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A tó északi partját övezõ hegyek olyanok, mint az ünnepi kala-
pon a bokréta. Mi északiak, meglátogatva déli cimboráinkat,
mindig elsütjük a szakállas jópofaságot: De jó itt nálatok, innen
a legszebbek az északi part hegyei.

Úgy 25 éve történhetett. Hirdetést olvastunk az újságban.
Pince eladó Szentbékkállán. Már a név dallamossága elvarázsolt.
Sógoraimmal, meg a kéznél levõ pár gyerekkel megtömtünk
egy kocsit, és – irány a Káli-medence.

A gyerekeket elkábítottuk azzal, hogy a békaszent földjére
igyekszünk, pedig akkor már tudtuk, ez valójában Szent Bene-
dek-kálla volt, egyike a honfoglaló magyarok Kál nemzetsége
szállásterületeinek. Szentbékkálla, Köveskál, Mindszentkálla, és
a török jóvoltából azóta a föld alatt nyugvó Töttöskál, Szentvidkál,
Kerekikál a Kereki-dombbal voltak portyára induló eleink gyü-
lekezési helyei. Lehet, hogy ezt sok helyütt hiszik még az ország-
ban, mint a templomból a szomszéd kastélyig  vezetõ egykori
titokzatos alagutat.

Mindezeken elmerengve, jó hangulatban érkezünk Szent-
békkálla Mátés-hegyére. Sehol egy teremett lélek. Parti fecskék
cikáznak az egykori homokbánya szitává lyuggatott partfala
elõtt. Távolról egy rotációs kapa hangja töri meg az idilli csendet.
A derék gazda éppen a hegy teteje felé szuszog masinájával,
mikor megérkezünk.

– Jó napot kívánunk, nem akarjuk zavarni, csak az Olaszék-
féle pincét keressük, állítólag eladó.

– Tessenek várni – mondja a gazda, és már fordul is lefelé a
pöfögõ jószággal.

– Igazán nem akarunk zavarni, csak az Olaszék-féle pince…
– Tessenek várni – hangzik ismét a válasz, és a vaskarmok

már a lejtõ alján markolásszák a gazt.
Még egy próbálkozás az elnézést kéréssel, de emberünk

eltûnik a pincében. Aranyló nedût tartó lopójára rádermed a
nyár délutáni pára. Kiosztja a poharakat. Teletölti, és a sokat
tapasztalt, mindent-tudó magabiztosságával mondja:

– Most már lehet kérdezni. Egyébként az a pince itt van
mindjárt mellettünk. Tetszik látni azt a halom bicskebokrot
(vadrózsa, hecsedli), az alatt van.

– Megérkeztünk – mondom a sógoraimnak, és ugyanezzel
a mozdulattal elveszem a gyerekek kezébõl a poharat, mert
persze egy kis bort nekik is töltöttek.

Kikívánkozott belõlem ez a lírai bevezetés. Talán ráérzünk, így
együtt, a szõlõhegyek, a „hegyek”, a „szõlõsök” mással össze
nem hasonlítható egykori hangulatára.

A  szõlõ, a borkultúra meghatározó eleme a kárpát-meden-
cei magyarságnak. Ha kirándulást teszünk nyugatról, Burgen-
landból elindulva kelet felé, át Pannónián, a Duna mellékén,
érintve az alföldi, homoki borvidékeket, megkóstolva a Küküllõ-
menti borokat, csak a Kárpátokba felkapaszkodó hágókon tûnik

el a szõlõ, hogy aztán a moldvai csángóknál ismét elõjöjjön.
Utunk során szinte alig találunk házat, ahol szõlõlugas ne volna.

Általában a rómaiaknak szoktuk tulajdonítani a borkészítés
mûvészetének meghonosítását, jóllehet õk itt már fejlett szõlõ-
kultúrát találtak. Errõl tanúskodnak a régészeti ásatások. A
nyelvészeti vizsgálatok pedig egyértelmûvé teszik, hogy eleink
átkelve a Kárpátokon, már magukkal hozták keletrõl ezt a tudást.
Nem vitás a kultúra felvirágoztatásában jelentõs a rómaiak sze-
repe. Kivételes érzékük volt a jó helyek kiválasztásához. Kézen-
fekvõ, hogy megragadta õket a Balaton-felvidék Itáliára emlé-
keztetõ mediterrán varázsa. 30 körüli villa-rusticáról van tudomá-
sunk. A hegyek erdõségeit szinte a tetõkig kiirtják és lassan
mindenhova szõlõt telepítenek. Mert a szõlõ valójában a hegyre
való. Tudnunk kell: a mi féltekénken a nap 45-60 fokos szögben
simogatja a földet, és a leghatékonyabb, ha derékszögben hatol
a talajba. Pedig mennyivel könnyebb lenne vízszintesen szõlõt
mûvelni. Nem kell nagy geométernek lennünk, hogy megért-
sük, a déli, délnyugati hegyoldalak a legkedvezõbbek. Itt a
vulkáni tufa és a bazaltkõ is több. Ez is nagyon fontos, mert a jó
szõlõhegy úgy mûködik, mint a cserépkályha. A nappal magába
szívott meleget éjjel visszasugározza a fürtöknek.

Laposa József Szõlõhegyek a Balaton-felvidéken címû mun-
kájában szép összefoglalását adja a történetnek. A XI. századtól
kezdõdõen vannak adataink oklevelekben, adománylevelek-
ben, inventáriumokban. Az általában 50 hold nagyságú jobbágy-
telkekbõl legalább 1 hold mindig szõlõ volt.

A Mátyás alatt virágkorát élõ kultúra Mohács után megtor-
pan, hisz területünk a török hódoltság viharos részén van, felvo-
nul inkább a királyi Magyarország nyugodtabb északi régióiba
(Sopron, Pozsony, Hegyalja). A török kiûzésével a XVIII. század-
ban ismét fellendül a termelés. A szõlõhegy, a szõlõvel és a
borral való foglalkozás – még a kemény munka, a dézsma, a
kilenced és egyéb gondok ellenére is – mindig az élet derûsebb,
reménykeltõbb oldalához tartozott. Ezt nemcsak a munka vég-
eredményeként születõ nedû  kábító-mámorító hatása okozta,
hanem a hegy kivételes hangulata, demokráciája. Ez utóbbi pedig
nem más, mint a hegyközség.

Madarász L. 1978-ban írt szakdolgozata segítségével bepil-
lantást nyerhetünk a hegyközségi életbe.

„A hegyközség közterület, melyhez társadalmi rang és
hovatartozás figyelembevétele nélkül minden szõlõsgazda
egyenrangú félként tartozik. A falu társadalmában önálló, zárt
világ. Tagjai nemesek, polgárok, iparûzõk, jobbágyok, zsellé-
rek, intradensek (helybéli lakosok), extradensek (bebírók,
távoli tulajdonosok) egyaránt. Érdekközösség a termelés biz-
tonsága, a tulajdon illetve a használati jog háboríthatatlansága
céljából. Vezetõje a hegyelõljáróság, a Szent György napján
választott hegybíró és 12 hegyesküdt, mely a közösség érdeké-
ben hivatalos közegként járt el adásvételi, örökségi, végren-

Szûcs Endre

SZÕLÕHEGYEK, ÉPÜLETEK, EMBEREK
A BALATON- FELVIDÉKEN



21

delkezési és hegyrendészeti ügyekben. Saját bírósággal, illetve
bíráskodási joggal rendelkezett, mely független volt a falusi
törvénybíró illetve testület tevékenységétõl. A földesúr elis-
merte a hegyközség önállóságát és a választott tisztségviselõk
hatalmát. Viszonyukban sokkal inkább az egymásrautaltság, a
közös érdek, a szõlõk háborítatlan bírása dominált.” (Madarász
L.: A lovasi szõlõbirtoklás és hegyközség története a XVIII-
XIX. században. Szakdolgozat, 1978.)

Így válik egyenlõvé polgár, nagygazda és jobbágy. A hegyen
egyenlõség és mindenek elõtt rend volt.

A gazdák kötelesek voltak a birtokokat elválasztó gyepû-
ket, mélyutakat rendben tartani, mert ezeknek nemcsak a
határjelölésben, közlekedésben, hanem a vízelvezetésben is
komoly szerepük volt.

Az írásos kordokumentumok mellett ismert több térkép is.
A II. József által készíttetett ún. elsõ katonai felmérés már a
Balaton-felvidék borvidék jellegét rögzíti. Vajkay Aurél, a nagy
balatoni néprajzkutató mutat rá, hogy a szõlõtelepítések helyei
szinte változatlanok az utóbbi kétszáz évben. A tóra nézõ lejtõket
Vörösberénytõl Keszthelyig mindenütt szõlõ borította, egészen
1879 novemberéig, mikor is Balatongyörökön megjelenik a
magyarországi szõlõsgazdák számára a tragédiát jelentõ filoxéra.
Az ültetvények 65 %-a elpusztul. Területek néptelenednek el,
az egykori derék gazdák kitántorognak Amerikába. Megjelen-
nek a telekspekulánsok és fillérekért vásárolják fel az ekkor
értéktelennek tûnõ területeket. Így indul meg az üdülõsödési
folyamat, mely szomorúan vetíti elõre a szõlõhegyek lassú halá-
lát. Balatonfüred mellett Almádi, Alsóörs, Révfülöp is egyre
polgáriasodik. Ez a periódus is szül építészeti értékeket, de a
nyári délutánokon oromfalukkal és két szemükkel a Balatonba
révedõ kis présházak világa egyszer s mindenkorra a múlté.

Aztán jön Trianon – Magyarország szõlõterületeinek 40 %-
át veszti el – majd a 1929-33-as gazdasági válság, a második
világháború, utána a nagy-romlás – a szocializmus.

1949-ben megszüntetik a már négyszáz éve jól mûködõ
hegyközségeket, alacsony felvásárlási árakkal államosítják a
borkereskedelmet, bevezetik a beszolgáltatást. Egyre jobban
romlik a minõség, és múlik a bortermelõ kedv. Nyilván a nehe-
zen megmûvelhetõ, meredek, a hegytetõhöz közeli szõlõket
hagyják el leghamarabb. A nagy téesz táblák inkább a lankásabb
területeken, a hegy szoknyáján alakulnak ki. Itt pedig igazi
minõséget produkálni – a már említett okok miatt – nem igen
lehet. A zártkertek kialakulása ugyan egy lépés a – megszokot-
tabb és kezelhetõbb – magántulajdon visszaállításához, de kis
parcelláival valójában a Kádár korszak lenyugtató, elandalító
ideológiájának szerves része volt, és megindította az egykori 3-
5000 m2-es parcellák negyedére nyolcadára csökkenésével
az egyre jobban elharapódzó nyaralósodást. Az elsõ áldozatok
a partközeli, vagy a városokhoz közel esõ szõlõhegyek. A
hegytetõket visszahódítja az erdõ, a régi présházak kõhalmai
ma már csak a gombázók pihenõ- és merengõhelyei.

De hogy is keletkeztek egykor ezek az épületek?
A történet úgy kezdõdik, hogy elõször ki kell vágni az erdõt,

aztán meg kell nézni, hova lenne legjobb beásni a pincét. Persze
a hegybe, minél mélyebbre, hogy a földtakaró jól szigeteljen.
Így indul meg a forrás az egyre hûvösödõ õszi éjszakákon a
nyár melegét még szorongató vastagfalu pincékben, és marad
jó állapotban a bor a következõ nyárra, mikor a földpince tartogat
még egy kis hideget a télbõl.

A pince elõtt is lehet szõlõt darálni és préselni a szép õszi
napsütésben, de Teréz napja felé már gyakran esik az esõ. (A
hagyomány szerint ekkorra érik be a rizling.) Célszerû hát fedett
munkahelyet építeni a présház elé. Sose mellé, mindig elé. Ide
már tüzelõalkalmatosság is illik. Meleg vízzel jobb kimosni szüret
elõtt a hordókat, meg aztán úgy tisztességes a dolog, ha a kellõ
mustfokot a víz elpárologtatásával érjük el. Szerencsére napjain-
kig megmaradt sok kandalló, melynek boltozati kiváltóját felfüg-
gesztik a fafödémhez, vagy oszlop gyámolítja. Legszebb a kõ-
oszlop; kõ aztán errefelé van bõven. Természetesen a kõoszlop-
ról mindenhol elmesélik, hogy az a közeli, elpusztult falu román-
kori templomának volt tartozéka. Gyönyörû folytatása a Kereki-
dombon portyára gyülekezõ, majd a kastélyból titkos alagúton a
templomba menekülõ magyarok mesevilágának. Ennél már csak
az a szebb, amikor azt regélik, hogy csendes éjszakákon hallatszik
a föld alól a templom harangjának tompa zúgása.

Jól esik néha megpihenni. A présházban – fõleg szüret táján
– nagy a rumli, folyik a mustlé, sok a muslica, meg a darázs. A
présház elé célszerû pihenõszobát építeni. Így alakul ki aztán a
háromosztatú parasztház kistestvére, kicsit fentebb, a hegyen.

Sokszor messzirõl kell jönni a szekérrel. A balatoncsicsói-
aknak inkább a Szentantalfához közelebb esõ Szent Balázs-
hegyen voltak a „szõlleik”. A mi szentbékkállai présházunkba
az ide 20 kilométerre levõ Vigándpetendrõl jött a gazda dolgoz-
ni. Egy hetet is eltöltött gyakorta a házban. Ehhez pedig már
istálló is kellett. Így alakul ki a kétszintes (emeletes) présház.
Alul a pince, felül pedig a pihenõszoba- présház-istálló hármas
egysége. Az egyszintes présházaknál ez a rétegvonalakra merõ-
leges bõvítési mód már nem lehetséges, megszületik az oldalis-
tállós elrendezés. Ez a furcsa, bájosan aszimmetrikus forma is
jellemzõje a Balaton-felvidék nyugatibb részeinek.

Ezzel kis ízelítõt adtunk a présháztörténetbõl. Végezetül
építészkedjünk is egy kicsit. A tisztességes építésznek, aki ezen
a gyönyörû tájon dolgozik, mindezeket tudnia kell. Tudnia kell,
hogy a présház kialakulási folyamatában vázolt módon a régi
házak mindig a rétegvonalakra merõlegesen épültek, és az ese-
tek javarészében ebben a vonalban bõvültek. Ha nem, akkor is
az oromfalukkal a Balaton felé forduló arcukat mindig megõriz-
ték. Nem vitás, nagyon nehéz ellenállni a kísértésnek, és a mohó
építtetõi vágynak, hogy valamennyi ablakból a Balatont lehes-
sen látni. A présház mindig a domb, a telek tetején van, mint a
római villa rustica. Pedig milyen botorságnak tûnik, hogy a szõlõt
szüretkor a puttonyban felfelé kellett cipelni. A dolognak ez a
része igaz, de fentrõl érzem igazán úrnak magamat. Elõttem a
birtokom, meg a gyönyörû Balaton, és a nap is innen süt a leg-


