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I. Filológiai, szó-, folklór- és művelődéstörténeti adalékok 

I I . Tokajhegyalja és bortermelése néprajzi-, hely-, gazdaság-
és művelődéstörténeti irodalma III.

égi adósságom törlesztgetem akkor, amikor a 
Tokaj hegyaljai szőlőművelés szókincsével kap-
csolatos forrástanulmányaim bő anyagából is-
mét közre adok egy csokorra valót. Idővel
úgyis egy nagyobb monográfia kerekedik ki a 
már kiadott és a meg nem jeleni írásokból, de
addig is, — hogy a mások idevonatkozó kutatá-
sait is megkönnyítsem —, közlöm itt azokat az

adatokat, amelyek egyrészt eddigi kiadványaim kiegészítését szolgál-
ják, másrészt Tokajhegyalja filológiájának kiszélesítését is elősegít-
hetik.

1. A tokaji szőlőművelés és bortermelés múltját kutató filológus
nem mellőzheti azokat a régebbi, főleg XVI. és XVII. századi forrásokat
sem, amelyek általában értekeznek a szőlőművelésről (ANDREAS BAC-
CIUS: De naturali vinorum história . . . 1596, PETRUS ANDREAS CA-
NONHERIUS: De admirandis vini virtutibus, 1627. BERNARDO DA-
VANZATI: Coltivazion delle Viti, ANTONIUS FUMANELLUS: Com-
mentarium de vino et facultatibus vini, 1536, SACHS: Ampelographia,
sive vitis vinifera, eiusque partium consideratio, 1661, SODERINI: Trat-
tato della coltivazione delle viti, 1600, stb.), annál inkább kell tanulmá-
nyoznia azokat a műveket, amelyekben már a magyar föld szőlőire, bo-
raira is vonatkozó utalások, megjegyzések, leírások és értékelések is
olvashatók. Most csak utalunk itt e munkákra, mert egy másik dolgo-
zatunkban részletesebben kívánunk velük foglalkozni: David Froelich:
Hemerologium Historicum . . . Bartphae, 1644, F. S. Ferrarius: De rebus
Ungaricae . . . Viennae, 1637, Anton Marquart: Disputatio medica. De
Morbo Castrensi, seu Hungarico, Lipsiae, 1649 (A magyar borról: XXVI.
c.), N. Istvánffy Pannonii Historiarum de rebus Hungaricis, Köln, 1622
(vö. XXXIV. lib), Lippay: Calendarium Oeconomicum, 1662, M. S.
Grossen Otium Ulysseum h. e. Geographia, Francofurti 1698, Luyts ' In-
troductio ad Geographiam. 1692. (406: Tokaj—Patak: a magyar bor) stb.
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1. kép. Porhajasítás. (Lippóczy gyűjteményéből) 

2. Az Index variorum Librorum Bibliothecae Universitatis Regiae 
Budensis" (Budae, 1780, Pars I.) című kiadvány hívta fel a figyelmünket
arra az igen értékes könyvre, amelyből elsősorban a negyedik részben
foglaltakat , a szőlőművelésre és a bortermelésre vonatkozó részeket kell
alaposan áttanulmányoznia annak , aki a Tokaj hegyaljai legrégibb sző-
lőkultúra mibenlétére és fej lődésére keres analógiát. A könyv PETRIUS
CRESCENTIUS műve: Opus Rurarium Commodorum (1486). Több kia-
dása is ismeretes. Általában r i tka könyv. Ismerem párizsi kiadását és
az egri líceumi könyvtárban is megtalálható egy későbbi olasz nyelvű
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2. kép. Tőbeoltás. (Lippóczy gyűjteményéből) 

kiadása. Lengyelországi, tarnowi barátunk, a Tokaj hegyaljai szőlőmű-
velés kiváló búvára, a hegyaljai bortermelésre vonatkozó írások és emlé-
kek lelkes gyűj tő je és magyarázója, LIPPÖCZY Norbert gyűjteményé-
ben megvan e mű lengyel kiadása is (Crescentis de Piotr Bologna: O 
pomnozeniu y rozkrzewieniu wszelakich pozytków . . 1571, 2. kiadás).
LIPPÓCZY Norbert áldozatkészségéből közlünk ennek a lengyel kiadás-
nak igen értékes és forrásértékű fametszeteiből is. Ezek a metszetek a 
hegyaljai régi szőlőművelésre is értékes, analóg-források (vö. 1. kép:
Porhajasí tás, 2. kép: Tőbeoltás, 3. kép: Szüret).
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 kép. Szüret. (Lippóczy gyűjteményéből) 

3. Itt kell a rra utalnom, hogy a hegyaljai szőlőművelés kutató ja
igen nagy segítőtársat tisztelhet LIPPÓCZY Norbert személyében. Isme-
retes, hogy a hegyaljai régi bortermelésnek, szőlőművelésnek milyen
mélyek a lengyel kapcsolatai. Valójában a hegyaljai szőlőművelés filo-
lógiája, bármilyen vonatkozású kutatása el sem képzelhető e lengyel
kapcsolatok mélyebb és szélesebb körű vizsgálata nélkül. LIPPÓCZY 
Norbert él is azzal a helyzeti előnyével, hogy helyben kuta thatja a meg-
felelő lengyel forrásanyagot, szorgalmas gyűjtő je a hegyaljai szőlőmű-
velésre utaló lengyel szakirodalomnak is. Legújabb biblográfiai közle-
ményünk is éppen az ő segítségével gazdagodott értékes és fontos len-
gyel forrásanyaggal. E cikkünk második részében, az irodalmi, a biblio-
gráfiai részben külön is jelezzük [L]-jelzéssel a tőle kapott címeket. Igen
értékes munkát végez azzal is LIPPÓCZY, hogy összegyűjti a hegyaljai
szőlőkultúrára vonatkozó Ex Libris-eket, s általában a szőlészettel, borá-
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4. kép. Vitis Mystica. (Lippóczy gyűjteményéből) 

szattal kapcsolatos témájú grafikát, ikonográfiát, üvegre festet t képe-
ket stb. E gyűjteményéből is közlünk itt azzal a céllal, hogy a fiatalabb
nemzedék figyelmét is felhívjuk ezzel a közleményünkkel is az ilyen
irányú gyűjtés fontosságára. 4. képünk a „Vitis Mystica"-1 ábrázolja,
üvegre festve. Az üvegre festet t kép származási helye Nicula (Románia).
5, 6, 7, 8, 9. számú képeink is muta tványok abból a fa- és réz metszet-
gyűjteményből, amelynek illusztrációi a XVII. és XVIII. századi szőlő-
kultúrára vonatkozólag értékes források (szőlőtelepítés, bodnárműhely,
kötözés, igazítás, szüreti jelenet, teraszos szőlőtelepek).

4. LIPPÓCZY igen értékes kutatási és gyűjtés i területe még a hegy-
aljai, tokaji, községenként rendszerezett borcimkék felkutatása. A hegy-
aljai borkereskedelemmel foglalkozó kutatás sem nélkülözheti ennek a 
fontos gyűjteménynek forrásértékű anyagát .

Forrásértékű anyag LIPPÓCZY Tokaj-Hegyaljára vonatkozó tér-
képgyűjteménye is. E területen is van még tennivalónk. Feltét lenül ösz-
sze kell gyűjtenünk Hegyalja legrégibb térképeit is, s főleg azokat, ame-
lyek a szőlőművelésre részletesebb utalásokat is tartalmaznak. LIP-
PÓCZY gyűjteményéből adjuk itt közre példának szemléltetésül HELL-
RUNG Atlas-ából (1838) Tokaj-Hegyalja térképét . E térkép igen érté-
kes adatokat tartalmaz a hegyaljai szőlőművelésre vonatkozólag is (vö.
10. kép). Nemcsak a hegyaljai szőlőtermő községeket, helyeket jelzi, ha-
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 kép. Szőlőtelepítés. (Lippóczy gyűjteményéből) 

6. kép. Bodnárműhely. (Lippóczy gyűjteményéből) 
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8. kép. Szüret. (Lippóczy gyűjteményéből) 
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7. kép. Kötözés, igazítás. (Lippóczy gyűjteményéből) 



 kép. Teraszos szőlők. (Lippóczy gyűjteményéből) 

nem megfelelő színnel utal boraik minőségére is. Piros színnel jelzi az
első osztályú bortermő helyeket: Tarcai (Mézesmái), Keresztúr (Erdődy-
szőlő), Kisfalud (Várhegy, Szeghy, Dezsőffy, Csáky, Szirmay-szőlők),
Mád (Erdődy, Semsey, Dercsényi-szőlők). Világoskékkel utal a második 
osztályba, második minőséggel sorolt szőlőtermő helyekre : Tokaj, Zom-
hor (Disznókő, Virginás, Hangács), Tállya (Görbe), Rátka (Mellzer, Kan-
dó), Zsadány (Lónyai-szőlők), Olaszi (Lónyai-szőlők).

Világos zölddel hívja fel a figyelmet a harmad osztályú termő he-
lyekre: Olaszi-Liszka, Tolcsva, Erdő-Bénye, Theresienberg, Szántó, Sá~ 
ros-Patak.

A negyedik osztályba sorolt helyeket a sárga szín jelzi: Erdő-Hor-
váti, Golop, Sátoraljaújhely, Ond, Kis-Toronya. Utalás történik itt még
Tokaj-Hegyalja leggyakrabban termelt szőlőfajtáira is (furmint, hársle-
velű, balafánt, góhér, muskotály, fejér szőlő), és a tokaji borok készítésí
módjára, minőségére is.

5. E sorok í rójának is gazdag gyűjteménye van a régi szőlőműve-
lésre és bortermelésre vonatkozó képanyagból (térképek, grafika, fest-
mények stb.). Sajá t gyűjteményemből is közreadok itt néhány igen jel-
lemző példányt. Ezek a képek a ma jd szélesebb alapon meginduló kuta-
tás számára azér t jelenthetnek forrásértékű anyagot , mert a szőlőműve-
lés legrégibb technológiájára, tárgyi , néprajzi, sőt folklór vonatkozásaira
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10. kép. Tokajhegyalja [Hellrung Atlas, 1838.] 
(Lippóczy gyűjteményéből) 

is utalnak, így a hegyaljai régi szőlőművelés kutatója számára is analóg-
források. így a szőlőművelő területeken valamikor dívott hiedelmek
történet i vizsgálatához is kapunk forrásokat. Figyeljük meg pl. 11. ké-
pünk illusztrációját : „JOANNIS PIERI VALERIANI Bellunensis Hie-
roglyphica" (Lugduni, 1626) címlappal ellátott kiadvány 243. lapján
,,Vinearum incolumitas" c. fejezet olvasható. Szó van itt arról is,
hogyan védelmezte a szőlőket a kártékony szelek ellen a babonás hiedel-
mekben is leiedzett szőlőtermelő. Az elhárító varázslathoz egy fehér ka-
kast használtak fel. Ezt a fehér kakast két férf i két i rányba húzta, s a 
szétszakítás után a kezükben maradt darabbal bejár ták a szőlőterületet,
s azután visszatértek arra a helyre, ahol a kakast szét tépték. A kakast
szétdarabolták, s részeit a szőlőben elásták, abban a hiedelemben, hogy
ezzel a művelettel egy évre megvédték a szőlőtermést. A Hegyalján va-
lamikor dívott óvó és rontó babonák összehasonlító, tudományos
vizsgálata szempontjából is figyelemre méltó ez az adat. Egyik adat-
szolgáltatóm (a 92 éves Serfőző István) utalt arra is, hogy a fentebb leírt
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11. kép. Szőlővédő varázslat. 
(A szerző gyűjteményéből) 

védő babonás szokásokhoz hasonló eljárásokat „a Hegyalján is felhasz-
náltak". Az erre vonatkozó adatok gyűjtését is meg kell kísérelnünk. A 
Természet és Társadalom (1955, 346. 1.) hasábjain má r utaltak arra, hogy
pl. a keszthelyi szőlőkben a szőlőkaróra tűzött lókoponya ,.védő, oltal-
mazó" célt szolgált a hiszékeny emberek tudata szerint.

A szóban lévő könyvnek (Hieroglyphica) 255. lapján még azt is ol-
vashatjuk, hogy az upupa (babuka) madár az egyiptomiak szerint előre
jelzi a bő szőlőtermést, a jó boros évjáratot , („Quia si ante vindemiae
tempus valde clangere audita fueri t , nimiam vini redundantiam prae-
nunciare creditur . . ."). A Hegyalján lakó régi emberek azon hiedeleme
tehát, hogy a Hegyalján a pásztormadár megjelenése jó szüretet és jó
évjáratot jelent (vö. Bakos: Bodrogköz, Hegyalja t á j - és néprajzi irodal-
ma, 1947. 41), a fentebb leírt motivum-körbe is bevonandó.

6. M. Joh. COLERIUS: Oeeonomia, oder Hausbuch (Wittenberg,
1627) c. könyve nemcsak magyar vonatkozásai miatt érdekel bennünket
(vö. Vom Kochen: Einen Hecht auff Ungerisch zu sieden", — „Ein Rin-
dern Braten auff Ungerisch . . ."), hanem elsősorban azért, mert a sző-
lőműveléssel kapcsolatos leírásai, s főleg képei, rajza i a régi hegyaljai
szőlőművelés munkamenetéhez és szerszámaihoz szolgáltatnak analóg
példákat (vö. 12—13. kép). Különben ez a mű részletes leírást is ad a 
szőlőműveléssel foglalkozó könyvekről, köztük Peter de Crescentiusnak, 
e dolgozatunkban már ismertetett könyvéről is.

A borral, a borkészítéssel kapcsolatban elmondottak közé is kerül t
magyar vonatkozás: „In Ungern. . . helt man viel dafon, das man zu 
dem Wein Wasser in die Gleser genst, das ist nich ein böse Ding." (?)
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12. kép. Szüret [Colerius: Oeconomia ... 1627] 
(A szerző gyűjteményéből) 

13. kép: Taposás. [Colerius: Oeconomia ... 1627] 
(A szerző gyűjteményéből) 

7. A tokajhegyalja i régi szőlőművelés szókincséhez, annak történeti
szempontú vizsgálatához is mind több és több adat kerül elő. Néhány
fontosabb forrásra itt is utalok. Igen jelentős ebből a szempontból MIS-
KOLCZI CSULYAK István kéziratos anyaga (vö. Széchényi Kvt. Quart.
Lat. 656. sz.) 1610—1640-ből. MISKOLCZI CSULYAK hegyaljai szüle-
tésű, Olaszliszkán, Ujhelyben és Patakon iskolázott, Tarcalon iskola-
igazgató, ma jd Szerencsen és Olaszliszkán lelkész, egyszóval jól ismerte
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Vini cultura [Colerius: Oeconomia . . . 1627] (A szerző gyűjteményéből) 

i\ Hegyalját, népét és munkáját , s így nem véletlen, hogy idézett kéz-
iratos munkájában is sok a hegyaljai szőlőtermelésre is utaló vonatko-
zás. A tokajhegyaljai régi szőlőtermelés szókincséhez is szolgáltat né-
hány adatot : a) fő-bor (vinum generosum, vö. Bakos: 19). [,,Az főbor fő
helyen terem jól . . ."] b) aszú [„. . . de maid terem chiak aszút . . ."] c)
Szőlőhely nevek: Monos, Dongó, Kotis, Niulas, Kurtamai [1611] d) Régi
szólásaink magyarázatához is találunk itt adatokat:

„Mert az Bor tudgyatoc míg van az Hordóban
S e n k i n e c ne chinal darast az orrában, 
de ha ki bővebben töltendi hasában,
arné Antalla löt, azt modgiac, Budában . . ." 

„Maszlagos, garazdas, mint Antal Budában . . " Az Antal szóhoz,
illetőleg a szólásokban való változatainak szócsaládjához itt is adunk
adatokat (vö. Pais-Emlékkönyv, 279—284). Az Antal (> Antalkó) szó
különben a Hegyalján speciális jelentéssel kerül t a hegyaljai nép szó-
lásába bele:

„Legjobb ágens (prókátor) a Tokaji Antal". E szó etimológiájának
irodalmához szolgáltat adatot J. E. KLEMM: Die Magyarische Sprache
und die etymologische Sprachvergleichung (Presburg, 3 843) c. könyve,
idézvén Adelung e szóra vonatkozó megjegyzéseit is: ,,Antinál, auch
Antal . . . spricht und schreibt man im gemeinen Leben ein ungarisches 
Weingemäss (I. B. S. 391). — GRETSY tovább idézi Adelung szövegét
(Pais-«mlékkönyv: 281). „Allein es stehet noch zu untersuchen, ob es
nicht vielmehr ein Ungarisches Wort ist, weil es doch nur allein von
Ungarischen Weine gebraucht wird." — A szót különben KLEMM a len-
gyel változattal is összeveti: magy. antalko, antal, antalag; lengyel an-
talek.
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XVII. sz. Pincerészlet. [J. Catzii: Monita .. . 1622.] 
(A szerző gyűjteményéből) 

8. A hegyaljai régi szőlőművelés szókincséhez értékes szóanyagot
tartalmaz egy pataki tankönyv is. (J. LANGII: Colloquia Latina, S. Pa-
takini, 1835). A szőlőmunkáról, a szüretről szóló rész a következő hegy-
aljai szavakat tar talmazza: metszeni, metszőkés, homlítani, karózni, vé-
ny ike, kötőfű, lelevelezi a vesszőket, bodnár, abrontsoz, dézsa (labrum).
roiska (cadus), sajtoló, lopótök. A bor: gyenge, szelíd, fojtós, erőtlen, 
nyúlós.

A speciális hegyaljai régi szakszók forrásai azok az írások is,
amelyek általában a Hegyaljáról, szőlőiről, borkészítési módjáról adnak
felvilágosítást. Néhány ilyen jellegű forrás szóanyagát is itt közöljük:
sarjú szőlő, anyaszőlő. E hegyaljai szavak értelmezését olvashatjuk az
Ismertető Honi-, s Kül- Gazdaságban és Kereskedésben c . l a p h a s á b j a i n
(1838. 37. sz. 202—204: A hegyaljai borok ecetesedéséről): „Az 1834-iki
borok jobbadán mind megecetesedtek, oka, hogy az azon évi sarjú szőlő 
is megérhetett , de nem tökéletesen, mint az anyaszőlő". (vö. BAKOS:
48. 1. másodtermés). Ugyanez a folyóirat 1840-ben (Ismertető Önművé-
szetben, Gazdaságban és kereskedelemben címmel: 517. 1.) a tokajhegy-
aljai szőlőfajtákról is értekezik. A következő szőlőfajta nevek szerepel-
n e k i t t : zöldszőlő, rózsás, alanttermő, polyhos, török góhér, leány szőlő, 
hárslevelű, szerentsi, lelt szőlő, veres boros, balafánt. 

9. Az sem véletlen, hogy a különféle Naptárak lapjain is oly gyak-
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Szőlőfürt illusztráció [J. Catzii: Monita.... 1622.] 
(A szerző gyűjteményéből) 

ran olvasható ismertetés a tokaji borról, a hegyaljai szőlőművelésről.
Trattner Nemzeti Kalendáriuma 1829-ben, a „Gazdasági Jegyzékek"
rovatában külön értekezik ,,A' Hegyallyai (Tokaji) Szöllöknek nevezete-
sebb fajtái"-ról . Különösen értékesek az egyes nevekhez fűzött értel-
mezései.

A leggyakoribb fa j t a között emlegeti a formint szőlőt (édes, tartós,
és a' Hegyallyai földhöz legalkalmatosabb"). A formint ~ furmint fa j -
tái: hólyagos (nagyobb szemű), madarkás (aprószemű). Igen gyakori
még a góhér (igen édes, korán érő). Ez is „kétféle": török-gohér és bu-
dai-gohér. Kedvelt a Hegyalján a hárslevelű szőlő. Az ismeretlen cikk-
író így jellemzi: „Különös, s a' bodza virághoz hasonlító illatú, bőven,
jó bort terem, s asszú szőlőt termő, azért a' formin t u tán második helyet
érdeml i . . . " Leírását kapjuk még a következő hegyaljai f a j táknak: ba-
lafánt (jó és tartós fa j ta) , leányszőlő, fejér-szőlő („a' kemény agyagos, 
vagy nyirkos földbe alkalmatos, a fövenyes (e szóra vö. NyK. 1959.
288—289) földben pedig ritka esztendőben állja meg a későbbi szüretet, 
hanem letsorog"), polyhos, rósás, gersett, purtsin, ketsketsetsű, rumo-
nya, bogár-szőlő, kirány-édes (igen tsipkés levelű, igen keveset és rit-
kán terem, azért a' jó szőlős gazdák által szüret t á jban ki szokott vágat-
tatni, mivel tavaszi homlitáskor a' többitül nem lehet megkülönböztetni,
sőt kövér és nagyra növő vesszejével a homlitókat megtsalja"), zöld-szől-
lős vagy: leltt-szőllő (derék fajta). Jó fa j ták még: fejér boros, gyöngy-
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Szőlőszaporítás (kosarazás) [J. Catzii: Monita .. 
(A szerző gyűjteményéből) 

. 1622.1 

fejér. A görbeszőlő „tsupán a' szépségéért és húsos voltára való nézve
tartósságáért tél i nyalánkságra plantáltatik". A bátai, gatsai, bakátor és
a többi alföldi szőlőknek ,,a' nemei tsak a' szegényebb emberek szol-
lej iben a' bővebb szüret kedvéért terjesztetnek . . . "

10. A hegyaljai szőlőművelés tárgyi néprajzi és folklór- történeti
vonatkozásainak gyűjtése területén is még sok tennivalónk akad. Ezért
értékesek számunkra azok az írások, amelyekben ilyen adatok is talál-
hatók. OLÁH Miklós írásai 1773-as kiadásának (Hungaria et Attila, sive
de originibus gentis, Vindobonae) jegyzetei között is több értékes meg-
jegyzés olvasható a tokaji bortermelésre vonatkozólag. A „vini optimi
feracia" helyek között emlegeti Tokaj, T arcai, Patak, Tally a, Liszka ne-
vét. TURÖCZI R. P. Ladislaus Ungaria, suis cum Regionibus (Tyrnaviae,
1729) e. írásában is értékes megjegyzések olvashatók pl. a Hegyalján
megtelepedett, dolgozó lengyelekről, illetőleg nyelvükről. („In submon-
tanis domestica est Lingua Ungarica . . . Polonica hinc illiusque hospi-
tatur."), s a jól termő hegyaljai szőlőterületekről és borokról [„Optima
omnium (ti. a hegyaljai borok között, B. J,)Tarczallensia sunt, quae col-
l i g L r t u r ex Mézesmái.. . Zomboriensia fere sunt fortissima . . ."] 

Bécsben, 1783-ban jelent meg Chr. BAUMANN értékes könyve,
Entdekte Geheimnisse der Land-und Hauswirtschaft címmel. Részlete-
sen ír a tokaj i szőlőművelésről, a tokaji aszúról is. Különösen figyelem-



14. kép. Bacchus. 
[A. J. I. Boissardi Theatrum vitae Humanae,1596.] 

(A szerző gyűjteményéből) 

re méltó ez a néhány sora: „Die reif abgeschnittene bleiben ein paar
Monate auf Strohe verbreitet, zum abtrockenen liegen, welken ab, und
werden hernach ausgepresst." (III. k. VII—VIII.).

11. A hegyaljai szőlőműveléssel kapcsolatos folklóranyagunk tör-
téneti szempontú kuta tása sem muta t fel komolyabb eredményeket,
Ezért örülünk pl. annak a közlésnek, ami GRUBER C. A. História Lin-
guae Ungaricae (Posoni, 1830) c. könyvében olvasható a tokaji szüre-
tekről , a Bacchus-kultuszról, a kapásbálok felvonulásairól, a hegyaljai
tájnyelvrő l stb., stb. A legjellemzőbb sorokat idézzük is: „Tempore
vindemiarum Tokayensium, in quibus magnus quotanis Ungaricae et
Polonicae Nobilitatis Dyonysiaca, Lenaeque celebrantis, confluxus, sem-
per societas Germanica comparuit comoedorum et cantrorum, cui me-
morata ita adsuefacta fűi t Nobilitas, ut hac societate nullo modo carere
posse credebant."

A Tokaj hegyaljai Bachus-, Bakus-, Baksus köszöntés ceremóniá-
jában Bachus f igurá já t hordóra ültetve hordják körül az űn. Bachus-
vivők a kapás felvonulás útvonalán. Erre vonatkozólag is értékes össze-
hasonlító anyagot szolgáltatnak számunkra a régi Bachus-ábrázolások.
Két ilyen képet is bemutatunk. Jellemző e képek ábrázolásában is az,
hogy Bachus hordón ül, s egyik kezében pohara t tar t. A központi Bac-
hus-alak köré az ismeretlen szerző a szüreti munka eszközeit is elhe-
lyezi. ( vö . 14-—15. k é p . )
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15. kép. Bacchus. [Boissardus: 
Icones ... 1590.1 

(A szerző gyűjteményéből) 

12. A régi (szőlőművelés eszközeit,
munkamenetét, technikáját ábrázoló
nagyobb képanyagunkból is közlünk itt
néhányat, mert ezek a képek a hazai, a 
hegyaljai viszonyokra is alkalmazható
tanulságokat is tartalmaznak. JOHANN
von GMÜDEN (Johannes de Gamundia)
1439-ben szerkesztett naptárának kerek
vignetta-ábrázolásai közül számunkra
különösen érdekes az a képe, amelyen
egy szüretelő férfi mellett szőlőprés ké -
p e is l á t h a t ó (vö . 16. k é p ) . A szőlőprések, 
a Hegyalján is használt sajtók fej lődé-
sének, típusainak vizsgálatához is hasz-
nos forrásul szolgálhat 17. képünk prés-
ábrázolása is. A régi hegyaljai szőlőmű-
velés tárgyai között igen fontos szerepel
töltöttek be a borsajtók, a bálvánvsaj-
tók is. Sajnos, ezek alaposabb felkutatá -
sa, leírása terén is van még tennivalónk. Képünk közlésével (17. kép),
az összehasonlító vizsgálatnak kívánunk szolgálni. Vincze István „Ma-
gyar borsa jtók" c. közleménye (Ethnographia, 1958. 1—28.) komoly
ígéret arra vonatkozólag is, hogy a szerző alaposabb vizsgálat alá veszi
a Tokaj hegyaljai régi sajtókat is.

13. Értékes adalék a Tokaj hegyaljai szőlőművelés filológiájához az
a kiadatlan levél, amelyet most adunk át a nagyobb nyilvánisságnak,
s melynek írója Dombi/ Sámuel orvosdoktor. Ismeretes, hogy Borsod
megye híres főorvosa Erdőbé-
nyén született, s nem véletlen
az sem, hogy inaugurális disz-
szertációját a tokaji borról írta
meg. (Dissertatio inauguralis
physico-chemico-medica de vino
Tokaiensi, 1758.). Az egri püs-
pökhöz, Eszterházi Károlyhoz
írott levelét annál is inkább ér-
demesnek tar tot tuk a közlésre,
mert a tokaji borról te t t meg-
jegyzései mellet t Heves megyei
vonatkozásokat is tartalmaz. A 
levél legértékesebb részei a kö-
vetkezők : 

„A mi Méltóságos Fő Ispán 
Urunk ő Excellent ája Vére és 
Attyafia ExcellenVád volt a mi 
Nemes Vármegyénkben bévé-
zérlője és instellátora ő Ехсг1-
lentiájának, Excellentiád, édes 
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16. kép. Szőlőprés. 
[Johannes de Gamundia: Naptár, 1439.] 

(A szerző gyűjteményéből) 



emlékezetű Attya volt sok Esz-
tendőkig Nemes Borsod Várme-
gyének bölcs Kormányozó Fő 
Ispánnya. Excellentiád Borsod 
Vármegyei Püspök. Mivel az 
Egri Püspökség Borsod Várme-
gyébe fundáltatott, mellyrül az 
Egri Várban lévő régi Templom-
nak kövei szóllanak, és azt bizo-
ny íttyák. Excellentiád úgy íté-
lem ennek utánna sok foglala-
tosságai közt is, mellyekkel ter-
heltetik, inkább méltóztatik a 
Borsod Vármegyei dolgokra ki-
terjeszkedni. Ezek az okok indí-
tottak arra, hogy Excellentiád-
nak mint Borsod Vármegyei 
physicus bátorkodjak kisded 
munkáimmal, mellyeket rész 
szerint becsülletire, rész szerint 
hasznára írtam Borsod Várme-
gyének, kedveskedni. A Medicus 
tsak ollyanokkal szolgálhat Ke-
gyelmes Uram, mellyek az ő tu-
dományára és hivatallyára tar-
toznak. Vegye olly szívvel Ex-
cellentiád a' minémű szivbül 
származik ezeknek küldetése. 
Hozzájuk adtam a Tokaji Bor-
ról írott inauguralis Dissertátió-
mat.

Kevesebbet írtam a Borsod 
Vármegyei Minerális Vizekről1,
nemtsak azért, hogy ez tsak Re-
latio volt, hanem, mivel ámbár 
sok is a mi Vizeink, mindazonál-
tal nem igen nevezetesek. Me-

leg vizeink tsak lágy melegek, némellyek tsak télben melegek, nyárban 
hidegek, savanyú vizeink is gyengék. Ugy ítélek, valamint a nagy hasz-
nú vizekről keveset írni illetlenség, úgy az alábbvalókról sokat beszél-
leni haszontalanság. Nemes Heves Vármegyét ajándékozta meg a termé-
szet igen nagy hasznú vízzel a Retski savanyú vízzel, mellybül egyné-
hányszor hozattam, és mellyel sok betegek az én tanátsom,bul hasznossan 
éltenek. Felérkezik sok Német Országi hires savanyú vizekkel, mellyek 
meszsze földre hordatnak és pénzen árultattnak. 

Tapasztalván nagy tudatlanságát az Borsod Vármegyei Bábáknak, 

17. kép. Borsajtó és a szüret szerszámai. 
[Illusztráció J. Barclan: Argenis 

c. műből, 1673.] 
(A szerző gyűjteményéből) 

1. vö. Relatio de mineralibus incl. comitatus Borsodiensis aquis facta . . . 1766,
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a megvizsgáláskor meg nem tar-
tóztattam magamat, hogy azon 
a mennyire lehet segittsek és 
valamelly kisded Munkái ne ké-
szítenék, melly az ő együgyüsé-
gekhez volna alkalmaztat* va. 
Kränzt Uram a Bétsi Bába Pro-
fessor munkája Debreczenben 
Magyar Nyelvre fordíttatott és 
kinyomattatott, de ebbül a tu-
dós munkából keveset épülné-
nek a mi tudatlan Bábáink. Bi-
zonyos vagyok benne, hogy idő-
vel a mi Hazánkban is, mint 
más tanuló országokban, min-
den Városokban és Falukban 
értelmes Bábák fognak lenni, 
de arra Kegyelmes Uram sok 
esztendők kivántattnak addig is, 
ha tsak kevés kínlódó asszo-
nyoknak és ártatlan kisdedek-
nek életek Munkámnak1 olvasá-
sábul és tanulásábul megtarta-
tátik, nem mégyen füstben igye-
kezetem és fáradságom. Jelen 
voltak a Szolgabírák Uraimék a 
Bábák megvizsgálásakor, értet-
ték a kérdésekbül és feleleteic-
bül mennyi Anyák és gyerme-
kek holtanak meg az ő tudatlan-
ságok miatt. Tsak egy sem találkozott, a ki a fordításnak mester-
ségét tudta volna, midőn helytelenül vagy keresztül fekszik az Annya 
méhében a gyermek, hogy kell a természeti fekvésre igazítani és hiba 
nélkül kivenni. A melly Országokban én laktam, annyira becsültetik a 
Bába Mesterség, hogy Médicusok, Chirurgusok applicáltattnak reája, 
nem lévén a tanultabb Nemzetek szemérmetesek a természeti dolgok-
ban.

A távollévő Tartományokban lakván, írtam a Tokaji Borról, annak 
hazájárul, nemeiről jóságának okairul, az egészséges és beteg emberben 
való hasznairul, nemtsak azért, hogy ezen országunk nemes gyümölcsé-
nek hazája nékem született földöm, hanem azért kiváltképpen, hogy sok 
hibás vélekedésekkel errül a borról teljesek a külső Nemzetek. Nem ter-
helem azokkal Excellentiádat, ez egyet említem, úgy gondolkoznak, a 
valóságos igaz Tokaji Bor Magyar Országbul ki nem vitettetik a tokaji 
hegynek tetejin egy szöllő, egészen a Felséges Ausztriai házé strázsák-
kal őriztetik és csak abban terem az igaz Tokaji Bor, de tsak a Királyi 

l. yö.: Bábamesterség, mely íratott . . . a t. ns. Borsod vármegyei bábáknak hasznokra, 1772.

Grabowskc Julián alkotása 
(Lippóczy gyűjteményéből) 
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Udvarhoz vitetik. Vajha ezen munkámmal azt használtam volna hazám-
nak, hogy boraink jobban hordattatnának a távollévő Országokban, de 
az mindaddig nem lesz, valameddig valamely folyóvízen vagy az Adri-
aticum vagy a Balticum tengerben, melly második jobb volna nagyobb 
Commertium fel nem állíttatik. Azt tapasztaltam Kegyelmes Uram, 
hegy Magyar Országot a természetnek semmi ajándéka olly híressé nem 
tette, mint a Tokaji Bor és a körmöczi arany. Muschenbroch nagy hírű 
Physicus Leydai Universitásban próbálta előttünk az aranyakat, leg-
jobbnak, még az indiai aranyoknál is jobbnak találta . . . 

Kegyelmes Uram Excellentiád alázatos Szolgája, Miskoltz 17. Mart. 
1775. Domby Sámuel. N. D. T. Borsod Vármegyének Ord. Physicusa." 

i i .
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ta.

Tokody—Mándy—Nemesné—Varga:

 Annales His-
torico Mus. Nat. Hung.

Turóczi

Vjszászy
 Borsodi Szemle,

Ungarn:

Vávra
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 „Vinarstvi"

Vávra

„Vinarstvi

Vavrik:
 Ismertető Honi  Kül — Gaz-

daságban és Kereskedésben

Veress

 Történelmi Szem-
le,

Vészi  Művelt Nép, 

Vincze
 Népraj-

zi Értesítő

Vincze
 Élet és Iro-

dalom,
Vogt

Wankowich

Wellmann
 Borsodi 

Szemle,
Welsch,

Wolanowski

 „Swiat" c.

Zempléni hegység

Zobelitz: Der Wein,

x.:  Gemeinü-
tzige Blätter,

eíejezésül közöljük, hogy a kezdő és záró
betűk (R—B) illusztrációi Boissardus:
Icones, 1590. c. műből valók. A Lippóczy
gyűjteményéből közölt képeket A. Rudnik
(Tarnow) készítette.
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