation - ICC) és program 
kialakítására. Ez a program biztosított finanszírozást a borút első képzéseire és tőketámogatásra, 
kamatmentes hitel formájában a Siklósi Takarékszövetkezet közreműködésével. Csak 
emlékeztetőül, akkor a bankkamatok 30% fölött voltak, és a bankok nem igazán kölcsönöztek a 
mezőgazdasági üzemeknek és vállalkozásoknak. Akik vállalkozni szerettek volna, azoknak nem volt 
elegendő pénzük, nem volt elegendő földterületük, eszközük stb. 
 A Phare kistérségi szerveződés a borút keretében erős képzéssel indult, hogy az emberek 
felkészülhessenek a turizmussal, vendéglátással kapcsolatos feladatokra. A lehetőség nagy 
ambíciókat és lelkesedést váltott ki az érdeklődőkből. „A képzést inkább macskakörömben írnám, 
ezek inkább ilyen fórumok voltak, sokszor nem is az előadók, hanem az emberek egymást 
győzködték, hogy mi a helyes irány, hogyan is kellene falusi turizmust csinálni...” (Becker Nóra).
 Annak a 40 főnek, aki az első körben részt vett a kamatmentes programban, óriási lendületet 
adott ez a szerény tőkeinjekció. (A támogatás a kamatmentességet biztosította). „Az egy 
fantasztikus lépés volt. A vállalkozók is így emlegetik „...Azok 40-en ma is itt vannak a 
szolgáltatóink között, sokkal fejlettebb állapotban. 10-szer annyi szőlőbirtokkal, milliós vagy 
némelyik milliárdos beruházással a háta mögött” (Becker Nóra).
 A sajátos körülményeknek megfelelően a borút ugyan megfogalmazott turisztikai célokat is, de 
kezdetben a borúti tevékenységek során inkább vidék- és településfejlesztési és 
vállalkozásfejlesztési irányokat és célokat követett. Ezt a sokszínűséget a borút ma is tartja. A 
borturizmus fejlesztésére ugyanakkor átfogó célrendszert dolgozott ki:
 „Az Egyesület célja a borút létrehozása, a minőségi bortermelés előmozdítása, a borturizmus, 
falusi turizmus fejlesztése, a Villányi borvidék szőlőültetvényeinek, ökológiai arculatának 
megóvása, a helyi minőségi borok piacának és keresletének növelése, a művészeti, kulturális, 
műemlék és népi építészeti értékek védelme, a fentiekhez fűződő érdekek megfogalmazása és 
képviselete” (http://villanyiborvidek.hu/).
 Ezen kívül megfogalmazták azokat a főbb társadalmi, gazdasági, környezeti célokat is, amelyek 
a turizmus fejlesztésén túli célokat és feladatokat takarnak.

„A borút társadalmi-gazdasági céljai:
 az elvándorlás megállítása,
 új munkahelyek teremtése, vállalkozásfejlesztés, jövedelemtermelő képességének növelése,
 a térség, mint perspektivikus élettér megjelenítése,
 a térség polgárosodása,
 a természeti és kulturális örökség védelme,
 a térségben levő tőke mobilizálása, és a további külső befektetők bevonása,
 a települési önkormányzatok és a lakosság együttműködésében rejlő lehetőségek és értékek 

kibontása” (http://villanyiborvidek.hu/).
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 A borút tehát a borturizmusra és a társadalmi-gazdasági fejlesztésre is komplex célokat tűzött 
maga elé, és igyekszik ezeket megvalósítani. 
 A kezdeti vállalkozásfejlesztési- és tréning feladatok után a borút megalkotott egy saját 
minősítési rendszert tagjai részére, amit 2004-2006 között − egy európai projekt keretében − olasz 
és spanyol partnerekkel európai szintűre fejlesztettek. Elkészíttették a borút jelzőrendszerét, 
honlapot működtetnek, marketing kiadványokat adnak ki. 
 Fontos jellegzetessége a borútnak a belső kommunikáció, a tapasztalat-átadási és tanulási 
rendszer. Saját tapasztalataik árán rájöttek arra, hogy a borútnak nem a turizmus konkrét 
menedzselésével kell foglalkoznia, azt rá kell hagyni vállalkozókra. Tiffán E. fogalmazta meg 
egyfajta ars poetica-ként, hogy a borút legyen a találkozások, beszélgetések helyszíne, egyfajta 
gittegylet, ahol együtt ’rághatják a gittet’, hogy mi is lenne jó a borvidéknek és mi nem. „.. az 
egyesület azért kell, mert összejövetelei, nyílt napjai vannak, a nyílt napokon látogatás az egyes 
vállalkozásokhoz, pincékbe. Az egyesület a beszélgetések színtere, az elképzelések, a 
tapasztalatok átadásának helyszíne. Azon túl valósítsa meg mindenki saját magát. Én sem várok el 
semmit az egyesülettől, az én problémámat nem az egyesület oldja meg, az én sikereimet nem az 
egyesület hozza, hanem mindenki saját maga sikereinek a kovácsa” (Tiffán E. interjú). 
 A borút tehát megtartotta civil szervezet jellegét, nem alakult át professzionális szervezetté, de 
professzionális tevékenységeket végez: többek között sok fejlesztési, marketing pályázatot nyújt 
be. Honlapját 2010-ben egy nemzeti versenyen az ország egyik legjobb honlapjának minősítették. 

Villány, a borvidék fővárosa

 Villány Magyarország déli részén, horvát határtól 10 km-re, a hasonló nevű hegység déli lejtőjére 
épült. Ezt a térséget gyakran magyar mediterránumnak is nevezik a hétköznapi szóhasználatban. A 
Villányi hegység 35 km hosszú, 7 km széles kelet-nyugati irányú mészkő hegység.  
 Villány 2600 fős lakosságával Magyarország kisvárosai közé tartozik. Városi rangot 2000-ben 
kapott. Népessége mérsékelten öregszik és fogy, hasonlóan az ország majdnem minden 
településéhez. Gazdaságára a szőlő- és borgazdaság a jellemző, a helyiek többségének ez biztosítja 
a megélhetést. Villány körzetébe 15 kistelepülés tartozik további 9200 fővel, a város intézményei e 
népesség számára is biztosítanak szociális, gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokat. A város a 2600 
ha szőlőtermő területű borvidék fővárosa is egyben. Határmenti, perifériális fekvése miatt 
közlekedési szempontból távol volt nagy piacaitól. 2010-től az M6-M60-as autópálya megépítése 
azonban közel másfél órával megrövidítette az utat Budapestről. Határmenti helyzetéből sok 
előnyt eddig nem származott, de a horvát EU csatlakozással, a határok virtuálissá válásával dél felé 
is növekszik majd az együttműködési lehetőség. 
 Villány − bár középkorban is lakott település volt − legújabb történelme a XVIII. században 
kezdődött, amikor a törökök kiűzése után a területre szerb és német telepeseket hívtak. A 
vörösbortermelés hozzájuk kötődik, a szerbek a kadarkát hozták a Balkánról, a németek a 
blueportugeisert Pfalz környékéről. Bár napjainkban a város lakosságának kisebb része vallja magát 
német származásúnak, a német kultúra erősen érezteti hatását, a lakosok jelentős része beszél 
németül, az idősek pedig még ismerik a 200 évvel ezelőtti német dialektust. A település a XIX. 
század második felében a vasútépítés, iparosodás hatására gyorsan fejlődött és jelentős 
borgazdaságot fejlesztett az uradalmi nagybirtokokon és a kisebb parasztbirtokokon egyaránt. A 
filoxéra vész 1875-től erősen visszavetette e fejlődést. Teleki Zsigmondnak, egy helyi nemesítőnek 
és borásznak köszönhetően sikerült megtalálni a filoxéra ellenszerét az agyagtalajokon. Nemesítő 
munkájának emlékét Európában és a világon több millió hektár szőlőültetvény őrzi (Laposa J.-
Dékány T. 2001). 
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 Villány számára döntő jelentőségű, hogy hegységének déli lejtői kiváló feltételeket teremtenek 
a vörösbortermeléshez. A város jólétének, gazdaságának ez adja az alapját. A pincesorokat és a 
szőlőhegyi présházakat már a 1700-as évek második felétől kezdik építeni (Laposa J.-Dékány T. 
2001). 
 A szocializmus évtizedei alatt az állami gazdaság és a termelőszövetkezet nagyüzemi keretei 
között folyt nagytömegű szőlő- és bortermelés. A 90-es évektől alapvető fordulat történt a szőlő és 
borgazdaságban, elsősorban néhány kiváló borásznak köszönhetően. Ők a minőségi bortermelés felé 
fordultak, és példájuk követendő volt a lassan kibontakozó családi pincészetek számára is nemcsak 
a városban, hanem az egész borvidéken. A város híres pincesora 20 évvel ezelőtt még sötét és zárt 
volt, mára a borturizmus egyik fő színhelye. A pincék, présházak megújultak, borkóstoló hellyé, kis 
éttermekké alakultak. 
 Villányban a kis és közepes méretű családi pincészetek a település belterületén helyezkednek el. 
Az 1990-es évek fejlődésével a tulajdonosok többnyire saját telkükre telepítették a feldolgozókat, 
borkóstolást, panziót is. Egyes gazdaságok már kezdik kinőni e telkeket, az új vállalkozásoknak a 
város szélén lesz lehetőségük új pincészeteket építeni. A városnak 2007-ben mintegy 320 
bejegyzett vállalkozása volt, főként a borászat és élelmiszeripar területén (Horváth Sz. 2008). Az 
az ellentmondásos helyzet alakult ki, hogy miközben a minőségi vörösbor és borturizmus révén 
Villány neve nagy elismerésnek örvend, a városfejlesztési források híján némiképp lemaradt ettől a 
magas színvonalú fejlődéstől, az infrastruktúrát, a turizmus kiszolgáló létesítményeit, tereit és 
szolgáltatásai színvonalát illetően. 

Villány fejlődési szakaszai az elmúlt 20 -30 évben

Fotó: Mánfai Gy.

 Villány és a minőségi borturizmus fejlődését több szakaszra lehet bontani. Természetesen a 
szakaszolás meglehetősen kényes feladat. A szakaszhatárokat próbáltam olyan eseményekhez 
kapcsolni, amelyek egyfajta fordulópontot, minőségi változást, innovációt jelentenek a korábbi 
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időszakhoz képest. A 90-es évek elejétől 5-7 éveként elkülöníthető egy új fejlődési szakasz. A 
változások ütemére jellemző, hogy mire egy-egy beruházás befejeződött, addigra tulajdonosok 
kinőtték, lehetett újat kezdeni. (Dlusztus I. 2004 a p. 9., Bock interjú).
 Az első szakasz, ami lappangó korszaknak nevezhető, még jórészt a szocializmus időszakára esik, 
a 70-es évek végétől indul és 1991-ig tart. A korszakhatár kezdete ahhoz kapcsolható, hogy villányi 
kistermelők elkezdik palackozni a boraikat és palackban értékesíteni éttermeknek, szállodáknak. A 
helyi szőlőtermelő szakcsoport 1981-ben kezdi felvásárolni a különleges minőségű termelői borokat 
és a VOSZK-on keresztül már a termelő neve alatt hozzák forgalomba. Ekkor már „a palackra rá 
volt írva, igaz, hogy csak egy sleifnire – 10 - 15 mm szélesre –hogy XY pincészet bora, tehát pl. Bock 
József pincéjének bora”, emlékezik Bock J. Később 1986-87-től már több termelő egyénileg 
palackoz. Bocknak egy szállodalánc, a Hungarhotels vezetői javasolják, hogy palackozza a borait és 
ők megvásárolják. Ebben a lappangó, rejtőzködő szakaszban a bortermelők a háztáji 
gazdaságukban kézműves jellegű minőségi bort állítanak elő a családi hagyományokra 
támaszkodva, amit saját nevük alatt forgalmaznak. Ezek 80-as évek végén előállított névvel, 
címkével ellátott palackozott borok a kitűnő minőségnek köszönhetően nagyon gyorsan ismertté és 
kedveltté válnak a nagykereskedők, az éttermek és szállodák körében.
 Sok vásárló a közeli nagyvárosból ismeri a jó kistermelőket és pincénél, háznál vásárolják a 
magántermelői borokat. Ekkor mindössze 5-6 termelő működtet osztrák mintára buschenschank-
nak nevezett kis borozót (Bock interjú). 
 Ez a kisléptékű termelés azonban még hobbi szinten, a helyi életmód és családi hagyomány 
révén, jövedelem kiegészítésként működik. A háztáji mellett minden termelőnek van a 
mezőgazdaságban vagy iparban munkahelye. A később rövid idő alatt híressé váló termelők ekkor 
még e munkahelyeken különböző vezetői, irányítói pozíciót töltöttek be. Tiffán Ede, Polgár Zoltán 
mezőgazdasági nagyüzemekben volt szőlészeti vagy borászati vezető, Gere Attila az erdészetben, 
Bock József pedig a Mezőgép Vállalatnál. Ők lesznek majd a kilencvenes évek ’úttörői’, akik 
mernek családi vállalkozást indítani és még abban az évtizedben ’Az év bortermelője’ címet is 
megkapják, kitűnő minőségű boraikért.
 Hogy a jövő mennyire beláthatatlan volt, az kiderül abból is, hogy 1989-ben a „Mecsek-Villányi 
tájegység kiemelt üdülőkörzetté fejlesztésének terve” című dokumentumban, a borral 
kapcsolatban néhány általános gondolat fogalmazódott meg, a borturizmus említésre sem kerül. 
Mindössze egy mondat jelenik meg a borról, „A térségben a bor mint hagyományőrző, de az 
agrárágazat fontos exportcikke is, fontos idegenforgalmi szerepet kap.” Minőségi bortermelés, 
borút, borturizmus, ahogy az mára kifejlődött, még gondolatban és koncepciókban sem szerepelt. 
 Ez a szakasz 1991 tavaszáig tart. Tiffán Ede ekkor kap aranyérmet a Sunday Times borversenyén. 
Ez egyszerre ráirányítja figyelmet Tiffánra, Villányra és a villányi vörösborokra is. Tiffán még abban 
az évben Magyarországon elsőként megkapja. Az év bortermelője címet is a Sunday Times 
aranyérme alapján.  Attól kezdve Tiffánnak nincsenek értékesítési gondjai. 1991-ben az összes 
borára ajánlatot kap, hogy kiviszik Sevillába, a világkiállításra, ő azonban másként gondolkozik.  
„Ezt a 10 ezer palackot az 1991-es Sevilla-i világkiállításra ...teljes egészében el akarták vinni, és 
egyszerre kifizetni. Én azt mondtam, hogy nem. Nekem fontosabb az, hogy a magyar 
gasztronómiában… Ott kint megisszák a bort és nem tudják, hogy kié, itt pedig én megalapozom a 
dolgaimat a legjobb magyar éttermekben, szállodákban.” Tiffán ekkor kezd családi vállalkozásba 
(Tiffán E. interjú).
 A második szakaszt 1991-től 1996-ig jelölhetjük ki. Ezt tekinthetjük a nagy nekirugaszkodásnak, 
a nagy take-off-nak. Az egyéni termelők egy jelentős része ekkor dönti el, hogy a maga ura lesz és 
családi pincészetet alakít. Persze ezek a döntések nem könnyen születnek meg. Polgár például még 
1993-ban sem tudja, hogy merre is induljon el (Dlusztus I. 2004, p. 36). Mindenesetre megindul a 
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birtokok gyarapítása kárpótlás vagy vásárlás révén, és megindul a technológiai fejlesztés is. 
 A nagyüzemi tapasztalat Tiffán és Polgár részéről egyben a borvidék területének ismeretét is 
hozza magával. Továbbá azokat a felismeréseket, hibákat, amelyeket a nagyüzemi művelés, 
gazdálkodás a minőség rovására elkövetett. E korszak elején ők már felismerik és hirdetik, hogy a 
nyomott árak ellenére is telepíteni kell és nem kivágni a szőlőt, és bízni kell a minőségi bor 
piacképességében.

Fotó: Mánfai Gy.

 
 A rendszerváltás idején Villányban nem volt említésre érdemes turisztikai szálláskapacitás. E 
szakaszban indítja Gere Attila a panzióját mely 7 évig az egyetlen ilyen létesítmény volt a 
településen, és csak 1997-ben létesül további 4 panzió. Gere ebben a szakaszban kezd 
együttműködni a később híressé váló osztrák borásszal, Weningerrel. Villányban ekkor még az 
Oportó étterem jelentette az éttermi kínálatot, a magánpincék a pincesoron zárva voltak a 
közönség előtt. Már az új időket jelzi, hogy ebben az időszakban kezd fejleszteni az Alföldről 
érkező Debreceni Pál, aki jelentős területeket vásárol Kisharsányban, hogy megvalósítsa álmát és 
kitűnő villányi borokat készítsen. Az ő cége lesz a Vylyan. 
 A Baranya megyei közgyűlés elnöke 1991-ben kezd tájékozódni az Európai Bortermelők 
Szövetségénél és lép be a szervezetbe, hogy tanuljon és fejlesztéseket indítson idehaza. Nagyívű 
fejlesztési elképzelése van a megyére, a történelmi borvidékekre és Pécsre, a nagyvárosra, mint 
innovációs központra alapozva, de 1994-től más kerül a közgyűlés elnöki székébe, aki már nem 
folytatja tovább ezt a szálat. 
 1993-ban Stuttgartban a kertészeti világkiállításra Magyarország három hagyományos, helyben 
felépített villányi pincét visz ki, Gere Attila és Polgár Zoltán ott forgalmazzák boraikat óriási 
sikerrel. Egy bádogos mester, Wundelich Alajos, aki a pincéket felépítette Stuttgartban,  látva Gere 
és Polgár sikerét, elhatározza, hogy ő is borászkodni kezd és hazatérve 1 ha szőlőt vásárol.  Az ’új 
gazda’ oly sikeres, hogy az 1995-ben a gyöngyösi országos borversenyen 8 borából 5 arany-, 2 ezüst- 
és egy bronzérmet kap. Wunderlich sikere egyben a nagy borászok mögötti második vonal 
megjelenését vetíti előre. Ez erősen köthető a 1994-es Villány-Siklósi borút megalakulásához, 
illetve a még abban az évben induló ICC Phare programhoz, mely egy ugródeszkát jelent e 
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vállalkozóknak, hogy elindíthassák vállalkozásaikat. 
 Tehát a kilencvenes évek elejének nagy nekirugaszkodására 1991-1996 között a kárpótlás, 
földszerzés, a telepítések, új technológiák, új tudás szerzése és új szervezeti háttér kialakítása 
jellemző, és a gyökeres szakítás a korábbi nagyüzemi műveléssel, a mennyiségi szemlélettel. 
Előtérbe kerül a minőségi bortermelés. „Sokat tanultunk 1994 és 2000 között. Megtanultuk a 
terméskorlátozást. Az alfája és az omegája” (Bock interjú). 
 Ugyanakkor a borturizmusnak még nincs igazi elismertsége, erről tanúskodik Tiffán megjegyzése: 
„1994. év végén a borút egyesület elnökeként, a Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal éves 
záróülésén vettem részt, és ott a fürdőturizmusról, a lovas turizmusról, és minden egyébről szó 
volt.  Akkor senki meg sem említette a borturizmust. Akkor én hozzászóltam, hogy emberek, 
vigyázat, itt van egy borturizmus is, amely indul nálunk. Ha azt nézem, hogy nyugaton hogy megy 
ez, akkor egy nagyságrenddel nagyobb sikert lehet elvárni, és tessék ezzel számolni. Akkor 
legyintettek rám, de 3-4 év múlva ez a legyintgetés abba maradt” (Tiffán interjú).
 A harmadik szakasz 1997-től a bővülés, továbbfejlesztés, megerősödés és a „tudatos 
marketing” (Gere Andrea kifejezése) szakasza, a korábbi gondolatok, célok újraértékelése, új célok 
kitűzése. „Nem is tudtak a borászok azzal foglalkozni az elején, hogy marketingeljék magukat. 
Nem voltak honlapok, meg weboldalak, meg prospektusok. A hátteret próbálta mindenki 
megteremteni, hogy legyen egy jó minőségű bor a palackban, amire aztán lehet építeni a 
mondanivalót. Talán az 1997-1999-es években a Kopár cuvee, ott már egy tudatos marketing volt a 
bor mögött, hogy bemutassuk a fogyasztóknak a filozófiánkat is” (Gere A.).
 Ebben a szakaszban már ismertségre tesz szert a második vonal is. Ők szintén kitűnő borokat 
állítanak elő és birtokuk növelésével párhuzamosan lassan megelevenítik a villányi pincesort, 
borozók, borkóstoló helyek létesítésével, a présházak fogadóvá alakításával. Közülük sokan minden 
borukat eladják a pincesoron, még kereskedőjük sincs (Becker Nóra).
Az 1990-es évek elejének fejlesztéseit ekkorra már kinövik az első vállalkozó borászok és új 
befektetésekbe, új kapacitások létesítésébe kezdenek, melyhez már az EU pénzügyi forrásaira is 
tudnak építeni. A 2004-es EU csatlakozás előtt intenzív telepítés kezdődik, mert az EU behatárolja 
a magyar szőlőtermő területet is. 
 A vezető családi borászatok tehát rövid időn belül nagyon gyors fejlődésen mentek keresztül. A 
hajdani 05,-1 hektáros termelők időközben megsokszorozták területeiket és az előállított bor 
mennyiségét. Bock így emlékszik vissza ennek az időszaknak a gondolkodására, az akkori 
előrelátásra: „Tulajdonképpen belevágtunk és nem tudtuk, hogy mi az. Én azt mondtam, hogy 15 
hektáros termelő leszek, és az fantasztikus. Ma pillanatnyilag több mint 50 hektáros 
szőlőültetvénnyel rendelkezem. Nem volt félelem. Akkor rezdültem meg, amikor átléptem az 1000 
hektolitert 1998–99-ben. Akkor azt mondtam, húha, ez egy kicsit sok. Ma pillanatnyilag durván 4000 
hektoliter borral dolgozunk, kicsit többel is akár” (Bock J. interjú).  
 1998-ben indul egy második Phare program, amely már a Villány-Siklósi Borút tapasztalatait 
hivatott terjeszteni Dél-Dunántúl más borvidékein és segíteni az ottani borút fejlődés 
megalapozását. E szakaszban történik meg Villány várossá válása 2000-ben.
 A negyedik szakasz kezdete 2001-2002-höz kapcsolható. Ez a nagybefektetések és a minőség 
megszilárdítása korszakának tekinthető. Három jelentős vagyonnal rendelkező befektető birtokot 
létesít. Az első Csányi Sándor az OTP elnöke, az ország egyik leggazdagabb embere, aki 
megvásárolja a volt állami gazdaság területeit, megalakítja a Csányi pincészetet és Teleki 
márkanéven hozza forgalomba a borait.  A másik két beruházó zöldmezős beruházás keretében új 
borfeldogozót épít. 2004-ben Szűcs Róbert Wunderlich Alajossal társul, és Wunderlich márkanév 
alatt létrehoznak egy világszínvonalú pincészetet, a legkorszerűbb berendezésekkel. Ebben már 
magas minőségű kiszolgáló és élményterek találhatók a vendégek számára. Őket követi 2006-ban a 
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a Sauska pincészet. Tulajdonosa Sauska Krisztián, amerikai magyar, aki szintén hivatásának érzi, 
hogy a legjobb minőségű bort állítsa elő, és ehhez minden technikai, személyi feltételt megteremt 
borászatában. A Sauska birtok létrehozása fölhajtja a földárakat is Villányban, sajtóértesülések 25 
millió/ha árról is írnak (Dóra M. T. 2006). Ebben az időszakban kísérletezik a borút egy utazási iroda 
létrehozásával és működtetetésével, de az nem váltotta be a reményeket, ezért megszüntették.
 Három éves előkészítés és vita után ebben az időszakban fogadják el a villányi eredetvédelmi 
szabályozást, mely a minőség egyik garanciája lehet és a hamisítások kiszűrője. Ez a szakasz a 
korábbi úttörők körében már a megállapodás szakasza. A birtokméretek a rendszerváltás-kori 
területekhez képest 50-100-szor nagyobbak, 50-70 ha közé esnek (kivéve Tiffánt) és többen még 
termeltetnek is szőlőt kistermelőkkel, szigorú technikai felügyelet mellett. A pincészetek közül 
Bock 2007-ban, a Vylyan 2008-ben kapja meg ’Az év pincészete’ díjat. Sőt abban az évben a dán 
Vinbladet bormagazin ’Az év borászata’ díját adja a Vylyannak, Debreceni Mónika pedig ’Az év 
borásza’ címet kapja meg (www.vylyan.hu). 
 Az 1990-es évek közepén indult második vonal erre az időszakra jelentős gyarapodáson ment 
keresztül és boraik minőségével fölzárkóznak a nagyokhoz. Ugyanakkor e szakasz vége felé 
megmutatja magát egy új korosztály is, az 1990-es évek elején induló borászok fiai, lányai, és más, 
a minőségi bor iránt elkötelezett fiatalok, akik szintén kezdik fölmutatni szőlész-borász 
kvalitásaikat. Többségük közép- és felsőfokú iskolákat végzett, külföldi tapasztalatokkal 
rendelkező, világlátott, nyelveket beszélő szakemberré nőtte ki magát a szülők szárnyai alatt, akik 
már 60 év körül járnak. A családi cégeket még a szülők vezetik, de sok fiatal már felelős beosztást 
kap a borászatokban. Fiatal borászok kezdeményezésére Marketing Műhely alakul a Borút keretein 
belül és marketing stratégiát fogalmaznak meg. 
 2008-tól egy izgalmas kulturális rendezvénysorozat, az Ördögkatlan fesztivál települ a térségbe a 
budapesti Bárkaszinház vezetésével, mely több tízezer bor és kultúraszerető látogatót, főként 
fiatalokat vonz. 2009-ben pedig Gere Attila révén megnyílik az első 4 csillagos bor-wellness hotel is 
Villányban. Más panziók (Bock, Polgár) is jelentősen bővítik kapacitásaikat és beemelik a wellness-t 
a kínálatba.
 Ebben az időszakban jelenik meg a ’zöldülés’ gondolata, a biogazdálkodás, ökológiai gazdálkodás 
bevezetése és a biobor előállítás. Két német házaspár, akik Villányhoz közeli kistelepüléseken 
vettek szőlőt, járnak élen ezzel a gondolattal. A Vylyan 2000-től már integrált növényvédelmet 
vezet be, de a többi vezető borászat, Bock, Gere, Malatinszky stb. is megfogalmazza és kezdi 
átállítani szőlőterületeit biogazdálkodásra (Villány Természetesen 2010). Becslések szerint a 
szőlőterület 10%-án már ilyen gazdálkodás folyik (Becker Nóra információja).
 A következő nagy váltás 2010-2011-re tehető. Ezt a következő időszakot a lehetőségek 
kibontakozása szakaszának is nevezhetjük előzetesen. 2010-ben a megyeszékhely Pécs, Európa 
Kulturális Főváros címet viselte. Ez nagy lehetőséget kínált a borvidéknek is borai és értékei 
bemutatására. Ebben az évben ért le a Budapest-Pécs M6-M60-as autópálya Pécs alá, és ezzel a 
Villányba jutás Budapestről 4 óráról 2-2,5 órára csökkent. Az autópálya várhatóan 2012-ben eléri a 
horvát határt, még közelebb hozva Villányt a fővároshoz. Ebben az évben sikerült az ún. nagy 
rendezvénytérhez támogatást szerezni, amely a különféle fesztiváloknak, rendezvényeknek biztosít 
majd helyszínt. A város köré pedig ezekben az években egy elkerülő út épül, lehetővé téve a 
belvároson átmenő forgalom megszüntetését és új iparterület kijelölését, ahova borászati és más 
vállalkozások tudnak majd betelepedni. Kerékpárút épül a villányi szoborpark és a város között 
2011-re (Kövesdi Szilvia információja). A 2011-es magyar EU elnökség is segíthet majd népszerűvé 
tenni a villányi borokat. 
 Mint a fejlődési szakaszok is mutatják, Villány kívülről-belülről feszül. Az autópálya közel hozta 
a várost Budapesthez és Európához, az elkerülő út és a városrendezés révén megteremtődik a 
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a lehetősége további borászati üzemek letelepedéséhez. Villányban, az agglomerációs 
településektől eltérően nem a népességszám növekedés, hanem a minőségi bortermelés és az 
ehhez kapcsolódó vállalkozások okozzák a települési feszültségeket. A város a fejlesztésekkel most 
próbál felzárkózni a bortermelés színvonalához. A minőségi bortermelésre épülő vállalkozási 
formáknak új térre, a turizmusnak pedig új élményterületre van szüksége, egyéb infrastrukturális 
igényekről nem is beszélve. A régi formák, kis pincék a város frekventált területein megújultak, az 
elhanyagolt területeket pedig lassan felszámolják (Eco-Cortex 2009). A fejlődés fő hajtóereje 
immár az élménygazdaság. 

A vidéki élménygazdaság Villányban

 Vidéki élménygazdaság alatt olyan vidéki kínálati paletta létrejöttét értem, amely alkalmas a 
vidékben rejlő szépségek, élvezetek, örömök, tudások, ízek, összességében mindazon tényező 
felfedezésére és fogyasztására, amely a vidéki környezet, termékek, emberek hatására 
„emlékezetes élményeket” (Pine J. és Gilmore J. H. 1999) vált ki fogyasztóiból. Az 
élménygazdaságban olyan kritikus tömegű élménykínálat jelenik meg fokozatosan, mely átformálta 
a gazdaság és a terület korábbi kínálatát és arculatát, egyre több új vállalkozást generál, új 
tőkebevonásra serkent és egyre újabb vállalkozási formák jelennek meg az innovációk révén. Ezek 
együttesen sokféle, a vidék értékeire épülő, egész évben elérhető élménykínálatot jelentenek a 
vendégek részére. A vidéki környezet tehát nem kulissza és háttér, hanem a maga sajátosságaival 
és sokszínűségével az élmény generálója, melyhez a helyi lakosok aktívan hozzájárulnak.  
 Villányban a vidéki élménygazdaság keretét a kiváló minőségű bort adó családi márkák versenye, 
ugyanakkor együttműködése jelenti. Mindez vonzó vidéki környezetben történik, ahol a természeti 
szépségek mellett a történelem és a hagyomány minden lépésnél visszaköszön. A pincészetek 
megteremtették a helyben kóstolás és eladás lehetőségét és ehhez olyan gasztronómiai kínálatot, 
helyi kulturális és hagyományokon alapuló történeteket és látnivalókat kínálnak, ami maradásra 
bírja a látogatókat. Továbbá, olyan kellemes időtöltési formákat és szolgáltatásokat találtak ki 
(fesztiválok, bor-spa), amelyek vonzóak a turisták számára. A borelőállításban résztvevők túlnyomó 
többsége a magas minőség elérésére törekszik. E családi márkákban benne rejlik a termelők és 
családjaik személyisége, filozófiája, kultúrája stb. A bor (borászat, termőhely, pince) helyben 
történő megtapasztalása sokkal több élményt ad, mint kiváló minőségű bort fogyasztani a 
termeléstől független helyen.  
 A termelők egy része a villányi élményt vidéki élményként, (Polgár Katalin) vagy ’életstílus 
élményként’ (Gere Andrea és Pauli Zoltán) fogalmazza meg: „A Gere márkanév alatt mi szeretnénk, 
ha az emberekben az általunk gondolt életérzés is megjelenne az emberek tudatában... Erre egy 
sajátos filozófiánk van, egy mondanivalónk a világnak, és ezt próbáljuk komplexé tenni. Ezért van 
borhotelünk, ezért van gasztronómiai mondanivalónk, szőlőtermesztési mondanivalónk. Próbáljuk 
az embereket lecsábítani Villányba, hogy egy érzés is kapcsolódjon ehhez a borhoz. A villányi 
életstílus élmény nem azonos az ausztrál vagy amerikai életstílus élménnyel. Ausztráliában, 
Amerikában ez sokkal inkább egy tudatos egyéni döntés kérdése, ami mögött legtöbbször kellő 
anyagi háttér van. Villányban ez a családok generációkon keresztüli életét, életmódját, küzdelmét, 
túlélését jelenti. Mint olyan, ez egy öröklött életstílus, bár ez is folyamatosan változik.  
 Villányban, miközben a nagy borászok modern üzemeket tudnak mutatni, amelyek a világ 
bármely részén megállják a helyüket, mellettük megtalálhatók azok a kis borászatok is, amelyek 
legalább olyan fontos szerepet játszanak a villányi élményben, mint a nagyok. 
 „Itt az egyszerűbb kis őstermelőnek is ugyanolyan súlya van, mint egy nagynak. Gondolj bele, ha 
te bemész egy sváb bácsihoz, félig svábul, félig magyarul kapsz egy borkóstolót, átéled az Ő életét, 
megéled az ő hétköznapjait, amíg ott vagy nála. Más dolog elmenni egy nagy borász fejlett 
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Fotó: Mánfai Gy.

üzemébe, a fantasztikusan felkészült éttermébe, ahol egy 3 diplomás sommelier meg fehérkesztyűs 
libériás inas fog kiszolgálni. Más világ, mind a kettőre szükség van (Becker N.).”
 Az élménygazdaság Villányban szükségszerűen befogadó jellegű azok számára, akik minőségi bort 
akarnak termelni. Örömmel fogadják, mert úgy tartják, hogy az a többieket is erősíti, az ő jó 
hírüket, rangjukat viszi tovább. A Mondavi fiaskó Herault-ban (Torres, O. 2006) amikor a helyiek 
összefogtak Robert Mondavi ellen, hogy ne vásárolhasson földbirtokot – Villányban nehezen 
elképzelhető. 

A siker feltételei és a fejlődés hajtóerői

 Milyen körülmények és tényezők eredményezték ezt a fejlődést Villányban? Természetesen sok 
olyan általános tényezőt felsorolhatunk, amelyek szerepet játszottak mindabban, ami történt. 
Például a helyi természeti és klimatikus adottságok, a hagyományos sváb szorgalom és kultúra, a 
takarékosság, ragaszkodás a helyhez és a hagyományokhoz, a szőlő tisztelete és szeretete, az 
idősek tapasztalatainak elismerése. A rendszerváltás meghozta a vállalkozás szabadságát és egyben 
kényszerét is a munkahelyek eltűnésével. Nagyon fontos volt az a tapasztalat, amit a termelők a 
hazai és külföldi piacról szereztek közvetlen kapcsolataik, vagy épp külföldi munkáik révén. Szintén 
szerepet játszott az a vezetői tapasztalat a családi gazdálkodásra való áttérésben, amit a borászok 
egy része korábban ipari és mezőgazdasági nagyüzemeknél szerzett. Nem utolsósorban fontos a 
hagyományok tisztelete mellett az új iránti fogékonyság, új dolgok keresése. A legfőbb pedig az 
elkötelezettség a minőség iránt, a cél, ami minden termelő előtt ott lebeg, hogy a világ legjobb 
borát állítsa elő. Ez mozgatja az idősebb és az újonnan jövő nemzedék tagjait is. 
 A minőségi bort előállító borászok már a politikai változások előtt egyfajta ’kritikus tömeget’ 
alkotnak más borvidékek egy-egy borászához képest, amire a kereskedők is felfigyelnek. Később a 
pincék fokozatos kinyílásával a vendégek is egye nagyobb számban jelennek meg és szintén olyan 
kritikus tömeget alkottak, ami további pincék megnyitását segítette elő a pincesoron. A pincesor 
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„jelenséggé” vált (Tiffán E kifejezése).
 Az új szervezeti keretbe, a borútba sokféle ember és intézmény bekapcsolódik. A tagok megértik 
az összefogás fontosságát. A villányi borászok nem lenyomni akarják a jó példát, ami oly sokszor 
előfordul Magyarországon, hanem követni. Jól jellemzi a helyi szellemet, az összefogást, amit  
Dlusztus I. ír a Wunderlich könyvben (2004, p. 46.) „Ez a kis Villány valamit nagyon jól csinált. 
Sehol sincs annyi országosan ismert borász, mint itt Villányban. Az első öt nem hogy elnyomta volna 
a következőket, Wunderlichet, Maltinszkyt, Jekl Bélát, Molnár Tamást, Mayert, Kecskést, Blumot, 
Szendét, Neupergert és a többit, hanem húzta magával”. 
 A borút olyan belső információs fórumokat teremt a tagok számára, ahol lehet tanulni egymástól 
és a jobbaktól. Különösen fontos, hogy az ’úttörők’ példáján keresztül a helyiek megértették a 
minőség fontosságát és ez vált a borászok és a térség hajtóerejévé. A szőlő és borászati 
üzemszerkezetben kialakult egyféle piramis szerkezet. Bár a parcellák eléggé elaprózottak, a 
birtokszerkezet abból a szempontból elég szerencsésen alakul, hogy a kis- és középméretű birtokok 
is jelentős számban jelen vannak a borvidéken a kevés nagybirtok mellett.

Összefoglalás

 A villányi vörösbor termelésében a rendszerváltás után 180 fokos fordulat történt. A minőségi 
vörösbor előállítás lett a termelés alapnormája és meghatározója. E minőségi kínálat hatására jött 
létre a borturizmus. A minőségi vörösborra alapozva a térség fokozatosan élménygazdaságot 
teremt, sokrétű kínálattal és szolgáltatásokkal. Ez azoknak a helyi termelőknek, borászoknak 
köszönhető, akik tisztában voltak a termőhely adottságaival és lehetőségeivel.  A vörösborra 
alapozva alig egy évtized alatt komplex turisztikai termék, borúti kínálat jött létre, mely 
összehasonlíthatatlanul sokszínűbb, mint a vörösbor nagybani értékesítése. 
 A tanulmány az akarja bemutatni, hogy egy gyökeres szemléletváltás a termelésben és a 
minőségi követelmények előtérbe helyezése, megfelelő szervezeti keret kialakításával és helyi 
összefogással milyen változásokat és fejlődést hozott a vállalkozóknál. A borok helybeli 
értékesítése, a turisták vonzása pedig milyen további változásokat eredményezett a településen és 
annak környezetében és a hírnév miként vonzza a minőségi bortermelés iránt érdeklődőket. 
Dolgozatomban ennek a folyamatnak a főbb állomásait és jellemzőit foglalom össze, továbbá 
feltárom azokat a főbb tényezőket, amelyek Villányban hozzájárultak a sikerhez. 
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