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PROBLÉMAFELVETÉS 

 

 

„Kúpok fénylő orommal,  

szőlőhegyek zölden ragyogva,  

erdők fekete foltjai, zöld mezők, 

arany vetések, 

 száz falu, ezer hegyi hajlék…” 

(Eötvös Károly: Balatoni utazás) 

 
 

Az, az ezer hegyi hajlékkal „díszített” táj, melyért Eötvös úgy lelkesedett, manapság is – 

legalábbis távolról – hasonló képet mutat, mint neves írónk korában, másfélszáz évvel ezelőtt.  

Közelebb érve a hegyekhez elénk tárul az épületek sokszínűsége, amihez napjainkban nem 

csak a hagyományos építmények számos típusa, hanem a szőlőműveléshez nem kötődő 

épületek egyre nagyobb száma is hozzájárul. 

Hazánk legkülönfélébb szőlőtermő vidékeinek egyre jellemzőbb tulajdonsága, hogy az üdülői 

kihasználás, a rekreáció térnyerése háttérbe szorítja a gazdasági funkciót, melynek révén a 

tájkarakter hagyományos jellege megváltozik, átalakul.1 

A Balaton-felvidéki szőlőhegyeken tulajdonnal rendelkező személyek motivációi, valamint 

tájhasználati gyakorlata amellett, hogy több tudományszak képviselőjét is foglalkoztatja,2 az 

átalakulóban lévő táj problematikájára az elmúlt néhány évben egyre többen felhívták a 

figyelmet a helyi közélet és irányítás szereplői közül is. A térség vezető borászai, egyes 

településvezetői3 együttesen fogalmazzák meg a kérdést: mi lesz a táj karakterét ezidáig 

meghatározó hegyi szőlők jövője, folytatódik, folytatódhat-e ezeken a területeken a 

szőlőművelés? 

„Kérdéses, (…) hogy a falusi tájak védelme, mint élő mezőgazdasági tájaké, megvalósítható-e 

akkor is, amikor gazdaságilag azok már nem életképesek többé. Sajnálatos módon ugyanis 

számos, hosszú ideje létező történelmi életforma, amely a kultúrtájak alakulásában 

meghatározó volt, napjainkban szűnik meg (…)”4 

                                                      
1 Ambrus 2003. 41., Mód 2016. 162–163., Muskovics 2014. 156. Simon 2007. 78. stb. 
2 Például Laposa József tájépítész mérnök, Krizsán András építész. Mód László a hazai szőlő és borkultúra 

lehetséges megközelítési, értelmezési módjainak sorában az átalakuló szőlőtermő területek vizsgálatának 

lehetőségét is kiemeli. Mód 2008. 46. 
3 Különös aktivitással: Jásdi István borász, Czeglédy Ákos Paloznak polgármestere 
4 Szilassy 1998. 116. 
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Tanulmányomban igyekszem rávilágítani azokra a tényezőkre, melyek szerepet játszottak a 

fent idézett „történelmi életformák” térvesztésében, megszűnésében, mely folyamat 

ugyanakkor a vizsgált területen új életmódminták megjelenését tette lehetővé. 

Dolgozatomban célom, hogy a Balatonakali5 felett magasodó Fenye és Les-hegyek 

építményeit és az azokat létrehozó, eltérő motivációkkal bíró szőlőhegyi tulajdonosokat az 

adott ingatlan, illetve terület használatának szempontjából bemutassam, így elsősorban a 

szőlőhegyi tájban lévő épületek társadalmi szempontú vizsgálatára helyezem a hangsúlyt.6 (1. 

kép) 

Ugyanakkor az elemzés során ahol lehetséges, ott az adott típusok jobb szemléltetése 

érdekében az épületek egyes jellemző részleteinek, tárgyainak – elsősorban a 

tüzelőberendezések – bemutatása révén kívánok rávilágítani a használat többféle módozatára.  

De egyáltalán megismerhetők, megérthetők-e bizonyos értékrendek azok tárgyainak elemzése 

útján?  

„A tárgyak kulturális gyakorlatunk megszilárdult formái, mivel bennük a gondolkodásmódok, 

az értékhorizontok és a használati módok válnak hallhatatlanná”7– véli Wolfgang Kaschuba, 

ami alapján elmondhatjuk, hogy egyes tárgyak, függetlenül attól, hogy a jelenben 

használatban vannak-e, vagy sem, egykori használójukról (vagy az alkotóról) sokat elárulnak. 

Így képes egy-egy tárgy egész életmód mintákat reprezentálni, mint reményeink szerint 

esetünkben a tüzelőberendezések is. 

A tüzelőberendezések kutatása révén, melynek fontosságáról Kós Károly is megemlékezik,8 

úgy gondolom, hogy jól számba vehetőek a különböző rendeltetésű szőlőbeli hajlékok, s 

egyúttal jobban rávilágíthatunk a szőlőhegyi kultúrtáj hasznosításának eltérő típusaira. 

Hiszem, hogy egy ilyen, klasszikus néprajzi téma a megfelelő kontextusba helyezve 

napjainkban is szolgáltathat a néprajzkutatás számára új adatokkal. 

 

 
                                                      
5Balatonakali közvetlenül a tó partjára simuló, az 1960-as évekig egyutcás útifalu, mely 1807-től az 

államosításig a Piarista rend tulajdonát képezte, amely komoly hatást gyakorolt a falu életére. 

A településen élő családok életében a szőlőművelés és bortermelés annak szabad jogállása miatt régtől fogva 

óriási jelentőséggel bírt. A Balaton-partnak az 1960-as évek elején történő üdülőterületté nyilvánításával indult 

meg Balatonakaliban a két nyaralótelep kialakulása. A település arculatát megváltoztató folyamatok, az 

állattartásra vonatkozó tiltások, a növekvő számú állandó lakosság számára épült új falurész kialakítása, az utak 

portalanítása, a vezetékes ivóvízrendszer elkészülte, stb. hatására az egyutcás agrártelepülésből szolgáltató 

jellegű üdülőtelepülés vált. 
6 A gazdasági épületek társadalomnéprajzi szempontú vizsgálatának fontosságára elsőként a magyar 

néprajzkutatás egyik klasszikusa, Gunda Béla hívta fel a figyelmet. Muskovics 2014. 36. 
7 Kaschuba 2004. 191. 
8 Kós 1972. 134. 
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A KUTATÁS MÓDSZEREI ÉS FORRÁSAI 

 

 

Néprajzi érdeklődésem nagyban köszönhető annak, hogy a Balaton-felvidéken felnőve, annak 

szőlőhegyein barangolva, máskor szüreteken részt véve ismerkedhettem a szőlőművelés-

borkészítés kultúrájával, melynek építészeti vonatkozásai már a kezdetektől felkeltették 

figyelmemet. 

 A településhez tartozó, illetve a Balaton-felvidék egyéb szőlőhegyeinek présházaiban, 

rompincéiben található különféle tüzelőberendezések „felfedezése” kapcsán fogalmazódott 

meg bennem a kérdés, hogy a még fellelhető hagyományos formák – melyek még a műemlék 

lakóházakból is teljesen eltűntek – miként élnek a megváltozott igények szerint épült új 

épületek formáival párhuzamosan? 

 Ugyan már korábban is készítettem több interjút balatonakali présházak 

tulajdonosaival, de a jelen kutatáshoz szükségét éreztem célirányos, a tüzelőberendezésekre is 

fókuszáló interjúk készítésének, amibe már olyan „beszélgető társakat” is bevontam, akik 

szőlőbeli hajlékaikat, nyaralóként, vagy lakóépületként használják. 

A kutatás során tizenkét adatközlővel készítettem strukturált mélyinterjút, amelyeket számos 

villáminterjú, pincénél, borfejtés közben történő beszélgetés egészített ki. 

Elsősorban a Balaton-felvidék szőlőhegyi népi építészetének legfőbb kutatójának, Vajkai 

Aurélnak munkáiból tájékozódtam, a tüzelőberendezések kapcsán pedig Sabján Tibor 

eredményei voltak számomra irányadók. 

Szükségét éreztem annak, hogy tanulmányozzam a Laczkó Dezső Múzeumban Vajkai Aurél 

gyűjtéseit és kéziratait, illetve a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Népi Építészeti Gyűjteményét, 

ahol fellelhetőek Vargha László a balatonakali szőlőhegyekre vonatkozó kutatásai. 
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A KUTATÁS TEREPE, A JELENSÉG TÖRTÉNETI-

TÁRSADALMI KONTEXTUSA 

 

 

A terep 

 

Balatonakali a Balaton partján, a térség központi településétől, Balatonfüredtől 15 km-re 

nyugatra fekvő település,9 melynek bortermő területei a Balatonfüred-Csopaki borvidék részét 

képezik. A vizsgált szőlőhegyek a községtől 1,5-2 km-re észak-keletre fekszenek. A 300 

méter magasságú, a tó partvonalával nagyjából párhuzamos kelet-nyugati irányú dombok déli 

lejtői évszázadok óta a szőlőművelés színterei. 

 A településhez közelebb eső Fenye-hegyre a faluból két út vezet, melyek közül az 

egyik nemrégiben kapott aszfaltburkolatot, illetve a 71-es számú balatoni főútra is kivezetést 

nyert. A keletebbre fekvő Les-hegyet a Fenyéről átvezető meglehetősen rossz minőségű út 

mellett egy már korábban – 1989-ben – leaszfaltozott útról lehet megközelíteni, ami a főútról 

vezet a szőlőhegy területére. Ezeket az észak-dél irányú utakat három-három szekérút köti 

össze, melyekről a szőlők alatti, a középső, valamint a legfelső területek parcelláit lehet elérni. 

Ezek néhány helyen elágazva egy-egy épületcsoporthoz vezetnek.  

Az aszfaltos út, az áramszolgáltatás, vagy esetenként a vezetékes víz megléte, – vagy hiánya – 

fontos szempontok a keletről Aszófővel „kitáguló”10 Balaton-felvidéki szőlőhegyek életében. 

A dolgozatban a vizsgált szőlőhegyek kapcsán erre a kérdésre még alább kitérek, de példának 

okán az Akalival szomszédos Dörgicséhez tartozó Agyaglik dűlő déli része a mostoha 

közlekedési viszonyok, víz és áramszolgáltatási hiánya miatt nem számít vonzónak a nyaralni 

vágyók körében, így az, „elzártsága” miatt napjainkig megőrizte hagyományos szőlőhegyi 

jellegét. 

Az agrártermelés feltételeinek biztosításához a mezőgazdasági termelést végző 

közösségeknek is szükségük van a természeti környezet ismeretére, az ökoszisztéma-

                                                      
9 A Valuch Tibor által ismertetett kategóriák szerint Balatonakali község egészen 1980-ig aprófalunak számított, 

mivel lakossága addig 500 fő alatt volt. Az elnéptelenedéstől a Piarista uradalom által biztosított munkalehetőség 

miatt még a legkritikusabb időszakokban sem kellett tartani. Valuch 2011. 69. Lichtneckert 2010. 363. 
10 Kenesétől Füredig a települések és a szőlőhegyek (illetve a Balaton és a hegyek) a köztük lévő relatíve kis 

távolság miatt gyakorlatilag összenőttek, a települések utcahálózatába, de gyakran belterületébe olvasztva így az 

egykor különálló szőlőhegyeket. Például említhető Balatonkenese, Csopak, vagy épp Balatonfüred is. 
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szolgáltatások kezelésére.11 Hagyományos tekintetben csakúgy, mint ahogy Simon András 

dél-zalai példáján megismertük,12 a balatonakali szőlőhegyeken is vegyes, övezetes13 

gazdálkodás folyt, amelynek a legalsó, hegylábi részén az egykori szántóföldek, ettől délre 

pedig a legelők övezete helyezkedett el.14 (2. kép) A szőlők övezete a szántók feletti derék 

résztől a filoxérát megelőzően egész a hegytetők alatti részekig ért. A szőlőtermő területeken 

minden parcellán általánosak voltak a gyümölcsfák – elsősorban mandula, cseresznye, dió –, 

melyek közül jó néhány idős példányt napjainkban is felfedezhetünk. Mind a Fenye,– mind a 

Les-hegyen több, helyi védettséget érdemlő, utat szegélyező mandulafa sor található. (3. kép) 

A Balaton északi partján lévő szőlőhegyek birtoklási rendjének az évszázadok által kialakult 

gyakorlata szerint „korántsem higgyük, hogy a szőlőhegy, amit látunk, egész terjedelmében az 

alatta meghúzódó községhez tartozik. A Balaton melléki falu csak a hegy alsó felét mondhatja 

tulajdonának, a felsőrészt rendszerint a hegy mögött, olykor 15-20 kilométer távolságban 

fekvő községek lakói művelik, szüretelik.”15 

A két akali szőlőhegy legfelső sávjában – gyakorlatilag a két-két felső dűlőútra felfűzve – az 

Akalival északról szomszédos település, Dörgicse – az 1950-es évekbeli összevonásokig 

külön Alsó,- Felső, valamint Kisdörgicse – alsó,- és felsődörgicsei családjai – birtokolták a 

szőlőparcellák legnagyobb részét.16 (4. kép) A dörgicsei származású, évtizedek óta 

Balatonakaliban élő, a településen szőlőszettel-borászattal foglalkozó Nagy Imre a Fenye-

hegy felső harmadában lévő szőlőjük kapcsán jegyezte meg, hogy „aki otthon a faluban 

szomszéd, az a hegyen is pinceszomszéd volt.” A két hegy között húzódó Horog-völgy felső, 

keleti, Les-hegy felőli része, valamint az erre lefutó két domboldal többnyire kisdörgicsei 

gazdák tulajdanában voltak, melyet a dolgozat egyik esettanulmánya is igazol. Az akali 

gazdák területei döntően a dörgicsei területektől délre – ami Vajkai megállapításával is 

összecseng – helyezkedtek el. (5. kép) 
                                                      
11 Babai–Molnár–Molnár 2014. 20. 
12 Simon 2012. 149–153. 
13 A természeti, földrajzi adottságoknak megfelelően „övezetes” tájhasználat kialakulására a Kárpát-medence 

egyéb szőlőtermelő tájain, lásd: Mód 2016. 86–87. 
14 E területet a téesz bekebelezte, majd a nyolcvanas évektől felparcellázva kínálta a – döntően kispénzű – üdülni 

vágyóknak, akik rövid időn belül a Les-hegy hegylábi területének nagy részét bungalow teleppé változtatták. A 

legkülönbözőbb anyagokból épített, legkülönfélébb formájú víkendházak elemzését azért nem vettem vizsgálat 

alá, mert ezeken a területeken szőlőművelést sem a múltban, sem napjainkban nem folytatnak. Egy más 

irányultságú kutatásnak, melyben adott esetben, a Balatonakaliban jelen lévő üdülőtípusok különböző változatait 

vennénk szemügyre, az itt nyaralók is a kutatás tárgyát képezhetnék.  
15 Vajkai 1958. 8. 
16 Ugyan esetünkben a szőlőhegyek nincsenek olyan messze a Balaton-parton fekvő településtől, mint akár 

Balatonudvari, vagy egy „felsőbb” területet említve Pécsely esetében, mely szőlőterületek a tőlük északra fekvő 

településekből könnyebben, gyorsabban megközelíthetőek és művelhetők, mint a közigazgatásilag hozzá tartozó 

községből. Így érthető, hogy a pécselyi Öreg-hegy felső harmadának nagy részét – hagyományosan – barnagiak, 

vöröstóiak birtokolták. 
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A Balatonakalihoz tartozó összesített kataszteri – besorolás szerint – szőlőterület nagysága 

hozzávetőlegesen 300 hektár, melyből körülbelül 80 hektár a termő szőlő nagysága. 

A Fenye,- és Les-hegyi területen hozzávetőlegesen 120 hektárnyi szőlőterületet tartanak 

nyilván, ám ebből a becslések szerint mindössze 25-30 hektárt művelnek rendeltetése 

szerint.17 A szőlőhegyi területek arculatát a termő, új telepítésű, valamint elhanyagolt szőlők 

mellett a kisebb-nagyobb méretű parlagok, elbokrosodó területek, valamint gyepesített 

díszkertek teszik mozaikossá. (6–9. kép) A dolgozatban épp erre keresem a választ, hogy 

milyen tényezők vezettek a szőlőhegyi kultúrtáj ilyen mérvű átalakulásához, kik, milyen 

értékrendek bújnak meg az egyes tájhasználati formák mögött? 

 

 

Történeti, társadalmi kontextus 

 

A filoxéravész hatásai 

 

Kijelenthetjük, hogy a filoxéra 1880-as évek végi pusztítása óta a hegyvidéki szőlőterületek 

folyamatos csökkenése figyelhető meg a Balaton-felvidéken.18 A szőlőgyökértetű pusztítása 

miatt éppenséggel a legjobb adottsággal (a dombok felső részei) rendelkező területek váltak 

parlaggá. „A hegyi szőlők újabb csökkenésében közrejátszott az is, hogy a filoxéra után a 

peronoszpóra is betört az országba, és szükségessé vált a szőlő rendszeres permetezése. A 

magasabb fekvésű, meredekebb oldalak művelésétől a permetezéshez szükséges víz 

beszerzésének és szállításának nehézségei is visszatartották a szőlőművelőket.”19 

 Ezeken a helyeken a szőlőkultúra nyomait őrzik az azóta beerdősült, nagy kiterjedésű, egykor 

a talaj stabilitását szolgáló, valamint az egyes telekhatárokat jelző, a mezsgyékre hordott, 

kőből emelt kősánc rendszerek,20 illetve az elpusztult pincék romjai.21 (10–11. kép) 

                                                      
17 Karl Lajos, Kovács József, illetve Nagy Imre becslése alapján. A számadatok összecsengnek Laposa József 

közel harminc évvel ezelőtti megállapításával. Laposa 1988. 38–39. 
18 Lichtneckert András a borvidék történetéről írott könyvében beszámol az egyes településekhez tartozó 

szőlőterületek nagyságáról, Akali esetében a következőket adatokat szerepelteti munkájában: 1873-ban 80 kat. 

hold, 1895-ben a filoxéra hatását érezhetjük, hiszen csupán 51 kat. hold. 1935-ben már 68 kat. hold, 1949-ben 99 

kat. hold, 1966-ban 200 kat. hold,1987-ben 297 kat. hold. 2001-ben 115 hektár szőlő volt az Akalihoz tartozó 

termőterületeken. Lichtneckert 2010. 365. 395. 
19 Laposa 1988. 19. 
20 Ezen antropogén eredetű geomorfológiai szőlőhegyi tájobjektumoknak a vizsgálata ezidáig nem igazán került 

a szőlő,- és borkultúra témakörében végzett kutatások látókörébe, Endrődi Judit közeli, vászolyi példáján 

azonban kitér tájképi, ökológiai, sőt gazdasági jelentőségükre is. Endrődi 2009. 221–223. 
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A filoxéravész22 időszaka egybeesett a Balaton-felvidék, illetve a Bakony déli előterének a 

túlnépesedésével. A megélhetését vesztett családok kivándorlását ugyan nem a szőlők 

pusztulása váltotta ki, de a főként Amerikát célzó migrációt felerősítette.23 

A szőlők – melyek a Balaton-felvidéken jellemző módon a néhány egyházi nagybirtokot 

kivéve paraszti kézen voltak24 – jelentették a megélhetés fő forrását, a gabonatermesztés a táji 

adottságok miatt nem számított jövedelmezőnek, ráadásul a halászat joga sem járt alanyi 

jogon a környék népe számára, sőt, a század végén megtörtént az ágazat nagyüzemi bérletbe 

vétele.25 

A balatoni társadalom hangulatára az elkeseredettség, az apátia volt a jellemző.26 Laposa 

József szerint a szőlőkártevő pusztítása után a Balaton-felvidéki szőlőterületek 30%-a vált 

bozóttá, erdővé, vagy üdülőterületté.27 

A gondokra sürgetően megoldást kellett találni, különben – Keöd József kissé nyers, ám 

lényegre törő szavaival élve – a „80 ezernyi lakosság zöme koldusbotot vehet kezébe, s 

kivándorolhat Boszniába kecskepásztornak.”28 

A Veszprémi Független Hírlap újságírója, bizonyos Kompolthy Tivadar 1885-ben publikált 

cikkében előremutatott a balatoni nyaralókultúra kibontakozása és egyben a helyi társadalom 

életmódjának, megélhetésének változása felé, hiszen szerinte előfordulhat, hogy a Balaton-

parti nép előbb-utóbb az idegenforgalomból fog megélni.29 

 A kialakult helyzetnek az első szőlőrekonstrukciónak nevezett folyamat vetett véget, 

melynek során amerikai szőlővessző telepek létesültek, melyek az egész régiót ellátták a 

filoxérának és egyéb kártevőknek ellenálló szőlőalanyokkal, emellett munkaalkalmat – 

forgatás, telepítés, oltás – biztosítottak a környékbelieknek.30 

A filoxéra elleni küzdelem a szőlőművelés korszerű módszereinek, eszközeinek (rendszeres 

permetezés, metszőolló, oltókés) a fokozatos terjedésével járt együtt, ami a borok minőségi 

javulását eredményezte. 

                                                                                                                                                                      
21 Lásd még: Pákay–Sági 1971. 107. 
22 A filoxéra következményeiről lásd még: Csoma 1985. 733–757., Schleicher 2011. 108. Tágabb dunántúli 

kitekintésben: Máté 2015. 168. Országos kitekintésben: Mód 2016. 67–71. 
23 H. Csukás 1984. 24. 
24 Jankó János a Balaton-melléki lakosságról írt munkájában hangsúlyozza, hogy az északi parton 

tulajdonképpen mindenki foglalkozik szőlőműveléssel. Kiemeli azt, hogy a szőlőművelés az egyetlen olyan 

gazdasági ág, mely a környék népét szegény sorsában kárpótolja. Jankó 2010. 237. 252. 
25 Schleicher 2011. 108. 
26 Lichtneckert 2008. 232. 
27 Laposa 2002. 276. 
28 Lichtneckert 2010. 309. 
29Lichtneckert 2010. 309. 
30 Rácz 2006. 41. 
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A szőlőrekonstrukció korszakának végére kijelenthető, hogy a borvidék lakossága kilábalt a 

filoxéra által előidézett válságos helyzetből, s 1908-ból már olyan hírekről szólnak a 

beszámolók, hogy az emberek majdhogynem belefulladtak a mustba.31  

 Ez a dátum egybeesik egy másik fontos eseménnyel, hiszen a Balaton északi partján az 

oda 1909-ben elérő vasútvonal hozta meg végül a döntő változásokat a falvak életében. 

Kezdetben a vasúttól ugyan egészen mást reméltek az itt élők, mint ami végül megvalósult, 

hiszen elsősorban azt várták, hogy a térséget a vasúti összeköttetés révén sikerül bekapcsolni 

az intenzív, széleskörű borkereskedelembe, ami részben meg is valósult.32  

Ám ennél jelentősebb változásokat is eredményezett a vasút kiépítése: lehetővé tette, hogy 

egyre több üdülni vágyó keresse fel az északi part kisebb-nagyobb településeit, a kipusztult 

szőlőhegyek pedig ideális területnek tűnhettek a nyaralni vágyó vendégek számára nyaralóik 

felépítéséhez, s egyúttal számos, szőlőterületeiben megfogyatkozott őslakos felismerhette az 

idegenforgalomban rejlő jövedelemszerzés lehetőségét.33 

 A két világháború között a legtöbb szőlősgazda saját vadalany teleppel rendelkezett, és 

az oltványokat is igyekeztek maguk előállítani. A szaporítóanyag készítésének gyakorlata a 

napszámosok megélhetésének egyik fő formájává vált.34 

A Badacsony–Balatonfüred-Csopaki borvidék 1946. évi statisztikája szerint az Akali határban 

lévő 78 katasztrális holdnyi szőlőterület egésze a hegyi szőlők kategóriájába tartozott. Az 

1949. évi statisztika szerint már 99 holdnyi területen volt szőlő, mely területek minőségét, 

valamint a szőlők állagát 90%-ban jónak minősítették, ugyanakkor 100 holdnyi betelepíthető 

parlagról tesznek említést.35 

Az államosításig Balatonakaliban a mintagazdaságnak számító, minőségi borokat készítő 

helyi birtokos Piarista uradalom közvetítette a helyi szőlősgazdák felé a korszerű szőlészeti, 

borászati ismereteket, illetve a község lakosságának döntő része az uradalom kötelékében 

dolgozott.36 

                                                      
31 Lichtneckert 2010. 313. 
32 „Filoxéravész kitörésétől kezdve a vasút terve szorosan kapcsolódott a Balaton-felvidéki nép nyomorának 

enyhítését célzó javaslatokhoz és követelésekhez.” Kredics–Lichtneckert 1995. 488. 
33 Tömören összegezve a filoxéra pusztítása, a vasút megjelenése, és a nyaralók térnyerése közti összefüggést, 

elmondhatjuk, hogy több szőlőhegy – például Ábrahámhegy, Révfülöp, Balatonalmádi – e folyamat révén 

népesült be s vált önálló településsé. A Keszthely környéki szőlőhegyi települések kialakulásában más 

folyamatok is közre játszottak, illetve maga a jelenség is régebbi keletű. 
34 Lichtneckert 2010. 318. 
35 Kemendy 2016. 126–127. 
36 Fontosnak vélem megjegyezni, hogy a Piarista uradalomnak a szőlőhegyeken egyáltalán nem, hanem a 

településhez közelebb eső határrészein voltak területeik. 
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Az uradalom állandó munkaerő szükséglete révén nagyszámú idénymunkás érkezett a faluba, 

kiknek jó része le is telepedett a településen.37 

 

 

A második világháborútól napjainkig 

 

A második világháború és az azt követő időkre jellemző volt, hogy az események áldozatává 

váltak a szőlészeti-borászati munkaeszközök, esetenként az épületek is.38 

 A háborút követően a fejlesztések, felújítások a – szocialista mezőgazdaság 

szellemének megfelelően – nagyüzemi, sík, egykori legelőket, szántóföldi területeket 

érintették, a szőlőhegyekre a parlagok, a felhagyott gazos szőlők, a gazda nélkül maradt 

présházak voltak a jellemzők.39 „Országosan a mezőgazdasági külterülettel rendelkező 

településeken azokat a határrészeket, melyek a nagyüzemi művelésre alkalmatlannak, de 

kertszerűen művelésre alkalmasnak ítéltek, zártkerté nyilvánítva, magánterületnek 

meghagyták. Ennek eredményeként előbb a 14/1955. (III.3.) MT sz. rendelet, valamint az 

1967. évi IV. tc. alapján a történelmi szőlőterületek 95%-át zártkertté minősítették”.40  

Az Elnöki Tanács 1952. évi 2. számú törvényerejű rendelete értelmében a négyszáz 

négyszögöl, vagy annál nagyobb kiterjedésű szőlőterületek esetén kötelezővé tették a 

borbeszolgáltatást.41 A kuláklistára került személyeknek kezdetben holdanként hat-hét 

hektolitert kellett beszolgáltatniuk, de ezen kívül az addig borbeadással nem terhelt közép- és 

szegényparasztokat is érintette a rendelet.42 

„Az 1950-1952 közötti években a gazdák olyan sok ingatlant ajánlottak fel az állam részére, 

ami még akkor is megdöbbentő, ha ismerjük a tulajdonosokat sújtó rendelkezéseket. Akaliban 

a földreform során részben kisajátított Kiss Vilmos-féle családi birtokból 1950-ben 84,5 

holdat ajánlottak fel állami tulajdonba, nagyrészt ez került az Akali TSzCs tulajdonába. A 

felajánlások, mint Akali esetében is inkább nagygazda-családokból érkeztek, akik rendszerint 

erdőktől, szántóktól igyekeznek megszabadulni, de a szőlők sem jelentettek kivételt.”43 – ír az 

                                                      
37A Piaristák már a 19. századtól kezdődően előnyben részesítették a katolikus munkaerőt, mellyel szép lassan a 

klasszikusan protestáns község lakossága katolikus többségűvé vált.   
38 Lichtneckert András idézi a hegyközségi tanács titkárát. Lichtneckert 2010. 343. 
39 Laposa 1988. 19. 
40 Illés 2010. 151–152. 
41 Nagy 2013. 109–110. 
42 Nagy 2013. 161. 
43 Kemendy 2016. 126. 
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ötvenes évek eleji akali állapotokról Kemendy Miklós, a település szőlő,- és borkultúrájáról 

szóló munkájában.   

Oláh László szerint „a szőlőtermesztés léte az ’50-es évek elején tragikusra fordult. Több, 

mint 14 700 hektár szőlő gazdátlanná vált.”44 

Sokat ártott a Balaton-felvidék hagyományos szőlőművelésének az a tény, hogy a szőlő 

területe ötszörös szántóföldi területnek felelt meg.45 A beszolgáltatási árak a termelési 

költségek alatt voltak, így a szőlőtermelés nemhogy hasznot nem hozott, de még ráfizetéses is 

volt.46 

A kulákoktól kikényszerített, de más birtokosi rétegeknél is erőltetett földfelajánlások 

elfogadása után az államnak kellett gondoskodnia a szőlők megmunkáltatásáról, de kezdetben 

erre nem állt rendelkezésre elegendő mennyiségű munkaerő.47 

A helyi állami gazdaságba főként Vas és Zala megyékből érkező munkásoknak – akiknek jó 

része le is telepedett a faluban – eleinte nem állt módjában, hogy saját szőlőterülettel 

rendelkezzenek.48 A későbbiekben, ha téesz tagokká váltak, akkor a téeszesítés korai 

időszakában a nagygazdáktól elvett területekből a helyi, korábban szőlőterülettel nem 

rendelkező egykori uradalmi cselédek és azok leszármazottaihoz hasonlóan ők is 

részesülhettek a Fenye,- és Les-hegyen lévő kisajátított területekből.49 

A szőlőműveléshez kevésbé értő, a szőlőterületekhez érzelmileg nem kötődő új tulajdonosok 

később sorra hagyták parlagon területeiket, vagy adták el az azokat olcsón megvásárló üdülni 

vágyóknak.50 

A korszakban terepmunkát végző néprajzkutatók51 számtalan elhagyott szőlővel, rommá vált, 

vagy épp azzá váló présházzal, nyitott ajtajú pincével találkoztak.52 

A korszak több kutatója53 fogalmazta meg aggályait a népi műemlékek megfelelő védelmét 

illetően, ezen belül is a szőlőhegyi épületek romló állapotára hívva fel a figyelmet. 

                                                      
44 Oláh 2002. 267. 
45 Lichtneckert 2010. 338. 
46 Laposa 1988. 32. 
47 A korszakban jellemző országon belüli migráció jelenségére alföldi esettanulmányán lásd: Nagy 2013. 158–

159.  
48 Ennek kapcsán meg kell jegyezni, hogy az állami gazdaságba döntően hölgy munkások érkeztek, így ők nem 

is voltak annyira érdekeltek a szőlőterületek megszerzésében. 
49 N.I. 
50 N.I. 
51 Vajkai Aurél, Vargha László 
52 Illyés Gyula az Akali szőlőhegyeket járva Kháron ladikján című művében így ír a jelenségről: „…- Az is üres. 

Az is üres. Az is. Az is. Nagy ritkán megáll. - Az  jövőre lesz üres. De az is üres. Az is; az is; az is. 

huszonnyolcból huszonhat…” Illyés 1982. 128. 
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„...a Balaton partján 15 évvel ezelőtt páratlanul szép présházak javarésze elpusztult, s 

ezeknek ismerete hiányában fogalma sem lehet a kutatónak a magyar népi építkezés egy igen 

jelentős fejezetéről.” Vajkai az elkeserítő állapotokra tekintettel a felmérő munka minél 

sürgősebb és széleskörű elvégzését javasolja. Elgondolkodtató, hogy amit 1967-ben cikkében 

a műemlékvédelem érdekérvényesítő lehetőségeiről, valamint a lakosság és a tulajdonukban 

álló műemléképületek viszonyáról ír,54 azon jellemzők a mai állapotokra is igaznak 

bizonyulnak.55 

 „Míg korábban a parasztember célkitűzéseiben elsődleges szerepe volt a földszerzésnek, 

most arra törekedett, hogy szabaduljon tőle, minél kevesebb legyen a birtokában, hogy ezáltal 

elkerülje a zaklatásokat.”56 Több adatközlőm57 egyöntetű vélekedése, hogy a korszakban a 

szülők (az 1920-as, ’30-as években született generáció) tudatosan más pályára, más irányba 

terelték gyermekeiket, mint amilyen munkavégzést ők folytattak, vagy amelyek a településen 

szokásban voltak, így különösen a mezőgazdaság, ezen belül is a szőlőművelés és borkészítés 

voltak azok az ágazatok, melyek ennek a tendenciának a leginkább elszenvedői voltak. Az 

említett területeken nagyon kevesen tanultak tovább, helyette a férfiak – akik a szőlő,- és 

borkultúra kapcsán érintettek lehettek – döntően ipari tanulónak álltak és a közelben lévő 

füredi hajógyár nagy munkaerőigénye révén könnyen munkalehetőséghez is jutottak. Az 

1980-90-es évekig a taglalt jelenség még nem éreztette különösebben a hatását, ám a szülői 

korosztály kiöregedésével, halálával, egyre több családi tulajdonban hagyott, zártkertként 

működő szőlőterület vált feleslegessé, hiszen gyermekeik korosztályának sem ideje, sem 

motivációja nem volt a szőlővel kapcsolatos munkákhoz, amely szüleikben „örökletesen” 

megvolt. Ezzel együtt nem feledkezhetünk meg arról a tényről sem, hogy az 1960-1970-es 

években épp a munkahely miatti migráció az „őslakos”, szőlőterülettel rendelkező családokat 

sem kímélte, ami több esetben szintén a művelés felhagyásához és a területek egyéb, nem 

mezőgazdasági célra történő értékesítéséhez vezettek.  

Máté Gábor völgységi példáján a hatvanas évekre koncentrálva a szőlőskertek tájképi 

változását – leromlását, beerdősülését – a helyi fiatalok faluról történő elvándorlásával 

                                                                                                                                                                      
53 Muskovics Andrea idézi Gazda Anikó vélekedését: [A présházak] „természeti környezetükkel együtt igénylik a 

műemléki védelmet, mivel az épületek csak eredeti környezetükben és az eredeti gazdasági használatban 

értékesek, csak így fejezik ki az épületeket létrehozó gazdasági és történeti helyzetet” Muskovics 2014. 42. 
54 „Az igazság az, hogy a műemlékvédelem minden jószándéka vagy szigora ellenére alig tud érvényt szerezni 

döntéseinek (…) A védettség gyakran csak nehézségeket okoz a falusi népnek, anélkül, hogy módjában állana az 

épületet megmenteni.” Vajkai 1967. 289. 
55 Vajkai 1967. 289. 
56 Nagy 2013. 161. 
57 K.J., N.I. 
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magyarázza.58 Valuch Tibor így összegzi a korszakra vonatkozóan a szocialista rendszer 

döntéseinek a falvak demográfiai jellemzőire gyakorolt hatását, melyek a fentebb leírt Akalira 

vonatkozó információkat is alátámasztják: „az 1950-es évek első felében a parasztellenes 

agrárpolitika, majd az 1950-1960-as évek fordulóján a kollektivizálás, végül az 1960-as 

években az új termelési rend kialakulása, a mezőgazdasági nagyüzemi szervezeti rend 

kiépülése és az extenzív iparosítás befejezése indukált gyakorlatilag folyamatos 

elvándorlást.”59 

Valuch szerint a magyar falvakban a foglalkozási átrendeződés az erőszakos kollektivizálás 

korszakában volt a legintenzívebb.60 Úgy véli, hogy a mezőgazdasági munka alacsony 

presztízse az 1960-1970-es években tovább csökkent, és a falvakban élő fiatalok számára nem 

számított vonzónak,61 amiben vélhetően már szerepet játszott – mint ahogy példánkon látszik 

– a szülői generáció „beletörődése” is.  

A Kádár-korszak konszolidációs politikájának időszakában,62 mikor a balatoni üdülőkultúra 

aranykorát élte, s egyre-másra születtek a tóparti települések – így Balatonakali – 

nyaralótelepei, a szőlőhegyek nyugalma, természet közelisége is magára vonta a nyaralni 

vágyók figyelmét. 

Illés Péter így jellemzi a korszakban lezajló, a zártkerteket, egyúttal dolgozatunkban szereplő 

területeket is érintő társadalmi-gazdasági folyamatokat – ugyan némileg leegyszerűsített 

formában – melyben röviden felvillantja a történelmi borvidékek, valamint a periféria 

területek eltérő „fejlődési” irányvonalait is: „az 1970-80-as évek a zártkertekben a 

mezőgazdasági funkció visszaesését hozták általánosságban, mindamellett egyre inkább azok 

üdülőfunkciója vált egyre erősebbé. Jellemző, hogy a kifejezetten üdülőként hasznosított 

zártkertek elsősorban a városi agglomerációban, a kiemelt üdülőkörzetekben és a történelmi 

borvidékeken alakultak ki. Miközben például az üdülőfunkció a Balaton partján szinte 

kizárólagossá vált, addig a periférikus, Vas-Zalai határtérségben „megbújó” Vasi-Hegyhát 

vidékén a szőlőhegyek sokkal inkább tovább konzerválták a […] parasztos vagy utóparaszti 

hagyományokat és váltak maguk is parasztiból utóparaszti szőlőhegyekké.”63 

                                                      
58 Máté 2015. 176–177. 
59 Valuch 2003. 139. 
60 Valuch 2003. 146. 
61 Valuch 2003. 147. 
62 Valuch  2001. 17. 
63 Illés 2010. 161. 
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Az üdülőfunkció előretörésében jelentős politikai döntések is szerepet játszottak, ugyanis a 

„polgárjogok nélküli polgárosodás korszakában”64 lehetőség nyílt a személyi földvásárlásra a 

zártkertbe vont szőlőhegyi területeken is.65 A szőlőművelésre – vagy egyéb mezőgazdasági 

célra – már nem használt, az őslakosok számára feleslegessé vált területeket így értékesíteni 

tudták az egykori tulajdonosok, a nyaralni vágyók pedig ennek révén olcsó telekhez, 

épülethez jutottak.66 

A rendszerváltozás korszakában „iszonyú nagy értékű kárpótlási jeggyel jelentek meg 

ügyvédek, és még inkább kiszorultak a helyi termelők, nem tudtak velük versenyezni”.67 

A szőlőhegyeken új értékrendek képviselői jelentek meg, akik ugyanarra a térre a korábban 

megszokottól eltérően tekintettek, új formákat, új épületeket honosítottak meg. 

Egyfelől a korábbiaktól eltérő változatok jelennek meg a hegybéli épületek állományában, 

másfelől tanúi lehetünk a hagyományos építmények átépítésének,68 továbbá 

funkcióváltásának is,69 ami főként a nyaralás által támasztott igényekkel hozható 

összefüggésbe.70 

 Az épületfunkciók változatosságát növeli, hogy a 19. század végétől a Balaton-

felvidéken egyre többen költöztek ki a szőlőhegyekre állandó lakosként, ezért a hajlékokat 

télen-nyáron lakható otthonná alakították.71  

 Az eddig elmondottak mellett természetesen a Balatonakali felett magasodó Fenye és 

Les-hegyek szőlőtermő területein a rendeltetésszerűen – helybeliek, vagy bebírók72 által – 

használt présházak73 különféle változatai is megtalálhatóak, melyeket Vajkai Aurél határozott 

meg.74 

                                                      
64 Valuch 2001. 17. 
65 Laposa 1988. 33–34. 
66 A folyamat gyakorlatilag azóta is tart, azzal a különbséggel, hogy a kommunizmus időszakában jellemző 

„kispénzűeket” a rendszerváltás óta teljesen felváltották a jómódú, gyakran külföldi nyaralótulajdonosok, 

csakúgy, mint a part menti nyaralótelepeken.  
67 N.I. 
68 A Dél-dunántúli szőlőhegyek viszonylatában Kecskés Péter megállapítását párhuzamként hozhatjuk. Szerinte 

a hagyományos épületállomány fokozatos pusztulását felgyorsította a szőlőhegyi üdülőövezetek kialakítása. 

Kecskés 1992. 196. 
69 A szőlőbeli épületek hasznosításáról és az ebben beálló változásról lásd. Schildmayer 1997. 311–318. 
70 Hasonló folyamatról Dám László számol be az alföldi szőlőspajták kapcsán. Dám 1992. 210. 
71 Vajkai 1958. 10. 
72 Így nevezik a nem helybeli – extraneus – szőlőtulajdonosokat. 
73 A présházat és a pincét a helyi gyakorlatnak megfelelően párhuzamosan, mintegy egymás szinonimájaként 

használom. Lukács László a Velencei-hegység szőlőinek népi építkezésének vizsgálata kapcsán szintén a két 

terminus egy jelentésű használatáról tesz említést. Lukács 1978. 300. 
74Vajkai alapvetően két nagy típust különít el, az egyszintű, illetve a kétszintű présháztípust. Az egyszintű 

típuson belül megkülönböztet egy,- két, - három, illetőleg négyosztatú épületet. A kétszintes présházakat nem 

jellemzi nagyfokú alaprajzi eltérés, a szoba és présház vagy konyha mellé esetenként istálló is tartozik. Vajkai 

1966. 181. Vincze István tipizálását alapul véve kijelenthető, hogy a dolgozatban tárgyalt hagyományos épületek 
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A szőlőhegyi kultúrtáj gyökeres átalakulása a 19. század végén lesújtó filoxéravész 

pusztításával vette kezdetét. Ezt követően a huszadik század második felének politikai 

berendezkedése során lezajló, társadalmi-gazdasági folyamatok eredményeztek 

visszafordíthatatlan változásokat, melyek – összefoglalásul Illés Péter meghatározását idézve 

– „ (…) hátterében a XX. század második felében az ország aprófalvas térségeiben (is) 

lejátszódó kollektivizáció, a kádári modernizáció és az azt követő urbanizáció, a generációkat 

szétválasztó városias életmódminták keltette igények (falu)közösség rombolása, a paraszti 

életvitel negatív jelentéstartalommal való felruházása, valamint a társadalmi mobilizáció, az 

elvándorlás és az egyre erősődő globalizáció húzódik meg.”75 

   

Napjaink társadalmi-gazdasági jellemzői a szőlőtermelés és borkészítés vonatkozásában 

 

Amint bevezetőmben utaltam rá, a helyi közbeszédben egyre gyakrabban találkozhatunk a 

Balaton-felvidéki – különös figyelmet fordítva a hagyományos szőlőhegyi dűlőkre, 

termőterületekre – szőlők jövőjét érintő kérdésekkel, javaslatokkal, a témában egyre több cikk 

lát napvilágot, valamint mindezek kapcsán különféle civil kezdeményezések létrejötte is 

tapasztalható. 

A Veszprém megyei napilap, a Napló 2017. március 20-i lapszámában tudósítanak a 

paloznaki településvezetés döntéséről, miszerint községük külterületi részeire kivetik a 

földadót. A rendelet mindenkire érvényes, ám csak azokkal szemben érvényesítik a 

hektáronkénti 200 ezer forintnyi adót, akik nem a művelési ágnak megfelelően hasznosítják a 

területüket, vagy elhanyagolt állapotú parlag területtel rendelkeznek. „Az önkormányzat az 

így befolyt összeget a külterületi utak, árkok karbantartására fordítja. Amennyiben a 

tulajdonos nem fizetné be az adót, akkor az önkormányzat jogosult arra, hogy a területére 

jelzálogot terheljen.”76 

Czeglédy Ákos, a kistelepülés polgármestere hangsúlyozza, hogy szeretnék tudatosítani az 

ingatlanbefektetőkben azt, hogy a külterületi parcellák nem lesznek beépíthetők, és azokat 

művelni kell. Mint fogalmaz, ki szeretnék zárni az ingatlanspekulánsokat, akik a viszonylag 

olcsón vásárolt külterületet 10-15 évig műveletlenül hagyva építési telekáron a vételár 

többszöröséért értékesítik. 

                                                                                                                                                                      
mindegyike a présházas lyukpincék kategóriába tartozik, tehát földbe mélyített pincéből, valamint általában 

kéthelyiséges présházépületből állnak. Vincze 1958. 92–93. 
75 Illés 2010. 163. 
76 NAPLÓ 2017.03.20. 
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Jásdi István, a borvidék egyik meghatározó gazdálkodója is az ingatlan spekulációban látja a 

balatoni szőlők legnagyobb problémáját.77 A területek 80%-án szőlőnek kellene lenni, de a 

tulajdonjog felülírja a művelési kötelezettséget a peres ügyek esetében. A borász idézte az 

általa jól ismert, az üdülőcéllal telket vásárlóknak címzett hivatali tanácsot: „telepítse el, két 

év múlva nyugodtan ki lehet vágni”, mely jól tükrözi mind a kialakult „művelési” gyakorlatot, 

mind a hivatali visszaéléseket, valamint a törvények betarthatatlanságának gyakorlatát. 

Jásdi az Akaliban tartott előadásában elmondta, hogy az egyes statisztikákat nem lehet 

komolyan venni, ugyanis ha nőnek is a területek, azok nem a minőségi területek javára, 

hanem döntően olyan fagyzugos területeken, ahol nem a kellő minőség keletkezik, így a 

problémát csak elfedik, de meg nem oldják, egyúttal önmagukat is becsapják. Az adatok 

„kozmetikázottak” a „szőlőtermesztés köréből a legjobb területek az idegenforgalom 

bűvkörébe kerülnek” – vélekedik Nagy Imre. 

A Balatonfüred-Csopak borvidék 1400 hektárnyi szőlőtermő területeinek mindössze 20 %-át 

telepítették 1990 után, a szőlőterületek döntő többsége elöregedett, pótlásra, cserére érdemes. 

Jásdiék vélekedése szerint a túlszabályozott rendszer – ideértve a művelés, termelés, 

érékesítés körébe tartozókat is – sokakat tart távol a szőlőműveléstől, és hangsúlyozzák, a 

felesleges nyilvántartás tengerrel sem lehet a szőlőt megmenteni. 

Jásdi az üdülőkultúra térnyerése mellett a Balaton-felvidéki szőlőtermelés másik nagy 

problémáját a rendkívül alacsony szőlő felvásárlási árakban látja, ami szerinte a termelési 

költségek felét sem fedezik. Jásdi, valamint a „Balatoni KÖR” néven szerveződő borászok 

csoportja megfogadta, hogy 130 forintnál olcsóbban nem fogják a szőlő kilóját felvásárolni. 

Elismerik, ugyan az optimálistól ez is messze van, de bíznak benne, hogy a felvásárló piac 

más tagjai is követni fogják őket, így a felvásárlói árak pozitív irányba mozdulhatnak el a 

jelenlegi 80-100 forint/kilogramm árról.78 

„2014. március 21-én a húsz legismertebb balatoni borász és vendéglátós jelképesen a tó 

közepén alakította meg a „Balatoni KÖR-t”, hogy összefogásukkal, a helyi termékekre építő 

régióközpontú gasztronómiával magasabb szintre emeljék a vendéglátást” – olvashatjuk a 

szerveződés közösségi oldalán.79 A Balatoni KÖR után, azzal szorosan együttműködve, 2015 

nyarán, a Balatonfüred-Csopak borvidéken működő, huszonöt, döntően második generációs 

                                                      
77 Jásdi István előadása a Balatonakaliban 2017.03.31-04.02 között megrendezett „Balatonakali bor napja 

mandulavirágzáskor” elnevezésű rendezvény keretében 03.31-én hangzott el. 
78 Az igazsághoz hozzátartozik az, amit egyik adatközlőm ennek kapcsán hozzáfűzött, miszerint, még az ilyen 

alacsony felvásárlói árak mellett is számtalan szőlőtermelőnek jelent megélhetést, vagy kereset kiegészítést az 

évről-évre biztosnak számító, legnagyobb felvásárló, badacsonyörsi székhelyű Varga pincészet. K.J. 
79 https://www.facebook.com/balatonikor/?fref=ts Legutolsó letöltés dátuma: 2017.04.03. 

https://www.facebook.com/balatonikor/?fref=ts
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fiatal borász alakította meg a „Rizling Generáció” elnevezésű egyesületet, köztük a 

legnagyobb termelőktől a kisebb kézműves borászatokig. „A Generáció küldetésének tekinti a 

Balatonfüred-Csopaki Történelmi Borvidék, illetve a Balaton-felvidék tradicionális és 

különleges borainak népszerűsítését, továbbá a térség idegenforgalmi vonzerejének növelését. 

Az egyesület célkitűzései között szerepel összehangolt bormarketing tevékenység folytatása, 

valamint táj-, fajta- és eredetvédelmi stratégia kialakításával a minőségi szőlő- és bortermelés 

ösztönzése.”80  

A Balatoni Kör és a Rizling Generáció közös ötletéből és együttműködéséből hozták létre a 

tagok a BalatonBor elnevezésű termékcsaládot, melynek második évjárata 2017 tavaszán 

került bemutatásra.81 A BalatonBor márkanév alatt a minőségi kritériumoknak megfelelő, 

valamint a közös elveket elfogadó termelők olaszrizlingjeit, – tehát a borvidékre 

legjellemzőbb fajtát – forgalmazzák teljesen egységes külső megjelenéssel. 

A Balaton-felvidéki szőlő,- és borkultúra helyzetének jobbításán fáradozó borászok 

ténykedésén túl érdemes kiemelni a tájjal, az épített örökség átörökítésével foglalkozó 

szakemberek tevékenységét, valamint a vizsgált jelenség szempontjából – elviekben – jelentős 

szabályozó szerepkörrel bíró, települési rendezési terveket.  

A Balaton-felvidékhez és ezen belül is a Káli-medencéhez erős érzelmi szállal kötődő építész, 

Krizsán András, a közelmúltban megjelent építészeti útmutatójában, hangsúlyozza, hogy a 

Balaton-felvidéki táj és az abban létező épületek elképzelhetetlenek a szőlők borította 

domboldalak nélkül. Munkájában a helyi népi építészeti tradíciónak megfelelő, a tájba és 

környezetbe illeszkedő építésmódokat, eljárásokat összegzi és mutatja be, egyben az általa 

elképzelt módon tesz javaslatot az új épületek kialakítására, a régiek modernizálására. 

Laposa József tájépítész mérnök, a badacsonyi Laposa Birtok alapítója a tájegység 

hagyományos karakterének egyik fő védelmezője, munkássága során kidolgozta a Balaton-

felvidéki szőlőhegyi kultúrtáj optimális használatának és megőrzésének lehetséges 

módozatait, mely iránymutatást több önálló kötetből, számos cikkből és előadásból 

ismerhetjük meg. Javaslatai közt szerepel többek között a dűlővédelem, a telepítési 

támogatások rendszerének kidolgozása, valamint szőlőkataszter felállítása.82 

Laposa József több környékbeli település, így Balatonakali rendezési tervének elkészítésében 

is közreműködött. Az alábbi adatokból képet nyerhetünk arról, hogy a változások ellenére a 

Fenye,- és Les-hegyi táj hagyományos karaktere, kiemelve a szőlőművelés-borkészítés 

                                                      
80 http://rizlinggeneracio.hu/rolunk/ Legutolsó letöltés dátuma: 2017.04.03. 
81 www.facebook.com/rizlinggeneracio/photos/gm.423088784714685/429755780709536/?type=3&theater 
82 Laposa 2002.279–282. 
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építményeit, leromlott állapotban ugyan, de megragadható a területen. Laposa a meglévő öt 

darab országos műemléki védettség alatt álló présházépületen kívül a szőlőhegy 

viszonylatában tizenkilenc egyedi védelemre érdemes épületet emelt ki, egyéb tájértékekkel, – 

mint régi gyümölcsfák, karrosodott felszín, valamint kőrakással – együtt. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) 

bekezdése alapján elkészített településszervezési terv témánk kapcsán az alábbiak szerint 

rendelkezik: a kertes mezőgazdasági terület a kisüzemi szőlő-, gyümölcstermelést szolgáló, 

„Mk” jellel szabályozott terület. Az „Mk” övezetbe a település belterületének közvetlen 

szomszédságában lévő Pántlika-dűlőn kívül a történelmi szőlőhegyek, a Fenye- és a Les-hegy 

tartoznak. A kertes mezőgazdasági területen – a Btv előírásai szerint kizárólag művelt, 

gondozott telkekre – a kertészeti termelést, termékfeldolgozást és tárolást szolgáló 

építmények, valamint meghatározott övezetekben a borturizmust szolgáló épületek 

helyezhetők el. Tájba illő, anyaghasználatában, és formaképzésben a Balaton-felvidéki népi 

építészet értékeit felmutató épületek építhetők, homlokzatképzésnél csak természetes anyagok 

használhatók. Az Mk1 jelű övezet Balatonakali természeti, tájképi, építészeti, kulturális, 

történeti szempontból kiemelkedő értékű szőlőhegyi területe (12. kép), ahol minden 

beavatkozás csak az értékek erősödését szolgálhatja, ezért az övezetben 6000 m2-nél kisebb 

új telek nem alakítható ki, a beépíthető legkisebb telek mérete 5000 m2. A beépítettség 

mértéke a telek területének 2%-a lehet. A hagyományos tájkarakter védelme érdekében a 

gazdasági épület alapterülete nem lehet több 120 m2-nél. Építeni kizárólag 80 %-ban művelt 

szőlőterületre lehetséges, ha a telek területe legalább 5000 m2. Az övezetben kizárólag 

szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, borászatot, bortermelést szolgáló gazdasági épület 

helyezhető el. Az épületmagasság legfeljebb 4,0 m lehet, az egyes homlokzatok magassága 

sehol nem haladhatja meg a 6,0 m-t. A területen épület építése, illetve felújítása a helyi 

hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok használatával engedélyezhető.83  

 

 

 

 

 

                                                      
83 Balatonakali község településrendezési eszközei 365/398, 366/398. 

http://www.balatonakali.hu/media/csikicsuki/files/tsztjovahagyott.pdf  Utolsó letöltés időpontja: 2017.04.07. 

http://www.balatonakali.hu/media/csikicsuki/files/tsztjovahagyott.pdf
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A HEGYKÖZSÉG ÉS A CIVIL SZERVEZŐDÉSEK SZEREPE A 

SZŐLŐHEGYEK MŰKÖDÉSÉBEN 

 

 

A Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség 

 

A Fenye,- valamint Les-hegyek a Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség kezelésébe tartoznak, 

melynek – a 2017-es adatok szerint – kezelésébe 700 hektár szőlőterület tartozik, létszáma 

pedig 1266 főt számlál.84 A hegyközség átlagos évi szőlőtermése 28-32 ezer mázsa között 

alakul.85 A hegyközségi tagság az ezer négyzetméter feletti szőlőterülettel rendelkező 

tulajdonosok számára kötelező, mely tagság minimális tagi díjjal, valamint a szőlőtermésre, 

illetve a belőle nyert must, valamint bor mennyiségének és minőségének bejelentési 

kötelezettségével és engedélyeztetésével jár. 

Az akali szőlőtermő területek a hegyközségek újraalakulása után – 1995 – a Dörgicse-Akali 

Hegyközség kezelésébe kerültek, ám az elmúlt évtized törvényi rendelkezései alapján az 

önálló hegyközséggé szerveződés kritériuma a minimum 300 hektár művelt birtokméret, mely 

nagyságot a két település szőlőtermő területei nem érték el, így a közelmúltban az említett 

hegyközség irányítása és ellenőrzése alá kerültek az akali szőlőbirtokok. Nagy Imre szőlész-

borász gazdálkodó, és más interjúalanyaim szerint az így létrejött, több, mint tíz település 

határában elhelyezkedő 700 hektáros területet egy hegybíró képtelen ellenőrzése alatt tartani, 

ami nem az ő személyén múlik, hanem a terület nagyságával és szabdaltságával hozható 

összefüggésbe. 

Karl Lajos a vele készített interjú során rávilágított, hogy az egyes, a területileg érvényben 

lévő törvények, rendeletek több esetben felülírják egymást – Balaton törvény, települési 

rendeletek –, míg több esetben nem adnak pontos iránymutatást. Példaként, a 

természetvédelmi területen lévő szőlőben végzett permetezés bejelentési kötelezettségét 

emelte ki, ami törvényileg előírt, ám erről sem ő, sem a gazdák sokáig nem tudtak, pedig az 

már évek óta érvényben volt. A bejelentés permetezésenként 40 ezer forinttal terhelné a 

gazdákat, ami a szezononkénti 4-6 permetezést figyelembe véve irreális összeget jelentene az 

amúgy is több sebből vérző ágazatnak, főként a kistermelőknek, emellett az engedélyeztetés 

                                                      
84 Utolsó letöltés dátuma: www.furedihegykozseg.hu 2017.03.28. 
85 Karl Lajos hegybíró közlése. 

http://www.furedihegykozseg.hu/
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körülményes és hosszú átfutási ideje akadályt jelentene a munkavégzésben. Így az adott 

kérdésben területileg illetékes természetvédelmi hatóság eltekint a pénzösszeg 

permetezésenkénti behajtásától, valamint egy egyszeri tevékenységi bejelentés elegendőnek 

bizonyul az engedély elnyeréséhez.  

A hegyközség több esetben találkozik a szőlőhegyek eltérő hasznosításából fakadó 

konfliktusaival is, melyek elsősorban a mezőgazdasági munkavégzések kapcsán kerülnek 

felszínre. A szőlőhegyet rekreációs, üdülői célból használó tulajdonosok több esetben 

nehezményezték a hegyközségnél az őket pihenésükben zavaró, ősszel hangoskodó 

gázágyúzást, de a permetezést is számos esetben kifogásolták a nyaralók. A több ízben 

feljelentésekkel járó esetek egyikénél például egy tihanyi üdülőtulajdonos nehezményezte az 

Aszófőhöz tartozó vörösmáli dűlőben – a szőlőtermés megóvását szolgáló – hangos 

gázágyúzást, melynek eredményeként a termelőnek be kellett szüntetni ezt a fajta védekező 

stratégiáját. 

Karl vélekedése szerint a termelői oldalnak nagyon nehéz versenyre szállni az üdülői 

érdekekkel, ugyanis „a föld ára is nagyon drága, a panorámásnak nevezett domboldali 

területeken egy hektár 10 millió forint, amit egy tőke és a költsön felvételének lehetősége 

nélküli helyinek nehéz kigazdálkodnia.”  

A hegybíró úgy látja, hogy a piacok is beszűkültek, – itt utal a korábbi hatalmas szocialista 

piacok elvesztésére – amivel összhangban állnak az Európai Uniós, elsősorban a szőlők 

kivágását támogató intézkedések is. A szőlőművelésben nem érdekelt tulajdonosoknak a 

„kivágásokkal most könnyű a dolguk, hiszen nem kell engedélyeztetni, viszont a telepítési 

jogot két év elmúltával elveszíti az, aki kivágta a szőlőjét.”86 

A hegybíró úgy vélekedik, hogy a kiemelt minőséget adó, Balatonra néző domboldalakon 

drasztikus intézkedések nélkül a szőlőterületek nagyságát szinte lehetetlen növelni, ehhez jó 

lehetőségnek tartaná a szőlő felvásárlási árának megemelését egy olyan árkategóriába, ami 

pénzügyileg vonzóvá tehetné a szőlőtermelést. Úgy véli a milliós művelési, szüretelési 

költségeket a szőlő kilójának 300 forint körüli ára tudná ellensúlyozni, jövedelmezővé téve az 

ágazatot a kis mennyiségben termelők számára is. 

 

 

 

 

                                                      
86 K.L. 



20 

 

„Les-hegy Kertbaráti Kör” 

 

A kertbarát kör a Les-hegyen tulajdonnal rendelkező, gazdálkodó, vagy nyaraló személyek 

érdekképviseleti szerveként alakult 1991-ben. Tagjait az Akalihoz tartozó szőlőterületek 

tekintetében kizárólag a névadó hegyről toborozta, hisz az alapítók úgy vélték, hogy a Fenye-

hegy tőlük teljesen más kondíciókkal, lehetőségekkel és problémákkal rendelkezik, így inkább 

a keletről szomszédos és Balatonudvarihoz tartozó, szintén Les-hegynek nevezett terület 

tulajdonosaival léptek „szövetségre”.87 

Az egyesület alapításakor nem számított, hogy az adott tag helyi gazdálkodó, vagy egy 

nagyvárosban élő nyaralótulajdonos volt, mindenkit szívesen láttak, ugyanis az akkoriban 

aktív – mára kiöregedő – nyaralónépesség számára területük megművelése, a szőlő,- 

gyümölcs, valamint kiskert gondozása magától értetődő része volt az aktív pihenésként 

megélt, tavasztól őszig tartó időszaknak.88 

A szerveződés első számú életre hívói az áram Les-hegyre történő bevezetése, az utak 

állapotának rendbehozatala, valamint a keletkező szemét elszállítása, illetve az illegális 

hulladéklerakás megszüntetése voltak. (13. kép) Emellett feladatuknak tekintették, hogy a 

térségben fejlesszék a kertkultúrát és a minőségi bortermelést.89 A tagok részéről a minimális 

tagdíj befizetése mellett elvárták a gyűléseken, illetve az egyes munkaakcióikon – 

szemétszedés, utak menti fűkaszálás, stb. – történő aktív részvételt. A kertbarát kör létszáma 

annak legtevékenyebb korszakában – az 1990-es évek második felében – 110 főt számlált. 

A kertbarát kör ténykedése során elért legnagyobb eredményeinek a térség 1992-ben saját 

finanszírozásban megvalósult villamosítását, a 71-es számú főútról a Les-hegy akali területére 

vezető bitumenes útszakasz felújítását, továbbá az egyéb szekérutak rendszeres karbantartását 

tartják.90 Hosszas utánajárás után egy ideig sikerült megoldani a hulladékgyűjtést, ám a közös 

használatú konténerek egy idő után nem bírták befogadni a hétről-hétre felhalmozott 

szemétmennyiséget.91  

                                                      
87 A Leshegy Kertbaráti Kör ténykedésére vonatkozó információkat és adatokat Pálmüller Józseftől, a kör 

egykori elnökhelyettesétől, Balatonakali tiszteleti polgárától, a település történelmének és épített örökségének jó 

ismerőjétől és védelmezőjétől nyertem. Mint Les-hegyi gazda, beszélgetéseink során a szőlőhegyek 

használatának kapcsán velem megosztott gondolataiért, illetve bíztató szavaiért köszönetemet fejezem ki. 
88 A jelenségre a dolgozat során a továbbiakban még kitérek. 
89 Leshegy Kertbaráti Kör alapszabályzat (tervezet) 
90 A szőlőhegyi utak közös karbantartásának fontosságáról Simon András is beszámol a Nagykanizsa környéki 

szőlőhegyek működése kapcsán. Simon 2012. 150. 
91 Pálmüller 2009. 140. 
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A vezetőség – Pálmüller József elnökhelyettes irányításával – számos egyéb pályázatot 

benyújtott a kiíró szervezetek irányába – elsősorban a csapadékvíz elvezetésének rendezésére 

– de ezek támogatás hiányában nem valósultak meg. 

A kétezres éveket követően a tagságot alkotó telektulajdonosok nagy része kiöregedett, 

kicserélődött, a területre került új tulajdonosokat a vezetőség minden igyekezete ellenére nem 

sikerült meggyőzni, hogy a körbe belépve részt vállaljanak a közösségi munkákban, így 

elegendő létszámú aktív tag hiányában a kertbarát kör tevékenysége ellehetetlenült, működése 

a 2010-es évekre megszűnt. 

Pálmüller József a Les-hegyen zajló tulajdonosi átrendeződést a tájra viszonyítva negatívnak 

ítéli, mint fogalmaz „akik csak bulinak tartják a hegyet, azok nem foglalkoznak vele, nem 

törődnek a sorsával”, a kertbarát kör megszűnését kudarcként éli meg, szerettek volna a táj 

jellegének megőrzésében részt vállalni, de véleménye szerint „sajnos nem sikerült.” 

 

„Történelmi Szőlőhegyek Borút Egyesület Balatonakali” 

 

„A 2010. évben megalakult Balatonakali Történelmi Szőlőhegyek Borút Egyesület fő 

célkitűzése a természeti és épített örökség megóvása, az évszázados szőlő-borkultúra 

fenntartása és fejlesztése. Törekvésünk, hogy minden érdeklődő számára – legyen az bel-vagy 

külföldi turista, üdülővendég – ezeket a nemegyszer műemlékvédelem alatt álló épületeket 

látogathatóvá tegyük. A borút egyesület több állomáshelyén bortermeléssel is foglalkoznak, 

így a résztvevők megismerhetik a helyi szőlőfajtákat is. Az Olaszrizling, a Szürkebarát, a 

Muskotály, a Kékfrankos és a Merlot mellett olyan borkülönlegesség is megismerhető, mint a 

Barátcsuha, mely egy helyi őshonos szőlőfajta. A Balaton-felvidéki tájnak a szőlő mellett 

másik jellegzetes növénye a mandula. Páratlan látványt nyújt a március hónapban virágba 

boruló mandulafák látványa. Ezért is választottuk az „Akali bor napjának” a 

mandulavirágzás idejét. Ekkor a pincék nyitva tartanak, és a gazdák ott várják a bor iránt 

érdeklődő turistákat.”92 A 2017-ben hetedik alkalommal, az önkormányzattal közösen 

szervezett „Akali bor napja mandulavirágzáskor” nevű rendezvényhétvége során a bor és a 

mandula helyi összetartozását igyekeznek programok útján a látogatók elé tárni. (14–17. kép) 

A rendezvény részeként az akcióhoz csatlakozó borosgazdák, illetve szőlőtermeléssel nem 

                                                      
92 Nagy Imre http://www.balatonakali.hu/Turizmus/Bor/Tortenelmi-Szolohegyek-Borut-Egyesulet-Balatonakali 

Utolsó letöltés időpontja: 2017.04.20. 

http://www.balatonakali.hu/Turizmus/Bor/Tortenelmi-Szolohegyek-Borut-Egyesulet-Balatonakali
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foglakozó borút tagok93 szőlőhegyi pincéikben vendégelik meg a hegyre barangolókat. A 

mandulás sütemények kóstolója és versenye, helyi és környékbeli borászok, kutatók 

bemutatkozása a rendezvény „komolyságát”, szakmaiságát hivatottak reprezentálni. Az 

akaliak régóta büszkék a múlt korszakban működő mezőgazdasági kísérleti telep magas szintű 

növénytermesztési és nemesítési munkásságára, ahol a mandula számított az egyik 

főprofilnak. A településen, mind a belterületen, mind a szőlőhegyeken számos mandulás 

található nem csak a magán, de a közterületeken, útmenti sorfaként is. A feltételek adottak 

voltak ahhoz, hogy e települési kondíciónak a község vezetése és a Borút Egyesület keretet 

adjanak, és ne csak, mint finom csemegeként tekintsenek a mandulára, hanem mint az 

önmeghatározás egyik pillérére is. Ennek részeként az önkormányzat a település belterületén, 

a balatoni műút mellett egy több hektáros mandulást telepített, ami gyakorlatilag fogadja a 

községbe Keszthely felől érkezőket és mintegy „identitás táblaként” szolgál a falunévtábla 

szomszédságában. 

„Nyári szezonnyitó rendezvényünk az „Akali fröccsfesztivál”, mely egy gasztronómiai 

attrakcióval egybekötve igazi turistacsalogató programot jelent június végén. A borút 

állomáshelyei – a történelmi pinceépületek – felkereshetők gyalogosan, kerékpárral, 

személygépkocsival egyaránt” – olvashatjuk Nagy Imre, az egyesület elnökének gondolatait, 

ami igazolja a megállapítást, miszerint a bor és a turizmus évek óta szorosan 

összekapcsolódik egymással.94 Az ivás, illetve annak kulturálisan meghatározott és 

szabályozott, akár történelmi időtávlatokba helyezett – kitalált – ünnepei95 hatásos eszközei 

lehetnek a helyi identitás kifejezésének is.96 

A leírtakból megállapítható, hogy a Borút Egyesület kapcsán elsősorban nem egy, a termelési 

célok érdekében létrejött társulásról beszélhetünk,97 hanem sokkal inkább tetten érhető 

tevékenységükben az a napjainkra jellemző tendencia, miszerint a szemünk előtt ment, illetve 

megy végbe a magyarországi borvidékek, illetve borvidéki települések, ezen belül adott 

borrendek, egyesületek identitásának, arculatának megszerkesztése.98 

                                                      
93 2017-ben a programhoz a településen lévő Barátcsuha Borház és a Fék étterem mellé hat szőlőhegyi 

pincetulajdonos csatlakozott. 
94 Mód 2008. 45. 
95 Párhuzamként lásd Muskovics Andrea etyeki példáját „(…) többnyire teljesen új ünnepekről van szó, nem 

pedig régen elfeledett szokásokat elevenítenek fel.” Muskovics 2014. 189. 
96 Mód László utal Wilson M. Thomasra. Mód 2008. 44. 
97 Mód–Simon 2010. 
98 Mód 2008. 46. 
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A SZŐLŐHEGY HASZNOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNFÉLE 

TÍPUSAI 

 

A használat hagyományos módjai 

 

 

Mielőtt egy konkrét példán – melynek fontos eleme a présház épen maradt szemes kályhája – 

ismertetném a szőlőhegy hasznosításának egyik módját, szükségét érzem annak, hogy a 

tüzelőberendezések alábbi típusáról részletesebben is szóljak. 

 A magyar népi cserépkályha kutatás meglehetősen nagy szakirodalmat halmozott fel. 

Több jeles kutatónk foglalkozott a népi kályhák középkori előzményeivel,99 azok a parasztság 

körében történő elterjedésével,100 majd végül a paraszti lakáskultúrában betöltött 

szerepével.101 

Mindenekelőtt álljon itt Sabján Tibor, majd Dám László meghatározása a kályháról, 

miszerint: „a cserépkályha zárt tűzterű, csempékkel borított tüzelőberendezés”102– írja 

Sabján, „melynek elsődleges funkciója a fűtés. A kemencénél fejlettebb, gazdaságosabban 

használható fűtőberendezés, amely a magyar nyelvterületen mindig kívülről (konyhából) fűtött 

szobai tűzhely.103 

 A cserépkályhák a gótika korában – 13-14. században – kezdtek el szélesebb körben 

elterjedni, melynek egyik legfontosabb központja a korabeli Magyarország volt. A korban a 

rangosabb társadalmi rétegek otthonait díszítették és szolgálták a különféle kályhatípusok. 

„Az Anjou kori Budán és Visegrádon már az összes csempetípus előfordult.”104 

Személyesen is meggyőződhettem arról, hogy középkori várainkban jellemző volt a kályhák 

használata, hiszen a csobánci vár omladékában több reneszánsz kályhatöredéket találtam. (18. 

kép) 

                                                      
99 pl.: Sabján 1997. 125–140., Rainer 1997. 93–110.  
100 pl.: Barabás–Gilyén 2004. 86. 
101 pl.: Kós Károly 1972, Szőcsné Gazda Enikő 2010., Sabján Tibor 2008. 
102 Sabján 2008. 9. 
103 Dám 1992. 104. 
104 Sabján 2008. 15. 
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Számos, Veszprém megyei későközépkori falufeltáró ásatás – Vilonya, Külsővat, Csepely, 

stb. – tanúskodik a különféle kályhatípusok, főként a szemes kályha egyre szélesebb körű 

használatáról, melyek ekkor még általában a falvak kisnemeseinek házaiban fordultak elő.105 

Sabján Tibor a Balaton-felvidéki tüzelőberendezések kialakulásának régészeti előzményeiről 

írt dolgozatában olvashatjuk, hogy – és itt Akali térségét hozza példának – a népi 

cserépkályhák, illetve azok pártázatának középkori eredete kimutatható.106 

 „A nyugati füstöskonyhás ház területén a füstmentes, kályhával fűtött lakórész a 17. 

században jelent meg a paraszti gyakorlatban s a 18. század végére válik általánossá.”107 A 

cserépkályhák használata a 19-20. században elsősorban a Dunántúlon és Észak-

Magyarország parasztszobáiban fordult elő.108 

 Egyik adatközlőm109 elmondása szerint néhány akali ház szobájában még az 1950-es 

években is a zöldszemes kályha adta a meleget, ám ez, a 19. század folyamán a Balaton-

felvidéki parasztházakra oly jellemző fűtőalkalmatosság lassan kiszorult a használatból.  

A kályhák egykori általános meglétét bizonyítja az is, hogy a településen történő 

közműépítések során a földhalmok közt számos kályhacsempe töredékre bukkanhat a 

figyelmes szemlélő. 

 A kályhaszemek, kályhacsempék egyszerűbb kivitelei máz nélküliek – így vörös 

színűek – voltak, ám ilyen típusú cserépkályhát már Jankó János sem talált az 1890-es 

években folytatott balatoni terepkutatásai során.110 Azt nem állítjuk, hogy e máz nélküli 

változatok valamiféle ősiséget képviseltek (bár kialakulásuk nyilván korábbi, mint a mázzal 

ellátottaké) volna, hiszen már a későközépkor során is egymás mellett élt a mázas és máz 

nélküli változat,111 egyszerűen megállapíthatjuk, hogy használatuk kiment a divatból. 

Jankónál olvashatjuk, hogy a Balaton-felvidéki kályhák hagyományosan zöld – az egyszerű és 

olcsó színkikeverés miatt – újabban (a 19. század végén) ritkán sárga színűek.112 

Sabján Tibor a cserépkályhák három fő típusát113 különbözteti meg, a szemes, – a táblás, 

illetve a csempekályhákat. Dolgozatomban bővebben a szemes, illetve a táblás kályha 

változatokról lesz szó. 

                                                      
105 Rainer 1997. 93–110. 
106 Sabján 1997. 128. 
107 Dám 1992. 114. 
108 „Az Alföld egykor gazdag kályhássága a 18-19. századra teljesen visszaszorult.” Sabján Tibor 2008. 28. 
109 H. K.-né. 
110 Jankó 2010. 
111 Kézenfekvő példa erre a Csobáncról előkerült töredékek zöld színe. 
112 Jankó 2010. 210. 
113 E három fő formán belül több típust különböztet meg. 
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 Mára a településen tudomásom szerint egyetlen eredeti népi cserépkályha maradt, bár 

azt is romjaiból építettek újjá a tájház tulajdonosai.114 

A cserépkályhák használatával kapcsolatban Filep Antal akként vélekedik, hogy az I. 

világháború után már egyáltalán nem építették azokat, főként a hagyományos tüzelőanyagok 

visszaszorulása, illetve a kőszén (mellyel a kályhákat nem lehetett fűteni) elterjedése miatt.115 

Ez a folyamat elősegítette az új tüzelőtípus – a takaréktűzhelyek – elterjedését, amely végül 

teljesen kiszorította a cserépkályhákat a parasztok szobáiból.  

 

A „szerelemből” történő szőlőművelés 

 

A Les-hegy nyugati oldalán egy kisméretű, – a „fehér kő vidékének”116 megfelelően – 

mészkőből épült, féltetős, nádfedeles pince bújt meg az idő és a takaréktűzhelyek „vasfoga 

elől”. (19. kép) A présház jelentőségét ugyanis épen maradt kívülfűtős117 szemes kályhája 

adja, ami egyedülállóvá teszi a Balatonakalihoz tartozó szőlőhegyeken.118 

Viski Károly a Balaton-felvidék építészetéről írt munkájában a présházak kapcsán megjegyzi, 

hogy rendszerint valamiféle tűzhely is van bennük.119 

 Vajkai Aurél terepkutatásai idején (1950-70-es évek) ezek közül a tüzelőberendezések 

közül még jóval több cserépkályhát lehetett megfigyelni a Balaton-felvidéki szőlőhegyeken, 

bár az 1948-ban publikált, illetve az 1956-os tanulmányában megjegyzi, hogy a legtöbb 

helyen már csupán töredékeik fellelhetők.120 „A falusi műveltségjavak idővel kikopva a 

mindennapi használatból a szőlőhegyek pincéibe vándorolnak” (s mintegy másodlagos 

felhasználásban) – hangsúlyozza Vajkai Aurél,121 ahol, mint esetünkben láthatjuk, a 

tüzelőberendezések a települések házaiból már rég eltűnt típusai is megtalálhatók.  

                                                      
114 Lengyel Ágnes és Limbacher Gábor néprajzos házaspár hozta létre a falu főterén álló és 2004 óta működő 

Térségi muzeális gyűjteményt. A kályha rekonstrukciójában segítségükre voltak az épület korábbi tulajdonosai, 

illetve a cserép, - pontosabban csempekályháról készült fényképfelvételek. 
115 Filep 1980. 6-9. 
116 Jankó János szerint a nép így nevezte Kenesétől Akaliig a jellemzően mészköves vidéket. Jankó 2010. 255. 
117 A szőlőbeli hajlékok kívülfűtős kályháiról tágabb kitekintésben a Dél,- Délnyugat-Dunántúl vonatkozásában 

lásd: Kecskés 1992. 180.185.193. A Vasi-Hegyhát területén: Illés 2010. 104. 
118 Tágabb dunántúli kitekintésben az 1970-es évekre vonatkozóan Lukács László, a Velencei-hegységben 

végzett kutatásából rendelkezünk információval szőlőhegyi épület szobájában található szemeskályhára 

vonatkozóan Lukács 1978. 305. 
119 Viski 1926.  
120 Vajkai 1948. 60., 1956. 80. 
121 Vajkai 1939. 15. 
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 „A cserépkályha történetének legnagyobb múltjára a szemes kályha tekinthet vissza. 

Egyes edény formájú csempéit a kezdetektől a 20. századig használták.”122 

Olcsóságuk és öblösödő formájukból következvén jó hőleadó képességük tette őket vonzóvá, 

így népi cserépkályháink között a szemes kályhák voltak a legelterjedtebbek.123 

Jankó tanulmányában beszámol róla, hogy a térségben a szemes kályhát előszeretettel 

nevezték „kupás kálhának” is. 

 Az egykor kisdörgicsei Kovács család pincéjét jelenleg a szintén Kovács nevezetű 

leszármazottak használják, az épülethez tartozó, nagyjából negyedhektárnyi szőlő 

feldolgozására, illetve a bor tárolására . A „T” alaprajzú présház beosztása a következő: a 

nádfedésű féltető alatt található lepadlásolt présházra és szobára merőlegesen helyezkedik el a 

földdel takart, kőből kirakott dongaboltozatos pince. Adatközlőm124 elmondása szerint a 

jelenleg présházként használt helyiség korábban, – mikor még nagyszülei használták a pincét 

– istállóként funkcionált, présházul a pince első része szolgált. 

Az épületbe lépve a 6x3 méteres présházban találjuk magunkat, innen nyílik a 4x3 méteres 

szoba, illetve a 12 méter hosszúságú pince. 

 A présházban kapott helyet a szabadkéményes tűzhely, tulajdonképpen a szobát és 

présházat elválasztó falba építve.125 A szabadkémény kiképzése, elhelyezkedéséből fakadóan 

eltér a szokványos – sarokba rakott – formától. Ez esetben a présház tüzelőhelye gyakorlatilag 

egy nagyméretű, téglalap alakú „üreg” a falban, amit a helyiség felöli oldalon meszeletlenül 

hagyott gerenda – mintegy szemöldökfa – stabilizál. A szemöldökfán az 1885-ös évszám 

olvasható, ami nem feltétlenül hozható összefüggésbe az épület korával. Mindez tehát nem 

jelenti feltétlenül azt, hogy a présház ilyen „fiatal” volna, amit talán a különös alaprajzi 

forma126 is alátámaszt. (20. kép) 

A szabadkémény alatt téglából rakott, meglehetősen magas (kb. 60 cm) kezdetleges 

tűzelőpadka található, melynek „tetején” felül két rövid, párhuzamosan kiképzett padka 

fekszik.127 A két párhuzamos padka között lévő kis mélyedésben égett a nyílt tűz, amire 

vasrács borítást, vagy vasháromlábat tettek, s a vízmelegítés, főzés ezeken folyt. 

                                                      
122 Sabján 2008. 29. 
123 Sabján 2008. 29. 
124 K. S. 
125 A tájegység szabadkéményes konyha/présház – szemes kályhás szoba 1880-as évekbeli klasszikusnak 

nevezhető beosztásáról Kósa László tesz említést. Kósa 1998. 236. 
126 Elképzelhető, hogy az épület több ciklusban épült és a földdel fedett boltozatos pincéhez csak később – 1885 

– építették hozzá a többi helyiséget. Jelen alaprajzi típus nem páratlan a hegybeli épületek között, ugyan nem 

sokkal, de találkozhatunk egyéb „T” alaprajzú présházzal is. 
127 Az egyszerű tűzhelykiképzés nem egyfajta fejlődési fokot reprezentál, csupán a paraszti egyszerűsítés 

gyakorlatát tükrözi. A szőlőbeli hajlék nem igényelt esetükben összetettebb tűzhelyt. Sabján 2002. 54. 
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A takaréktűzhely típusoknál megfigyelhető ferde falkiképzése a tűzpadkának esetünkben is 

megfigyelhető, ami a tűzhelyhez való könnyebb hozzáférést – jobban elfért a láb – segítette. 

Fűtésre később egy kisméretű gömbölyűkályhát is beállítottak a présházba, ami a mellékelt 

fényképen szintén látható.128 

 A szoba konyha felőli falához, szinte a sarokba lett építve a zöldmázas cserépkályha. 

(21. kép) 

A szemes kályhák leggyakoribb típusa az alul szögletes, felül kerek – gyakran vállas 

kályhának hívott – változat, melyek közé a tárgyalt kályha is tartozik. A tüzelőberendezést 40 

cm magas, téglából épített hasáb alakú, fehérre meszelt lábazatra – Jankó szóhasználatával 

póczik129 – építették. Kályhánk a táji típusnak megfelelően padka nélküli, a konyhából történő 

fűtés végett alsó részének, tehát tűzterének egyik oldalával a falhoz épített vállas kályha.130 A 

kályha szemeit mindig kötésbe rakták, félcsempényi eltéréssel, ezáltal stabilitást adva az 

építménynek. Mind a kályha alsó – fiókos –, mind a felső – sütő – része három sor „szemből” 

épült, a sarkokon domborműves csempékkel. Az egyes csempék közti részt a füst kiáramlását 

megakadályozandó agyaggal tapasztották, azaz kifugázták, majd azokat fehérre meszelték. 

A kályha további stabilitását a fiókos és a sütő között lévő középső párkány biztosítja. A felső, 

kerek kályharész kisebb alapterületű, mint az alsó fiókos, illetve a faltól teljesen különálló, 

mint az minden szemes kályhára jellemző. A felső rész szemeit, a középső párkánnyal 

megegyező peremkiképzésű felső párkány fogja össze. A kályha tetejét a tulajdonos által 

koronának nevezett párta díszíti.131 A felső párkány, illetve az estünkben is megtalálható 

ritmikusan ismétlődő – stilizált madarakat ábrázoló – csipkézett párta csak a Balaton-

felvidékre jellemző tulajdonsága szemes kályháinknak.132 

 A kályhatípust – nyilván a benne lévő domború csempék után – szemesmadaras 

kályhának mondták a régiek,133 és adatközlőm is ezt a kifejezést használta rá. 19. századi 

kályháink kedvelt díszítése volt a számos formában megjelenő madármotívum. Ennél a 

kályhánál egy hátraforduló, csőrében talán rozmaringot tartó madár alakja fedezhető fel. 

                                                      
128 Interjúalanyom elmondása szerint főleg a hordók mosásához szükséges víz melegítésére használja alkalom 

adtán mind a vaskályhát, mind a tüzelőpadkát.  
129 Jankó 2010. 210. 
130 Mivel a kályhának nem volt a szoba felől ajtónyílása, így a fűtés mellett a kályha tisztítása is a szabadkémény 

felől történt, amit adatközlőm elmondása szerint hasonlóan a mászókéményhez, ez esetben is gyermekkel 

végeztettek. K. S. 
131Sabján szerint általában az Őrségben hívják így a pártát. Sabján 2008. 40. 
132 Sabján 2008. 40. 
133 K. S. 
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 Az épület használatának, funkciójának taglalásakor elmondhatjuk, hogy a présház 

egyike azoknak az eredeti formájában fennmaradt présházaknak, melyet rendszeresen, annak 

hagyományos céljára – borkészítésre, bortárolásra – használnak.134 Az ilyen „szerelemből” 

történő szőlőműveléssel annak ráfizetéses volta miatt – pluszmotiváció nélkül – egyre többen 

hagynak fel, birtokukat vagy nyaralni vágyóknak, esetleg „nagyüzemi” szőlőműveléssel 

foglalkozó gazdáknak adják el. 

Kós Károly az erdélyi lakóház tüzelőinek kapcsán jegyzi meg, hogy ha az egyes 

tüzelőberendezések „ha nem is tűntek el nyomtalanul, nagy értékváltozáson mentek át, új 

tartalmat és szerepet kaptak, vagy éppen egyszerű formákká csökevényesedtek.”135 

 A kályhát interjúalanyom nagyszülei még rendszeresen használták, ám jelenleg nem 

lehet vele befűteni, mert a csempék között a hézagossá vált fugázás miatt a füst a szobába 

ömlene.136 

Magát a présházat, de még a szemes kályhát is több ízben meg akarták venni a tulajdonostól, 

de ő nem hajlandó az épülettől megválni, annak ellenére, hogy fenntartása nehéz, költséges, 

illetve a kisüzemi szőlőtermelés sem feltétlenül jövedelmező tevékenység napjainkban. 

A tulajdonos számára présháza felértékelődött, ami közvetlen környezetének, illetve magának 

az egész hegy képének megváltozásával hozható összefüggésbe. A pincét körbeveszik a már 

évtizedekkel ezelőtt kialakított nyaralóépületek, illetve az elmúlt évek úszómedencés villái. 

Az épület – és a kályha megtartása – az emlékezés, a hagyományoshoz, az eredetihez való 

ragaszkodás szimbólumává vált, mely szemlélet megőrzi az utókor számára is a tájra egykor 

oly jellemző tüzelőberendezés egyik utolsó példányát. 

 

Szőlőhegyi kiköltözők 

 

A Balaton-felvidéki szőlőhegyekre történő kiköltözés – és azok folyamatos benépesülése – 

régóta ismert jelensége a környék népi kultúrájának,137 annak ellenére, hogy ezt sokáig 

hatóságilag tiltották.138 

Történeti előzményként a török kori harcokban elpusztult szőlőhegyi falvak – melyeknek 

templomai romos állapotban ma is ott sorakoznak a szőlőhegyeken139 – számítanak, melyeket 

                                                      
134 A szőlőművelést, mint hobbit, hasznos időtöltést fogja fel adatközlőm, nem a megélhetését biztosítja.  
135 Kós 1972. 8.  
136 Így a fugák újrakenése, sőt a kályha újrarakása is időszerű volna, ami jókora anyagi befektetése miatt nehezen 

kivitelezhető. 
137 Erről lásd: Vajkai 1958. 10. Tágabb dunántúli kontextusban: Simon 2012. 146–169. 
138 Lichtneckert 2008. 186. 
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a földbirtokosok nem telepítették újjá,140 hiszen így a határukban lévő területek egészét 

szőlőművelésbe tudták fogni.141 

Filep Antaltól tudjuk, hogy a Győr környéki (sukorói) szőlővidék elpusztult szőlőhegyi 

településeinek szőlőültetvényeit a veszély elmúltával újra művelés alá vonták.142 

Feltételezhetjük, hogy a Balaton-felvidék elpusztított falvaiból elmenekült lakosság is 

visszajárt a szőlőhegyre szőlőjének művelése céljából.  

 A Balaton-felvidékre jellemző öröklési rend, miszerint csak egy örökös maradhatott a beltelki 

házban,143 sokakat a szőlőhegyre „száműzött”.144  

Ez azonban főként a Keszthely környéki145 szőlőhegyi településekre volt jellemző,146 

Balatonfüred térségében a szőlőhegyre történő kiköltözés a rendeletek útján történő tiltás 

(1888-as adat), illetve a közbirtokossági jog alapja, – a belsőségi ház, vagy telek – miatt nem 

vált tömegessé,147 így a Balatonakalihoz tartozó szőlőhegyeken sem élt számottevő 

népesség.148 

A kérdést, hogy szabad volt-e a szőlőhegyre történő kiköltözés, vagy sem, Égető Melinda 

lényegre törően válaszolja meg: ha a földesúr megengedte, akkor igen, ha tiltotta a kiköltözés 

gyakorlatát, akkor pedig értelemszerűen nem volt rá lehetőség.149 

 A vizsgált család régi vágyát beteljesítve az akkor még romos állapotú présházat 

vásárolta meg a rendszerváltást követő kárpótlások, földosztások időszakában, amely melletti 

közel egy hektárnyi szőlőt már korábban ők telepítették és művelték. A család fő 

megélhetését az itt termelt szőlőből készített bor értékesítése adja.150 (22. kép) 

                                                                                                                                                                      
139 Ilyenek például a Káptalantótihoz tartozó Sabar, a Balatoncsicsóhoz tartozó Szent Balázs, vagy Herend  nevű 

elpusztult települések templomai. 
140 Néma Sándor a sukorói szőlőhegyek kapcsán pont ellenkező jelenségről számol be, miszerint ott a földesurak 

bátorították a lakosságot, hogy szőlőművelésbe kezdjenek, így alakultak szórványok, később falvak, a török alatt 

elpusztult falvak helyén, illetve azok határában, szőlőhegyén. Néma 1994. 132. 
141 Pákay–Sági 1971. 105. 
142 Filep 2002. 175. 
143 Lichtneckert 2008. 186. 
144 Lehetséges okként még a földesúri kötelezettségek alóli kibúvást is hozhatjuk. Pákay–Sági 1971. 106. Lásd 

még: Kovács 1985. 330. 
145 Cserszegtomaj, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás szőlőhegyi települések. 
146 Égető Melinda a sukorói szőlővidék kapcsán rámutatott arra, hogy az ottani szőlőhegyekre történő kiköltözés 

jó száz évvel korábbról adatolható, mint a Keszthely környéki szőlőhegyi települések esetében. Égető 1994. 37. 
147 Lichtneckert 2008. 186. 
148 Napjainkban is csupán – a bemutatott családdal együtt – négy ilyen családról tudok, tehát jelenleg sem 

nevezhető tömeges jelenségnek, ami véleményem szerint elsősorban a településtől való viszonylag nagy 

távolságával (elzártságával, még napjainkban is nehezebb megközelíthetőségével) magyarázható. Hasonló 

megállapítást tesz Muskovics Andrea Buda-környéki példáján. Muskovics 2014. 157. 
149 Égető 1994. 39. 
150 A családfő 2013-ban bekövetkező hirtelen és tragikus halálát követően feleségére és gyermekeire hárultak a 

családi gazdasággal járó munkálatok nagy része. 
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A család célja az volt, hogy a romot eredeti állapotába visszaállítva kezdetben időszakosan, 

majd „nyugdíjas korunkban állandóan”151 lakhatóvá tegyék. 

A kétszintes présház felső szintje – a szoba, konyha, istálló – és eredeti szabadkéménye 

olyannyira romos állapotba került, hogy azokat az alapjukig vissza kellett bontani, így a 

felépült ház tulajdonképpen egy teljesen új épület, az alsó szinten lévő boltozatos pince 

kivételével, ami eredeti állapotában maradt fenn. 

Az 1996-ban induló és 2000-ben befejeződő építkezés során szerettek volna mindent – a 

formát, nyílászárókat, tetőt, stb. – az eredeti formájában visszaépíteni, ám hamar kiderült 

számukra, hogy ez lehetetlen.152 A legszembetűnőbb ezek közül a nádtető felváltása volt, amit 

annak tűzveszélyessége, rövidebb szavatossági ideje miatt végül cseréppel helyettesítettek. Az 

épület egykor keleti irányba túlnyúló tetőzete kényelmi és funkcionális szempontból a nyugati 

oldalra került, egyfajta védett teraszt alakítva ki ezzel. Az eszközölt változtatásokkal együtt az 

épület megjelenésében – nyílászárók, vakolatdíszek, macskalépcső – a térségre jellemző 

építészeti elemeket viseli magán, illetve méreteiben is követi „elődjét”. (23. kép) 

 „A házak felújítását tehát a visszaalakítás, megmentés gesztusa uralja”153 – 

olvashatjuk Bódi Jenő tollából, melyet esetünkben is megfigyelhetünk, az autentikus múlt 

megteremtését célzó, „visszarégiesítés” aktusában. 

Az épület belső berendezése is nagyfokú tudatosságról tesz tanúbizonyságot. „Bejártuk az 

egész környéket, néztük a házakat, ami megtetszett be is kéredzkedtünk, láttunk több szép 

cserépkályhát is, mindenképpen szerettünk volna egyet, mert az volt a kedvencünk.”154  

A belülfűtős szemes kályhát155 a konyhában állították fel,156 amely helyiség egyben a családi 

élet központjául szolgáló nappali is. (24. kép) A kályhaépítés minden mozzanatát nagy 

érdeklődéssel figyelték, elkészülte után a nagy igyekezet miatt kezdetben akadtak gondok a 

kezelésével, de hamar beletanultak a „kályhával való bánásmódba”.157 

 Lakóházuk megépítésekor – 15 éve – életvitelszerűen még a közeli Balatonfüreden 

éltek, kezdetben egy hónapot, két hónapot töltöttek ott, most pedig már öt éve folyamatosan 

állandó lakói hegybeli hajlékuknak. A városból történő „kiköltözés” nem telt el 

                                                      
151 M. I. 
152 A falusi turizmus, később a vidékre való „leköltözés” Káli-medencében tapasztalható példáján, a kezdeti 

kiköltözők, Somogyi Győző és társai hasonló indíttatása szembetűnő, legalábbis az épületek eredetiségükben 

való megtartásában. Lásd: Fejős–Szijártó 2002. 
153 Bódi 2002. 33. 
154 M. I.-né 
155 A jobb helykihasználás érdekében a kályha padkával épült (ahol túlnyomó részt kutyájuk tanyázik), alatta 

fatárolóval. Az alul-felül szögletes, zöldmázas szemeskályhát a térségre jellemző ritmikus pártázat díszíti. 
156 A kályhát egy környékbeli kályhásmesterrel készítették. 
157 M. I. 



31 

 

konfliktusmentesen, hiszen a „lázadó korban” lévő gyermekeik számára ez egyet jelentett a 

megszokott baráti környezetből történő „Isten háta mögé” kerüléssel, a megszokott 

életritmusukból történő kiszakadást azonban idővel megszokták, és megkedvelték hegyi 

otthonukat. 

Épp ez a megszokott életritmusból történő kiszakadás lehetősége volt az a motivációs 

szempont, ami a szülőket az állandó itt lakásra ösztönözte. Nagy kikapcsolódásnak tartják azt, 

hogy munka után a természet nyugalmába „menekülhetnek”. Az elektromos áramon kívül a 

civilizáció adta összes előnyt nélkülözik (amit ők úgy fognak fel, hogy megkötései alól 

szabadulnak), de alternatív módon minden szükséggel – ciszterna a víznek, mobil internet – 

ellátják magukat, amiben az épület teljes fűtését biztosító szemes kályhának, mint a ház 

„központjának” döntő szerepet tulajdonítanak.158 

 A polgári lakás analógiájára159 esetünkben a hagyományos kétszintes présház, (és a 

hozzá tartozó jelentéstartalmak) hasonló érzelmi többlettel bíró értelmezésével találkozunk, 

amiben, mint a ház központja, a szemes kályhának kitüntetett szerepe van, hiszen egyúttal, 

mint ennek az életformának szimbólumaként is felfoghatjuk.  

A vidékre, faluba, szőlőhegyre történő kiköltözésben a „hagyományos” iránti vágyódást, az 

archaikushoz, a népihez, természeteshez, sőt, önellátó-függetlenhez való visszatalálás igényét 

fedezhetjük fel.160 

 

 

Gazdálkodók a szőlőhegyen 

 

A szőlőművelésből, valamint szőlészeti bérmunkából élő Kovács család bemutatása révén, a 

szőlőhegyeken jelen lévő életstratégiák egy következő hagyományos szegmensére kívánok 

rávilágítani.161 

A család tizenhat hektár saját, vagy bérelt területen gazdálkodik, valamint bérmunkában 

hozzávetőleg 50-60 hektárnyi szőlőterületet művel meg részben, vagy teljesen, a főként 

Balatonakaliból és a környező néhány településről alkalmazott 5-10 fős brigádjával. Mind a 

                                                      
158 A kályhának egy másik funkcióját is megemlítették, miszerint annak tartós melegével tudják a 

szőlőoltványokat „kimelegíteni”. 
159 Kapitány–Kapitány 2008. 337. 
160 Hasonló „igényekről” Mód László is beszámol a Kisújbányán letelepülő családok motivációi kapcsán. Mód 

2007. 125. 
161 Párhuzamul lásd: Mód 2016. 149–150. 
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fizikai munkákból, mind a munkaszervezésből kiveszi a részét a családfő és felesége is. Egyik 

fiúgyermeküket, aki, ha teheti, természetesen segíti a munkálatokat, a Corvinus Egyetemen 

taníttatják, hogy továbbvihesse a családi vállalkozást, sőt továbbfejlessze azt. 

A család mindkét szőlőhegyen rendelkezik egy-egy területtel, azokon pedig a szőlőművelés, 

borkészítés célját szolgáló épülettel, melyek közül a Fenye-hegyit maga a családfő, Kovács 

József építette a rendszerváltás utáni években. A présház nélküli lyukpince a Fenye legalsó 

szakaszában, az aszfaltos (fő)út mentén fekszik. (25. kép) A nagyjából kéthektárnyi területen 

elsősorban csemegeszőlőt termelnek – illetve vörös szőlő fajtákat, melyből kevés mennyiségű 

bort készítenek –, amit főként a helyi bevásárlóközpontban tudnak értékesíteni. A borszőlőhöz 

viszonyítva a csemegeszőlő kilónkénti felvásárlási árát megfelelőnek tartják, megélhetésüket 

ugyan nem ez adja, de jó kiegészítésül szolgál. A család – egyelőre – kis mennyiségben 

termelt borát ebben a pincében tartja. Alkalmanként a fenyei birtok a családi összejövetelek 

színhelye, de vendégül látták már itt a település egyik civil szervezete által rendezett 

„falukerülő túrán” résztvevő akaliakat is. 

A Les-hegyen lévő présház a felsődörgicsei származású feleség családi öröksége. Az 

oromfalán az 1882-es évszámot viselő, a szőlőhegy legfelső harmadában található műemlék 

jellegű épület beosztása: szoba-présház-pince, valamint az épület mellett emelt, külön 

bejáratú, jelenleg romos istállóépület. (26. kép) A terület körüli különféle telekaprózódások 

eredményeként a présházat csupán egy kisméretű füves terület övezi, szőlőterület jelenleg 

nem tartozik hozzá, ám ettől nem messze egy, közel félhektárnyi új telepítésük található. (27. 

kép) Az épület berendezési tárgyai közül említést érdemel a szobában lévő, falba épített 

szekrény, azaz kászli, amelyben jelenleg is megtalálhatók az épületet legutóbb használó rokon 

„legféltettebb” szerszámai, mint a metszőolló, oltókések, fenőkő, vagy épp a borospoharak. A 

faliszekrények érdekes gazdaságtörténeti adalékkal szolgálhatnak a figyelmes kutató számára, 

hiszen e bútordarabnál is megfigyelhető az a gyakorlat, miszerint a kászli ajtajának belsejére a 

szőlőterméssel és a borral kapcsolatos különféle adatokat, benyomásokat rögzítik. 

A szülők szeretnék, ha fiúk továbbvinné vállalkozásukat, hiszen a szőlőterületeik egy 

részéhez a családi gyökerek miatt is ragaszkodnak,162 érzelmileg kötődnek hozzájuk. 

Fiúknak, Dánielnek távlati céljai közt szerepel, hogy a szőlészet mellett borászattal is 

komolyabban foglalkozzon, bővítve ezzel megélhetési lehetőségeit. Mint fogalmaz, „a Les-

hegyi boltíves pincerészt szívesen használnám vörösbor fahordós érlelésére, ha elkezdek 

borászkodni meglátom mennyire lesz igény az ilyen termékekre”. Édesapja kiemelte, azért is 

                                                      
162 Párhuzamul lásd: Mód 2016. 152. 
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támogatja fiát ebben az elhatározásában, mert szeretné, ha neki nem kellene olyan sokat 

dolgoznia, mint amennyit ők teszik. A család jelenleg nem vesz részt a helyi Borút Egyesület 

„mandulavirágzásos” rendezvényén, de jó kezdeményezésnek vélik, és elképzelhetőnek 

tartják, hogy a borászati üzemág beindulását követően ők is csatlakoznak hozzá. 

A Les-hegyi épületen, ami fölött néhány éve már Dániel rendelkezik, nem szeretne változtatni, 

„ha már így csinálták az ősök”, – fogalmaz, sőt a jelenleg romos istálló részt eredeti 

formájában kívánja visszaállíttatni.  

Néhány éve a Les-hegyi pince fugáinak tisztítása, javítása során egy különös „üzenetre” 

bukkantak a múltból, ugyanis a fal kövei közül egy helyen több, I. Ferenc idején vert 

háromkrajcáros került elő. Kovácsék azóta féltve őrzik a „kincset”, sőt, elképzelhetőnek 

tartják, hogy a majdani borászat nevében, vagy arculatában is megjelenhet majd e különös 

örökség. 

A család a két szőlőhegyen öt hektár szőlővel rendelkezik, melyet szőlőtermésként 

értékesítenek. A nagy terület művelése, valamint a Fenyén és Les-hegyen végzett bérmunkák 

során több ízben találkoznak a szőlőhegy eltérő használatából fakadó nézeteltérésekkel. Hol a 

korai traktorhang, hol a permetezés zavarja a területet rekreációs célból használó vendégeket. 

Kovács József úgy véli, hiába igyekszik – a területen hétvégente nagyobb zajjal járó munkát 

nem végez, végeztet – ezek a konfliktusok elkerülhetetlenek, de ugyanakkor úgy véli, hogy 

fel kell őket vállalni, hiszen számukra a megélhetésüket biztosítja a szőlőhegyi kultúrtáj 

hagyományos használata. 

 

A turizmusipar kiszolgálói 

 

A turizmus jelenségének szőlőhegyi megjelenése kapcsán a Balaton-felvidék társadalmának 

jellemzőire kell elsősorban rávilágítanunk: bizonyos bezárkózó térségekkel163 szemben a 

balatoni társadalmat, legalábbis gazdasági tevékenységét tekintve, nyitottnak, extrovertáltnak 

tekinthetjük. 

Talán nem tévedünk nagyot, ha Filep Antal a Sukoró vidék népének jellemző tulajdonságát, 

miszerint a szőlőtermesztés során egyfajta kulturális nyitottságuk alakult ki, a Balaton-

felvidéki lakosság esetében is helytállónak tekintjük.164 

                                                      
163 Benedek H. János világít rá – az erdélyi Kisbacon kapcsán – tanulmányában arra, hogy a vendégfogadás 

áruba bocsájtása nem számit minden Kárpát-medencei közösségben evidensnek. Benedek H. 1998. 108. 
164 Filep 2002. 182. 
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A Balaton-parti lakosság újításra való hajlama kihasználja a turizmusban lévő lehetőségeket, 

melyekre a balatonakali szőlőhegyek hasznosítása kapcsán is találunk példákat. 

 

„Szőlőhegyi zimmer frei” 

 

A Balaton-parti lakosság megélhetési stratégiáira a több lábon állás a jellemző, melynek 

gyakran fontos eleme a nyári időszakban történő szobakiadás. 

Alkalmanként ez nem csak a településen lévő épületre vonatkozik, hanem a tulajdonosok 

tevékenységüket kiterjesztették a szőlőhegyi présházakra is.165 

 Esetünkben az egykor iszlinges,166 présház + pince beosztású épületet, melynek 

présház részében eredetileg tüzelőfülke – benne a katlannal – adta a meleget, alakították át.167 

Az épületet a változó igényeknek168 – a „zimmer frei”-es korszak169 külföldi vendégei 

számára egzotikumnak számító „hegyen történő alvás” miatt – megfelelően kétszintesre 

bővítették, s tetőtéri szobával látták el, így az építmény jelenleg „alpesi típusú” hatást kelt.170 

 Az ebben az esetben nem füstcsatornás, hanem kéménnyel ellátott tüzelőfülkét, melyet 

interjúalanyom171 egyszerűen csak (nyilván a külső falon jelentkező formai hasonlóság miatt) 

kemencének nevezett, jelenleg nem használják, a bemélyedést a présház felől eltakarták,172 

hogy „rajta keresztül ne járjon be a hideg”173 ezáltal mintegy racionalizálták a présházat. (28. 

kép) Az adott típust, mint a múlt már nem kívánatos lenyomata, eltűntetik a szem elől, hiszen 

a présház eredeti szőlőműveléshez kapcsolatos funkcióját már nem kell, hogy ellássa, az 

időszakosan, nyáron használt épületben nincs szükség tüzelőberendezésre. 

Véleményem szerint ebben közrejátszik az is, hogy a tüzelőfülke nem bír olyan esztétikai 

élménnyel (mint mondjuk egy szemes kályha), ami miatt plusz jelentéstartalommal tudnák 

felruházni, s az „egzotikum” részévé tenni. 

 

                                                      
165 Szarvas Zsuzsa alsópáhoki esettanulmánya során találkozott hasonló gyakorlattal. Szarvas 2007. 197. 212.   
166 Dörgicse környékén hívják így az oldalfalak présház előtti meghosszabbításából keletkező nyitott padlású 

előteret, melyet időszakosan istállóként használnak. Vajkai 1966. 181. 
167 A présházak üdülőkké történő átalakítására Kárpát-medence szerte vannak adataink, erről számol be Mód 

László is a szlovéniai Lendva-vidéki szőlőhegyek kapcsán. Mód 2002. 308. 
168 A család szőlőműveléssel már nem foglalkozik. 
169 Aranykorát az 1980-as, ’90-es években élte. 
170 A városi vendég szőlőhegyen történő megvendégelésének hasonló okairól ír avasi példáján Tóth Erika. Tóth 

1998. 121.  
171 N. L.-né 
172 Így én sem láthattam, azt, hogy katlanos, a tulajdonos hölgy közléséből tudom. 
173 N. L.-né 
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Borozó a szőlőhegyen 

 

A következőkben egy takaréktűzhelyes présház bemutatásával a szőlőhegy nyújtotta 

lehetőségek sokoldalú kihasználhatóságának egy következő aspektusát, a vendéglátást 

kívánom illusztrálni. 

 A tárgyalt présház a Les-hegyen a szemes kályhás Kovács pince 

telekszomszédságában áll. 

A kétszintes présházépület kisebb változtatásokkal eredeti formájában megmaradt. Ennek az 

eredeti berendezésnek számunkra legfontosabb eleme a boltozatos szobában lévő falazott 

vagy másként csikótűzhelynek nevezett egyszerű takaréktűzhely. A falazott takaréktűzhelyek 

alaptípusának megfelelően tüzelőnk egy alacsonyabb főző, illetve egy magasabb sütőrészből 

áll.174 A főzőrész testébe az egykor a takaréktűzhely helyén álló kiselejtezett szemes kályha 

néhány csempéjét építették bele, ezzel díszítve a fehérre meszelt tüzelőt. A cserépkályhák 

ilyenforma másodlagos felhasználása az egész cserépkályhás területen jellemző volt, sőt 

voltak olyan sparheltek, melyek teljes egészében kályhaszemekből épültek.175 

 A pince a helyi kisbirtokos Kiss család tulajdona volt, ám annak egy kevésbé tehetős 

ágáé. A présház jelenlegi tulajdonosai az ő leszármazottaik. 

A tulajdonos házaspár, borozóként az 1980-as években kezdte el működtetni a présházat,176 

ami a Balatont akkor még nagy számban látogató német turisták körében hamarosan nagy 

népszerűségre tett szert.177 

A tulajdonosok felismerték,178 hogy a népi jelleg – a semmi egzotikust nem adó szocialista 

típusú büfékkel, bisztrókkal ellentétben – kihangsúlyozása és megőrzése mennyire vonzó a 

külföldi turisták körében, így a paraszti kultúra legkülönfélébb területéről származó 

alkotásokkal rendezték be, illetve díszítették a présház minden helyiségét. Ez meglehetősen 

sűrű és néha nehezen értelmezhető tárgygyűjteményt eredményezett. (29. kép) 

Az új kontextusba került tárgyak egyfajta paraszti miliőt hivatottak reprezentálni.179 

                                                      
174 Sabján 2002. 33. 
175Sabján 2002. 39–44. Vajkai 1958. 42., 1966. 187. 
176 Vajkai Aurél Felsőörs kapcsán számol be arról, hogy a gazda présházát borozóvá alakította át, remélve, hogy 

a közeli fürdőhely vendégei felkeresik borfogyasztás céljából. Vajkai 1938. 23. 
177 A borozó gyakorlatilag a közeli – Balatonakali és Balatonudvari között lévő – nyaralótelep, Fövenyes 

táboraiba, kempingjeibe érkező külföldi turisták kiszolgálására rendezkedett be.  
178 Ezzel rokonítható „felismerésről” Valent Edit tesz említést a Pusztamérgesen vizsgált falusi turizmus 

jelensége kapcsán. Valent 2003. 71–72.  
179 Lásd még: Mód 2007. 111. 
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A sparheltet is – funkcióját háttérbe szorítva – beemelték a népi környezet reprezentálásáért 

felelős tárgyak közé. 

Az „ungarische folklornak” is nevezhető, erősen sztereotipizált jelenséget természetesen a bor 

– melyet kis mennyiségben ők készítenek – kitüntetett szerepe mellett egyéb specialitásokkal 

is fűszerezték, hamis illúziókkal180 ellátva ezáltal az autentikus népies élményekre vágyó 

vendégeket. A zsíros kenyér pirospaprikával, a hegyen is bőven termő mandula pirítva, sózva, 

mellé a magyar nótát játszó harmonikás a legtöbb külföldi vendég körében elsöprő sikert ért 

el és ér el napjainkban is. 

 A megváltozott funkciójú, de eredeti formájában fennmaradt présházra nem csak, mint 

egy üzleti vállalkozásra181 tekint idősödő hölgy tulajdonosa, hanem a megnyugvást nyújtó 

népi jellege miatt érzelmileg is kötődik hozzá, a saját erőből történt berendezés pedig 

értéktöbbletet jelent a számára.182 

Kiemelendő, hogy gyakorlatilag minden szőlőhegynek megvan a maga borkimérése, kisebb-

nagyobb vendéglátó egysége. Csakúgy, mint minden itt taglalt jelenség, ez sem egyedi akali 

sajátosság, hanem a Balaton-felvidéki szőlőhegyekre jellemző tendenciák egyik alkotórésze. 

 

Nyaralók a szőlőhegyen 

 

„Passzív használatban” 

 

Egyik terepbejárásom alkalmával Balatonakali présházai közt mintegy „zászlóshajóként” 

jellemezhető kétszintes pincék egyikét kerestem fel.183 A présház elé kiszórt, már távolról 

zöldellő kupac rögtön szemet szúrt, s kezdetben úgy gondoltam, hogy az épület szobájából 

való, egykori táblás kályha maradványaira leltem.184 (30. kép) 

                                                      
180 Schleicher 2011. 107. 
181 Az utóbbi években az idősödő tulajdonos csak alkalomszerűen fogad látogatókat. Az elmúlt néhány évben 

már a mandulavirágzáskor tartott borutas rendezvénynek sem tagja. 
182 Saját elmondása szerint gyermekeivel megígértette, hogy nem adják el soha a pincét. Sz. L.- né 
183 A présház eredeti tulajdonosa az akali nagygazda Kiss család volt, legutolsóként Kiss Ernő tartotta itt a borát. 

Később tőlük vásárolta meg a pincét jeles írónk, Illyés Gyula, kinek leszármazottaié jelenleg is a présház. 
184 A „felfedezés” vegyes érzelmeket váltott ki belőlem, hiszen egyrészt örültem, hogy sikerült egy ilyen 

„kultúrtörténeti emlékre” bukkannom, másrészt a kályha elpusztulása váltott ki belőlem negatív érzéseket. Hogy 

a még megmaradt darabokat mentsem az időjárás viszontagságaitól, illetve alaposan tanulmányozni lehessen, 

hazaszállítottam őket. 
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 A 18. század végén épült kétszintes présház felső szintjének beosztása: padlásolt 

szoba, konyhaként is funkcionáló présház, kamra, alsó szintjén pedig a dongaboltozatos pince 

található. 

Az épület Balatonra néző macskalépcsős homlokzata a présház szintvonalakra történő 

merőleges építése miatt elölnézetből emeletes hatást kelt, így városi épületre hasonlít, míg 

oldalról tekintve egyszerűbb nádfedeles parasztház benyomását kelti.185 A copf vakolatdíszek, 

mint a lunetta, füzérek, virágminták teszik változatossá a présház monumentális homlokzatát. 

(31. kép) 

A kályhának egyetlen megmaradt táblája sem volt ép, a zöld máz a fagyás, eső, és tűző nap 

miatt több helyen lepergett a töredékekről. A megtalált darabok – tábla, kupola, és párkány 

részletek – alapján a kályha egykori formáját meglehetősen nehézkes lett volna rekonstruálni, 

ám szerencsés véletlennek köszönhetően Entz Géza művészettörténész egyik 

tanulmányában,186 melyet az alsóörsi gótikus házról jegyez, épp egy Akaliban lévő présházat 

említ a középkori alaprajzi forma ma is létező párhuzamaként,187 így annak táblás kályhájáról 

közölt fényképe188 lehetővé teszi, hogy az ép kályhát is szemügyre vegyük. (32. kép) 

Magyarországon a táblás kályhák története a 17. századi úri használatig nyúlik vissza, majd a 

18. században terjednek el az egyszerű változataik, a parasztság körében is.189  

Mint minden kályhatípusnál, a táblás kályháknál190 is a zöld szín használata az elsődleges, de 

tudunk például fehér színű változatokról is.191 

Az imént említett fotó alapján megállapíthatjuk, hogy egykori kályhánk a táblás kályhák 

középpárkányos típusa közé tartozott.192 Ez azt jelenti, hogy a fehérre meszelt, minden 

bizonnyal tégla felépítményre rakott kályha alul két sor, kötésbe rakott táblával indul (ez a 

tulajdonképpeni tűztér), majd következik a kályha nevét adó középpárkány – ami a kályha 

testét gyakorlatilag két egyenlő részre osztja – e fölött pedig ugyancsak két sor, kötésbe rakott 

tábla díszeleg. Ezt felülről egy a középpárkánnyal megegyező ún. felső párkány fogja össze. 

                                                      
185 Vajkai 1958. 19. 
186 Entz 1956. 
187 Entz tanulmányában rávilágít arra, hogy az ún. kétszintes présházak egy több évszázados épülettípus 

továbbéléséről tanúskodnak. Entz 1956. 131. 
188 A fényképfelvételt Vargha László készítette. 
189 Sabján 2008. 72–73. 
190 Sabján Tibor a táblás kályháknak három típusát különbözteti meg, melyek közül most csak a középpárkányos 

formával foglalkozunk. 
191 Sabján 2008. 125–140. 
192 Jankó János ezt a kályhatípust laposnak hívja, melyet vélhetően a helyi szóhasználatból vett át. Jankó 2010. 

210.  
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Mint ahogyan a táblás kályháknál általában, itt is szögletes kupola, illetve annak tetején 

kályhagomb zárja le a tüzelőberendezést. 

A kályha tábláinak domborműves díszei egy nyolcszög alakú mélyített tükörben vannak.193  

A kályha domborművei csillagokat, a földből kinövő virágot, a saroktáblák pedig virágfűzért 

ábrázolnak. 

 A kályha helyét a szobában a füstelvezetés és a konyhai tüzelőberendezés határozza 

meg, ami esetünkben a füstfogóval ellátott szabadkémény194 és az alatta lévő kezdetleges 

takaréktűzhely, illetve katlan. Így a kályha, a szoba konyhával érintkező falára került, hiszen 

azt a konyhából fűtötték. 

Ez a fajta tüzelőalkalmatosság főként a hordók és egyéb szőlőfeldolgozó eszközök tisztítására 

használt víz melegítésére (a helyiség présház funkciója), illetve a huzamosabb szőlőbeli 

tartózkodás, szüret, stb. esetén főzésre alkalmas tüzelőberendezés (a helyiség konyha 

funkciója). (33. kép) 

A tüzelő felépítménye – padkája – tégla, benne egy mélyedés – katlan195 – található a víz 

forralására, illetve a tűzhely tetején vaslap, a főzés céljából. A padka aljában a tűzifa 

elhelyezésére alakítottak ki kisebb tárolót. Érdekes módon a présházak konyhai 

tüzelőberendezéseinek divatja nem változott akkorát, mint a szobai tűzhelyeké, azaz míg 

kályhákkal szinte egyáltalán nem találkozunk, úgy jóval több katlanos-főzőre akadhatunk a 

présházak szabadkéményei alatt. 

 Szabadkéményes házzal még a faluban is találkozhatunk, a szőlőhegyen pedig szép 

számmal megfigyelhetjük őket. A négyszögletes füstfogót alulról két hatalmas, egyik 

végükön összecsapolt, másik végükön a falba épített tölgyfagerenda tartja. Maga a 

szabadkémény ezekre a kiváltó gerendákra felfelé szűkülően téglából épült, mint ahogy 

Vajkai Aurél egy lovasi példán is leírja.196 

 Mikor a múltat, illetve annak egyes szeleteit próbáljuk rekonstruálni, könnyen hibába 

eshetünk, ha információink hitelességét nem ellenőrizzük, legalább két forrásból merítve 

azokat. Ha nem így cselekszünk, az értelmezés országútján hamar vakvágányra kerülhetünk, 

ami esetemben is előfordult volna, ha a fejezet elején említett kályha maradványok 

mibenlétének nem járok alaposabban utána. 

                                                      
193 Ennek erdélyi párhuzamairól Szőcsné Gazda Enikő tanulmányában olvashatunk. Szőcsné Gazda 2010. 43. 
194 A Kovács féle présházzal ellentétben ez a forma már a klasszikusnak nevezhető, sarokba épített 

szabadkéményes tüzelőrendszert reprezentálja. 
195 Eötvös Károly csobánci pincelátogatása kapcsán beszél a présház katlanos tüzelőjéről. Eötvös 1982. 71. 
196 Vajkai 1966. 191. 
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Tudva, hogy az épület neves írónk, költőnk, Illyés Gyula tulajdona volt, felkerestem a vele jó 

kapcsolatot ápolt egykori körzeti orvos Józsa Tivadart (írói nevén  Bodosi Györgyöt), akiről 

köztudomású, hogy lelkes néprajzi gyűjtő, s a tájegység jó ismerője. 

 Talán röviden érdemes felvillantani, hogy az Illyés köré csoportosuló szűk értelmiség 

– ide értve Józsát is –, a Balaton-felvidéket járva amatőr néprajzi gyűjtéseket folytatott – 

esetenként Vajkai Aurélt is köreikben tisztelve – annak településein és szőlőhegyein, abban az 

időszakban, mikor a hagyományos népi kultúra gyors változása (megszűnése) zajlott a 

szőlőhegyeken.197 

Ezeknek a gyűjtő utaknak az egyikén az ún. Gyarmathy féle présházból kidobott táblás kályha 

maradványait gyűjtötték össze, – hogy egyrészt megmentsék, másrészt esetleg felhasználják 

azt –198 melyet romjaiban megtaláltam. 

 A leromlott állapotú présház jelenlegi tulajdonosai a műemlék épületet időszakosan, 

mint nyaraló használják. Nyáron a présház tövében sátraznak, szalonnát sütnek, ám arra, hogy 

az épületet hagyományos rendeltetése szerint használják199 sem motivációjuk, sem anyagi 

lehetőségük nincs, amellett, hogy távolról járnak a Les-hegyre, így kevesebb időt is tudnak itt 

eltölteni.  

Az épület elé kidobott cserépkályha úgy gondolom, jól szimbolizálja azt, hogy a tulajdonosok 

nem az épület hagyományos formájához és funkciójához kötődnek, hanem, mint a családi 

nyaralások színhelyéhez, amely képbe az épület számukra használhatatlan eszközei, – 

ellentétben az azokat összegyűjtőkkel –, tárgyai, nem tartoznak bele. 

 

„Aktív használatban” 

 

A második otthonok elsősorban a pihenés, a dolgos hétköznapokból való kiszakadás színterei, 

ami nem jelenti azt, hogy a nyaralóban töltött időszak tétlenül, dologtalanul telne. A 

nyaralóépület – legyen az akár a szőlőhegyen – körül mindig van „valami” tenni való, amivel 

lekötheti magát a városokban gyakran naphosszat az irodában ülő ember.200 Így van ez 

azokkal a Fenye,- valamint Les-hegyen található nyaralóépületekkel is, melyek ugyan 

                                                      
197 „Barangolásaink színterét később áthelyeztük a szomszéd falvakba, majd a környékbeli szőlőhegyek 

pincéibe.” Bodosi 1990. 68. 
198 A présház szobájában, – mint később kiderült – Illyésék felépítettek egy szemes kályhát, melyet a szintén a 

szőlőhegyeken talált darabokból állítottak össze. Józsa Tivadar szíves közlése. 
199 Az épülethez tartozó majd egyhektárnyi területen szőlőművelést nem folytatnak. 
200 Wahlström, Iina 2008. 239.   
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megjelenésükben teljesen tájidegennek számítanak,201 – melyeket a hetvenes, nyolcvanas 

években építettek – ám tulajdonosaik tájhasználata, ha kiskerti volumenben is, de 

hagyományosnak nevezhető.202 

Illés József László Fenye-hegyi nyaralója a szőlőhegy keleti oldalán, a Horog-völgyhöz egész 

közel, a Tihanyi-félszigetre remek rálátást nyújtó helyen található. (34–35. kép) A – téesz 

időkben kiosztott – területet annak helyi tulajdonosától vásárolta 1974-ben. Mind az ő, mind 

másik szereplőnk, Prikler Lajosné esetében kijelenthető, hogy az akali szőlőhegyekre 

„kerülésük” lakóhelyi kapcsolataiknak köszönhető. A telekvásárlás lehetőségének szájról-

szájra terjedt a híre, „itt a környékemen mind egy helyről valók voltunk, amíg nem kezdtek 

kihalni mellőlem”203 – csakúgy, mint a Balaton-parti nyaralótelepeken.204 Nyaralója a Les-

hegy víkendházas övezetének közvetlen szomszédságában, a szőlőterületek legalsó 

övezetében helyezkedik el. 

A két épület közös vonása, hogy az építés időszakának könnyen és olcsón hozzáférhető, 

könnyűszerkezetes anyagaiból készültek. „Nekem ez az épület, csak azért kellett, hogy 

valahol el lehessen lenni”,205 – közvetlen környezetének épületeihez viszonyítva „még 

nyaralónak sem tartom ezt a faházat.”206  

Prikler Lajosné és családja a telkükön álló kis faházat engedély nélkül, a tiltások ellenére 

építette. 380 négyzetméternyi területükre ugyanis nem kaptak építési engedélyt, ám ők, több 

szomszédjukhoz hasonlóan vállalták az elmondásuk szerint „elfogadható és alacsonynak 

mondható”207 pénzbüntetést. (36. kép) Úgy gondolom ez az eset is jól szemlélteti, hogy a 

különféle építési rendeletek betartása gyakorlatilag csak az építtető tulajdonos hozzáállásán, 

és nem az adott törvény rendelkezésén, netán, kihágás esetén, szankcióján múlik. 

Mindkét adatközlőmre igaz az állítás, hogy telekvásárlásuk első számú motiváló tényezőjének 

a Balaton számított. „A Balaton szerelmese voltam”208 – hangzik a Balaton környékén 

                                                      
201 Illés Péter a Vasi-Hegyhátra vonatkozólag így jellemzi a korszakban emelt, azon a területen is meghatározó, 

az épített tájba nem illő épületeket: „Azonban a szőlőhegyeknek a mai napig jelleget adó, 1970-es és 1980-as 

években épült épületek egyáltalán nem követik a több száz éves boronafalú felszíni présházpincék mintáját, még 

csak hatásuk sem fedezhető fel rajtuk.” Illés 2010. 164.  
202 Amint az a dolgozatból kiderül, az adott épülettípus építészeti jellemzői – több száz éves műemlék pince, 

vagy éppen alpesi típusú faház – és a hozzájuk tartozó terület használati módjai között nem fedezhetők fel 

egyértelmű, minden esetben érvényes összefüggések.  
203 P.L.-né 
204 Törő 2016. 236. 
205 I.J.L. 
206 I.J.L. 
207 P.L.-né 
208 I.J.L. 



41 

 

nyaralók többségére igaz állítás. Illés kiemeli telkének szerencsés fekvését, „a kilátás az, ami 

mással nem pótolható”.  

Mindkét családról elmondható, hogy aktív Balaton használónak számítottak, számítanak. 

Prikler Lajosné ugyan idős korára való tekintettel napjainkban saját telkét nem igazán hagyja 

el, de korábban unokáival az erdőn át, gyalogolva rendszeresen látogatták a közeli Fövenyes 

üdülőtelep szabadstrandját. Illés aktív pecásként rendszeresen látogatja kedvenc 

horgászhelyét, mely alkalmak alatt jópár falubelivel, vagy más nyaralótulajdonossal kötött 

ismeretséget. 

Nyaralóikat elsősorban tavasztól őszig használják, ám előfordul, hogy más évszakokban is 

eltöltenek néhány napot a szőlőhegyen, amit az épületek – kis kapacitással bíró 

villanytüzelésű, valamint légkondicionáló berendezéseivel oldanak meg – fűthetősége 

biztosít. 

A szőlőhegyek nyújtotta előnyök közül kiemelik annak csendjét, valamint elkülönítik a 

településen lévő túlzsúfolt nyaralótelepek zajosságától, hangsúlyozva a szőlőhegyek 

intimitását. A jó levegő, a csend hangsúlyozása a lakóhelyeiken – Győr, valamint Salgótarján 

– tapasztalható városi környezet jellemzőivel helyezhetők ellentétbe. 

A nyaraló és egyben területhasználat – a rekreációs funkció melletti – egyéb fontos eleme az 

ugyan kis területen történő, de aktív pihenést, „szórakozást”209 nyújtó szőlő és 

gyümölcstermelés.  

Priklerék rögtön a telekvásárlás után borszőlőt telepítettek, a meglévő koros gyümölcsfák 

mellé pedig újakat ültettek, melyeket napjainkban is elsősorban az idősödő hölgy tulajdonos 

gondoz, azokat a műveleteket pedig, melyek számára megerőltetők, veje végzi el.210 Telküket 

az állatok kártevése elleni védekezésül dróthálóval kerítették körbe, melyet ugyan „nem 

gondolunk szépnek”, de szükségesnek tartják. Szőlőjüket, mely elsősorban olaszrizlinget 

tartalmaz, maguk dolgozzák föl és tárolják az épület alatti pincében. 

Illés József László öt sor, nagyjából 400 négyszögölnyi területű szőlőjét, korábban akaliakkal 

műveltette, de időközben rájött, hogy ő is képes a feladatok elvégzésére, hiszen mint 

fogalmaz „így legalább mindig van mit csinálni.” Otthonról hozott, szőlőművelésre 

vonatkozó ismereteit, melyet családjában gyermekkorától kezdve sajátított el, így 

kamatoztatni tudja akali szőlőjében is.  

                                                      
209 I.J.L. 
210 E telek kapcsán ránézésre megállapítható, hogy a területet az előírtaknak megfelelően 80 %-ban 

szőlőművelésre, gyümölcstermesztésre használják.  
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Németh Szandra, a szocialista időszak nyaralóépítéseinek egyéni motivációiról szóló 

dolgozatában számol be – több adatközlője példáját említve – a kétkezi munka hasonlóan 

egyértelmű igényként megjelenő jelenségéről. Németh elképzelhetőnek tartja, – de ki nem 

jelenti – hogy az első generációs városlakókra általánosan jellemző nyaralóhasználati 

stratégiáról beszélhetünk,211 amit példánk is alátámaszthat. Illés kezdetben a saszla fajtával 

próbálkozott, ami azonban nem bírta a terület talaj és klíma adottságait. Ezt követően 

zalagyöngyével telepítette el területét. Ezt, mint fogalmaz, „enni is jó”, de a termés nagy 

részét hazaszállítja Nógrádba és pálinkát főzet belőle. Illés tehát szülőfaluja, a Heves megyei 

Apcról származó, az ottani szőlőkultúra elemeinek megfelelő tudása és tapasztalatai alapján 

választott szőlőfajtát, melyet a Balatonfüred-Csopak borvidék, a termeszthető szőlőfajtákra 

vonatkozó rendelkezései nem tartalmazzák. 

Priklerné, mint Les-hegyi tulajdonos, tagja volt a Leshegy Kertbaráti Körnek, ami az 

informális kapcsolatokon túl véleménye szerint működése ideje alatt jól összefogta a 

szőlőhegyi közösséget. A környezetében lévő víkendházas övezet legtöbb tulajdonosával egy 

időszakban vásárolták telküket, gyakorlatilag együtt építve fel azt a mikrokörnyezetet és 

„baráti közösséget”,212 mely a tulajdonosok kiöregedésével napjainkban alakul át, szűnik 

meg. Saját, elmondott családi tapasztalatai alapján leszűrhető, hogy szabadidő, valamint 

anyagiak hiányában egyre kevésbé használják ki a fiatalabb, aktív korosztály tagjai a 

szőlőhegyi nyaraló nyújtotta lehetőségeket. Priklerné hisz abban, hogy a nyaralót örökösei 

nem fogják eladni, de úgy véli, a kert művelését az utódok nem folytatják majd. 

Amint arra a dolgozatban korábban utaltam, napjaink tendenciái arra engednek következtetni, 

hogy a szocializmus „biztos talaján” nyaralóját felépítő és fenntartó, napjainkra kiöregedő 

középosztály tagjait kivétel nélkül a jómódú nyaralni vágyók, valamint ingatlan,- illetve 

telekspekulánsok váltják fel. Priklerék – panoráma nélküli – nyaralóját elmondásuk szerint 

még soha senki nem kívánta megvásárolni, valamint a környékük eladó víkendházaira sem 

találnak vevőt azok árusítói. Ezzel szemben Illés panorámás területére már több érdeklődő is 

ajánlatot tett, ám attól ő nem kíván megválni, mint fogalmaz, „nem befektetési szándékkal 

vásároltam azt.” 

 

                                                      
211 Németh 2016. 145–146. 
212 P.L.-né 
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„Második otthon” a hegytetőn 

 

Vizsgált épületünk, amely már messziről uralja a tájat, a Fenye-hegyen, annak legfelső 

beépítésre alkalmas pontján, közvetlenül az erdő alatt található. 

A tulajdonos házaspár hölgy tagja építész, ő maga tervezte a házat, férje nyugdíjas osztrák 

állampolgár. 

Az 1998-ban történt telekkiválasztást követően – melyen előtte épület nem állt – 2000-re már 

elkészült az alápincézett, kétszintes, 200 négyzetméteres, népi ihletésű, parasztbarokk 

oromzatkiképezésű nyaralóépület. Hiszen „kezdetben azt terveztük, hogy nyaranta hétvégékre 

jövünk majd le, akkor még nem gondoltunk az állandó lakásra.”213 (37. kép) 

 Motivációik arra nézve, hogy a szőlőhegyen építsenek maguknak nyaralóépületet, 

mindenekelőtt annak nyugodtsága, elzártsága, illetve a kiváló panoráma voltak, látható tehát, 

hogy semmiféle gazdasági megfontolás – szőlőművelés – nem játszott szerepet abban, hogy a 

Fenye-hegy legkiválóbb adottságú részén vásároljanak maguknak telket. 

 A nyaraló fűtési módjait nagyfokú racionalizáltság, illetve a korszerű módszerek 

alkalmazása jellemzi. A tágas nappaliban, részben, mint hangulati elem, de mint rendszeresen 

igénybe vett fűtőalkalmatosság, található egy fém kályha. (38. kép) A fatüzeléses kazánoknál 

jóval hatékonyabban működő faelgázosító berendezés pedig az épület radiátorait melegíti. 

A napkollektorok felszerelését az tette indokolttá, hogy mikor téli időszakban huzamosabb 

ideig távol maradnak a hegytől, a belőle nyert energia akkor is biztosítson egyfajta 

temperálást az épület fűtési rendszere számára. 

 Az épülethez való érzelmi kötődésről sokat elárul az, hogy az ünnepeket rendszerint itt 

tölti a család. „Én már félig Akalinak tartom magam, félig már itt van a szívem.”214 Ez a fajta 

életmódminta közel áll ahhoz, amit a skandináv turizmusantropológiai kutatások a second 

home, azaz második otthonok kifejezéssel jellemeznek.215 

 A szőlőhegyet is magukénak érzik, annak problémái, hiányosságai, lehetséges 

fejlesztési lehetőségei (kilátó, pihenőhely kiépítése) foglalkoztatják őket. A szőlőhegy 

jövőjéről azonképp vélekednek, hogy az a folyamat, ami körülbelül 15 évvel ezelőtt 

kezdődött, – tehát tehetős, főként külföldi tulajdonosok érkezése – folytatódni fog, s 

                                                      
213 B. I. 
214 B. I. 
215 Wahlström 2008. 238–247. 
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reményeik szerint minél több új épület fog a hegyben épülni, hozzájárulva ezzel annak 

ápoltságához, rendezettségéhez. 

 Amellett, hogy mind maguktól elvárták, mind másoktól elvárják, hogy olyan 

épületeket építsenek, melyek illeszkednek környezetükbe – ennek lehet kifejeződése, s 

egyúttal Magyarország iránti érzelmeik reprezentálása216 a barokkos ívű homlokzat –, így 

egyúttal a szőlőhegy fokozatos beépülésével járó, a szőlőhegy egészének képét, struktúráját 

átformáló építkezéseket – a hagyományoshoz képest eltúlzott formákat és méreteket – 

helyeslik. 

 A szőlőművelés gyakorlata és igénye esetükben nem jelentkezik, így a hagyományos 

tájhasználat helyett – az általuk „igazán szépnek” tartott, a „nekik megfelelő” – örökzöldekkel 

teleültetett, gondosan bekerített díszkertet hoztak létre. 

„A háznak a tájba való harmonikus beilleszkedése a gazdálkodás rendjének átalakulásával, a 

szőlő jelentőségének hanyatlásával megbomlott”217 – írja Vajkai a szőlőhegyi települések 

kapcsán, ami napjaink folyamataiban éri el tetőpontját. 

A szőlőhegy, mint elzárt terület vált vonzóvá a házaspár számára, ám érdekes mód épp az ő 

általuk is közvetített városi eredetű eszmék mentén alakul át a szőlőhegyi kultúrtáj,218 ami 

lassan annak „elzártságát” is megszünteti. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

 

A szőlőhegyeken219 tulajdonnal rendelkező, ott gazdálkodó, a kultúrtájat munkájával alakító 

szőlőhegyi közösség a történelem folyamán sohasem volt homogén, sem lakóhelye, sem 

társadalmi jogállása, de több esetben nemzetisége, felekezete szerint sem. 

Ha jobban belegondolunk, az imént leírtak ma is megállják a helyüket, hiszen az akali, 

budapesti, debreceni, füredi, stb. tulajdonosok se nem laknak egy helyen, se nem járnak egy 

templomba, vannak köztük tehetősebbek és kevésbé tehetősek, s ennek megfelelően – amint 

                                                      
216 Szarvas 2007. 219. 
217 Vajkai 1948. 55. 
218 Az átalakuló szőlőhegyi tájszerkezetre vonatkozóan tágabb dunántúli kitekintésben – a Vasi-Hegyhátra 

vonatkozóan – lásd Illés 2010.165. 
219 „Egy, vagy több helység szőlőbirtokosainak közös érdekvédelem alatt álló tulajdona.” Kecskés 1982. 89–91. 
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remélhetőleg a dolgozatból kiderült – napjainkban a szőlőhegyi táj hasznosításáról szőtt 

elképzeléseik is teljesen eltérőek.220 

A szőlőhegyi táj és az azon található javak felhasználásának lehetőségei a gyakorlat szerint 

láthatóan – szinte – korlátlanok. 

 Napjainkban a két hegy szőlővel beültethető lehetséges területeinek nagyjából 20 %-

án folytatnak gazdálkodást,221 Laposa József megállapítása szerint pedig nagyjából kilencszer 

annyi épület található a két akali szőlőhegyen, mint amennyit a terület adottságai optimálisan 

(hagyományosan) megengednének.222 

 A balatoni térhasználat egyik fontos eleme a szőlőhegyek birtokbavétele, melyben a 

nyaralókultúrának egyre fontosabb szerep jut.223 A Fenye és Les-hegyen az egyre növekvő 

urbanizációs hatások a szőlőültetvények folyamatos csökkenését eredményezik, a területek 

kezdik elveszteni hagyományos tájkarakterüket. 

A Buda-vidéki és a vizsgált területünk szőlő- és borkultúrájának tekintetében bizonyos 

pontokon egyező folyamatok zajlottak le.224 „A gazdasági folyamatok közül országszerte a 

filoxérának és az államosításnak volt jelentős befolyásoló ereje, de emellett természetesen a 

helyi jellegzetességeket is mindig figyelembe kell venni.”225– vélekedik Muskovics.  

Míg Muskovics a Buda-környéki pincék és présházak tekintetében a filoxéra, a németek 

kitelepítése, valamint az államosítás mellett a főváros közelségét jelölte meg a változások (az 

épületállomány pusztulása, átalakítása, funkcióik megváltozása) előidézőjeként,226 úgy 

esetünkben a Balaton közelségére, a balatoni panorámát nyújtó déli fekvésű, természetközeli 

élményt (is) nyújtó domboldalak vonzó tényezőjére kell helyeznünk a hangsúlyt. 

Amennyiben a dolgozat során vázolt tendencia folytatódik, vélhető, hogy a szőlőhegy, mint az 

adott település, vagy települések határához tartozó művelési övezet, gyakorlatilag teljesen 

kikerül a helyi lakosság tulajdonából, az akali vagy dörgicsei személyek használatából, akik 

ezentúl annak bérért történő megmunkálásában, gondozásában lesznek, lehetnek 

érdekeltek.227 

                                                      
220 E dolgozat keretében nem vizsgáltam, hogy a különféle motivációjú, értékrendű szőlőhegyi tulajdonosok 

egymással milyen kapcsolatban állnak, egyáltalán mit gondolnak a másikról? Bízom benne, hogy a dolgozat 

folytatásaként ennek elvégzésére a jövőben lehetőségem nyílik. 
221 Nagy Imre akali szőlész-borász szíves közlése. 
222 Laposa 1988.  38–39. 
223 Schleicher 2011. 106. 
224 Muskovics 2014. 12. 
225 Muskovics 2014. 157. 
226 Muskovics 2014. 159. 
227 Történeti kitekintésben lásd Vincze István tokaj-hegyaljai példáját. Vincze 1961. 95–96. 
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Az egyes szőlőhegyi tulajdonosok a megőrzésre méltó múlt (épített örökség) rekonstrukciója 

révén alakítják ki elképzeléseiknek megfelelően lakókörnyezetüket.228 

 A szőlőhegyen lévő új formák és funkciók a régivel párhuzamosan, együtt 

jelentkeznek, ezáltal kialakítva a „különidejűség egyidejűségét”. Az úszómedencés, jakuzzis 

villák szorításában megbúvó százéves pincék gyakran megváltozott funkciójukkal, vagy épp 

kiüresedett formáikkal is, mintegy a „tegnap tere” jelennek meg a szőlőhegy 

struktúrájában.229 

 Érdekes, hogy a turisták számára kialakított kultúra kapcsán mind a népi jelleg 

kihangsúlyozása, mind háttérbe szorítása megragadható stratégiaként jelenik meg a szőlőhegy 

hasznosításának lehetőségei során. 

 A szőlőhegy népi műveltségének egyik legjelentősebb emléke kétségtelenül az épen 

fennmaradt szemes kályha, melyet megváltozott funkciója, eredeti szerepének elvesztése 

révén egyfajta survival jelenségként is értelmezhetünk. 

A szőlőhegy revival jelenséggel is bír a tüzelőberendezések kontextusában, ami a 

gyakorlatilag „kihalt” típus „újrafelfedezéséből” és annak – eredeti – funkcióba történő 

visszahelyezéséből tevődik össze. (39. kép) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
228 Bódi 2002. 32–33. 
229 Kaschuba 2004. 152. 
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KIVONAT 

 

 

 

Dolgozatom megírásában az a cél vezérelt, hogy a Balatonakalihoz tartozó Fenye és Les-

hegyek épületeit és az azokat létrehozó, eltérő motivációkkal bíró szőlőhegyi tulajdonosokat 

bemutassam, és a jelenséget értelmezzem, aminek során az egyes épületekben lévő 

tüzelőberendezések vizsgálatának kiemelt figyelmet szenteltem. 

A szőlőhegyeket eltérőképpen hasznosító tulajdonosok gyakorlata által a szőlőhegyek képe 

folyamatos változásban van, hiszen a hagyományos gazdálkodási funkció mellett, jelen van a 

nyaralás jelensége, illetve állandó lakhelyül is szolgálnak a szőlőhegyi présházak. 

A szőlőhegyen lévő új formák és funkciók a régivel párhuzamosan, együtt jelentkeznek, 

ezáltal kialakítva a „különidejűség egyidejűségét”. 

A szőlőhegy népi műveltségének egyik legjelentősebb emléke kétségtelenül az épen 

fennmaradt szemes kályha, melyet megváltozott funkciója, eredeti szerepének elvesztése 

révén egyfajta survival jelenségként is értelmezhetünk. 

A szőlőhegy revival jelenséggel is bír a tüzelőberendezések kontextusában, ami a 

gyakorlatilag „kihalt” típus „újrafelfedezéséből” és annak – eredeti – funkcióba történő 

visszahelyezéséből tevődik össze. 
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SUMMARY 

 

 

 

 

The aim of my thesis was to introduce the buildings on the hills Fenye and Les and their 

creators, who are the owners of the vineyards on the hills, driven by different motivations. I 

also wished to interpret the phenomenon, paying emphasized attention to analyse the heating 

devices in the buildings.  

The picture of the wine producing hills is in a constant transformation since the owners use 

these wine-press houses for holiday purposes and as a place for everyday living besides the 

productive process. 

The new forms and functions occur in parallel with the old ones therefore creating the 

“temporal simultaneity of the separateness”. 

One of the most significant relic of the folkloric education of the wine producing hill without 

a doubt is the intact ‘heater that used by peasant’ which might be interpreted as a sort of 

survival phenomenon due to the alteration of its function and the loss of its original purpose. 

The hill also bears the phenomenon of revival regarding heating devices which manifests in 

the “rediscovery” of the “extinct” types and placing them back to their – original – function.  
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