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iq AlLsiZteli.0.4PAii.4raa 02.1falteak 

nzeksz6rdi Urténelmi borvidék története nLpjuinkig 

nines kellő alaposnéal földol,iszvus megleps, és azomor ad600. 

adga ez a Tana megyei helytörténetirdanak, de épp icy aajná-

latop, hog/ a gazd.d.ságtörténetirils is nostohu gyerekként ke 
zolte ezt a  patinás  katattial tertiletet. A múltban cia jelenben 

soh=éo több oldalsói agigközelitették milr e tómát, de nem 

túlzén kijelenteni, hogy igényen levéltúri, könyvtári kutaté-

non alapuló a ebből me-szebbnenő következtetépeket is lcvoné 

elemzéo !nag nem kőszUlt. Helyette gyakran elégedtek meg 261- 

igaz, nemzedőkeken kereszttil öröklődő, ellenőrizetlen hivat-

kozsokkal, illetve az ezek alapján szőtt ti„rténetekkel, ösz-

ozeállított tanulmányokkal. 

dipmertáció  írója szeretne ezzel u roans hagyomúnnycl 

szakItani s távolabLi céljénak tekinti ozekozárdi történelmi 

boxvidók monegréfiéjnak elkénzitézét, ki  h'ó1 az auatokra 

én tényekre építve. innek rénzekunt  kívánja  moat  bírálatra ét-

nyAtani a két legfontosabbnak vélt évszázad történetét, remól-

ve t  hogy  tanárainak  kritikus uzeme elengedhetetlen segítnéget 

nyújt majd ahhoz u munkához, emit vugozni szeretne. -1hutérozé-

adnak több oka is van, melyek kzül elsőként kell meemlítenie, 

hogy - mint Jzokazárd  szülötte erkülcui kötelességének érzi 



vdrosa történetén  való munkálkodást  o römére szolgálna, ha 

szerény írdsa hozzájárulna u mat jab ictleretóhez. szemó-

lyes indíttatást erésiti, hogy havink történelmi borvidékei 

között is előkelő hely illeti mag a szekszdreit, a vörösbort 

tok  Well pedig talán a legeloG. Lindes nem tudatouulhat 

ad,Ag kellően, amíg be ne bizonyosodik teljesebL ismeretek-

kel. A kutatás sordn erűsödött meg a harmadik ok. , Ayan pdr-

huzamok fedezhotűk föl e viszonylag kicsiny terUlet és L'acyar. 

ország, sat :elet-i;urópa története, gazdaságtörtónete között, 

amelyek hozzájdrulhataak az egyező jellemzők, de a killönbsó-

gek megmutatásához is, tehát megérik as aprélékos elemzóst. 

utóbLi ok egyben azt is hivatott jelezni, hogy az itt 

következő tanamány nemcsak termeléso. vagy m1:7velóstörténeti 

kíván lenni noha ennek létjogosultsáát 3QM lehetne 

kétségbe vonnia hanem legalább annyira tároadulomtürténeti, 

némi télzással történetszociológial. 

.Aam nehéz belátni, ha olyan történetileg kialakult gazda. ,  

sagi egység képezi vizogillutunk tárgyát, mint u szekszérdi tör. 

ténelmi borvidék, ahol a népesség nagy többségének életében 

meghatározó jelentőségl:. u szőL;- és borgazdaalig, akkor ennek 

változásai, dtalakulása, eredményei és hiányosságai non 

cuzdaszlgi, hanamelsőrterbun_tilasaAglatik_ent jelentkeznek. 

ezrek lótalapjának 1:iegrendillésével fenyegető filoxéra-vész 

idOszaka e tekintetben azért is kUl3n figyelmet érdemol, 

a  gazdaság és tdrsuduloLI kapcsolatának lehetj legközvetlenebb 



ol:m41041 összefUggésél nutatja, m6gpedic olyun eortendőkben, ar 

mikor - az utolsó Dada óv folyamán leginkább U társadalom 

és a gazdaság faggvényévó vált egy önnön szerkezetón kívUl 

keresendő Gram*, a természetnek. Anélkill, hogy tómánk elébe 

vágnánk, megalapíthatjuk, hogy a természet fölötti uralom, 

vagv a tőle való fUggés mértéke mindig a társadalam elért 

fejlettségi színvonalát mututja éo eazel eyehangzóan N... a 

muhkaeszközök nenesek az amberi munkaer6 fejlettségének fok-

méről, hanem azoknak a tirsadalmi viszonyoknak a mutatői is, 

acielyek között az emberek dolgoznuk 1 . /1/  

itt következő dolgozat„ amely u borvidék hdroza, igen 

fontosnak vat időozakával foglalkozik, annak ellenére, hogy 

lótszólag kÖziamert témába kezd, aoLozor elaélént kísérli meg 

a levéltári kutatásokra építve a szándékában tudomdnyos elan. 

zést. Baért mindazto  ami o korszakokról lényegesnek ós fontos-

nak mondható olykor a specidlie réezletkérdédként fölmerUlő 

termelési és néprajzi jellegzeteoségeket Jae.. lehetőség oze-

retnők benutatni a következő oldalak, vdllalva terméozotesen 

a tlived4s ón télzeis fenyegető voszélyeit.. 

3 itt kell szélnunk a kutatás körUlményeira. két év. 

század dokumentuwainak jelentős része nem állhatott rendelke-

zódinkre, mert többnyire megsemmieUltek, vagy ismeretlen  hely-

re  kerUltek, íy például az 1767-es összeírtio, a korabeli 

tokívok, a szőlődézsmaraerováoi könyvecskék ezrei, as adóivek, 

az egykori gazdasági följegyzések, a koreskedelenre vonatkozó 



csaknom kivétel nólkül Idtig sok 060b. aminek cask 16- 

tezésdről tudunk. .zeket, részlen napi jelentőnőelk elvesztése 

folytán, részben az időnként fellép:; papirinsóc kiküszöbUlése 

oluin a végill a levatárakat ős künyvtdrakat őrt háborús ős mde 

károk miatt eltlIntnek kell tekintenUnk. meglevő iratok ma a 

Tolna megyei ,alest Lairilitárban /ozekszárd/, a Larnya 

alami Levéltdrban Pőcs/ ős kis rószben maánkézben vannak. 

A könyveket, folyóiratok:It seL2 kiméltők az idők viharail sok 

közUltik nem található meg az ország közgyjteményeiben, vagy 

°auk hiányos példányban. kutatás során a fontieken  kívül  f3'. 

le az Országos zóchónyi Ujnyvtár, 

a  JTs,  a Jomegyi Könyvtár ős  a szekszárdi • eg:yei :Lönyvtdr a. 

nyagát sikerUlt dttekintenem. Pantos forrásul szolgáltak - fő-

leg a 19. század utolső negyedére a helyi újságok, amelyeket 

szintén feldolgoztam. Felhasználtam néhány olyan korabeli ki-

adványt ős iratot is, amelyek tudomásom szerint csak saját tu-

lajdonomban találhatók neg. :mikor e források közül valamelyi-

ket nehezebben hozzi`láthetőnek yam, megielUlUm lelőhelyét, - 

noha ez könyvtári jollegú anyagnál nem szokásos 	dm a továb.. 

bi  kutatás szempontjából nom közömbös. 

L helyt mondok küszönetet mindazoknak, akik runkám során 

segítő kezet nyújtottak. itt klvánom kifejezni, milyen tiszte-

lettel Aásom azoknak a névtelen ezreknek, tizezreknek, akik 

tetteikl:ol irték e történetet, a dolgozó embernek. 



.indon tUrtőneti jellegel birt; Llunkanak ezembe kell nős-

nie u mugu vagy =look últul lkotott, elfogadott időhatárokkal. 

Lzek kellő inaoklds naktil Unkónyeoaek tetozhetnek, 4gy móg 

a mores= vett főtőraa el:At kivánatoo aanak indoklása, miórt 

olyan idúhatárokra esett a választás, amelyek 1dtsz61ag no Jo-

lont6'oek s igy nem alkalmasak arra, hogy as indokolatlan kez-

dőst elkerUljók ősetöramentes befejezat megvalőoitodk. 

.evett szokds au egaz ország türtőnetóre vonatkozó, korks. 

szakhatdrt jelző óvozámok kritikátlan kövotése. 1ta1dban 

u gazdaság- ős társadalomtUrtdnetben egyarant 1848-1849-et, 

1867-et s 1914-et szokták figyelembe venni  olyan ővekként, am 

melyek kbró anti; változaook airakidnek. 46tscigtelen, ley van 

ez, ha orszdgoo móretekben gondolkodunk, azonban regiondlioan 

etta mdr jeloatős eltőraeket tapasztalhatunk. L*; nagyobb es 

az oltóra, ha  csupán egy vagy nadny telepalat vizogálunk, 

vagyis a rőgión boltil olyan bnalő jellemz;khel rendelkező e-

gazet, amelyet csak  nagyobb UoszefUggaekből ozemlőlt 

vei utalnak az adott területtel egyezők  sorába. Lzeknok a kip,- 

tájaknak, /toldn nevezhetjUk így 3ket/, hiba lenne ugy:.:nzon 

id3hatdrok 1:lede1öléoe, J.1..11t  a nagyobb móretileknek, mert tUrw,  

tcinetükben sokszor jelentGoebb, jelentősebbé lehet eGy tZzvász 

vagy  jógver613, nint, mondjuk  a kiegyezős. /Lem is beszólve  ar- 

rel,  ha törtőnetUknek csak rőszterületót őrintjük, nem osőozóta 



- szokozárdi történelmi borvidék esetben zt 

hs3y 18. század elejének természetes határa titan négy 

korszakhatár adédik. Llamennyi clUntC gazdasági térsadalmi 

tosásokut jelez, illetve egy-egy folyamut kezdő-, vagy csúcs-

pontját hivutott negmutatni. 

1794. az egész vdroskút olpusztíté t-  zvész, 1795. sokakat 
tönkretevő jégverés esztandeje. A helyi haziományban is ez e-

lőtt vagy ez után megjelöléssel mérik uz időt az irtok. 

1856. a helyi bordézsmapörbkváltsági szerződés megkötésé-

nek időpontja, s éppen e munka feladuta is Lebizonyítani, hogy 

legalább annyira hutárkő, mint 1867,  a macytIr történelemben: a 

tőkés gazdálkodds logkitapinthatóbb kezdeti évét sejteti. A fel-

gyorsult fejlődés előzményeiként tárgyalandó, tab mint fől 

százados monnyiségi jelenségek, - bár igen fontosak 	ogyet.* 

len évszilLimal aligha lennének jelölhetők, ezért tárgyalásukkor 

csak évtizedekkel jelölünk bizonyos  határokat. Számunkra a Jo-

lonségek  tendenciája  volt jellemző ereja, 

1691. a filoxéra  hatásának  döntő je1eatős6eCv4 vadmit 

jelzi,  oz pedig - lévén sző borvidékről épp olyan lényegessó 

uvatja ezt  az  esztendőt, mint 1856-at, sőt lányegesebbé. 

1906. talán a legbizonytalanabb az évszámok közül: 1900, 

ős 1914. között gyakorlatilag megfoghatutlan a hatdrvonal. 

is, talán cippon ez az óv mutatja legjobban /ós először!/ a B.- 

loxóra elleni küzdelem teljes sikerét s igy méltán tekinthet» 

jilk egy időszak lozárásának. 



1,4Cs_tetegkg.._,MAralpj.  hiktáral 

Tómánk füldrajzi hatdraiban um mantes a gondoktól. Igaz-

talanul járnánk el, ha a változékony természetű bortörvények 

borvidók-beosztását követnénk, mert ezekben először az egész 

Tolna megyét órtik szekszárdi borvidéken, napjainkban pedig 

egy korábbi leszűkítő tendenciát túlhaladva - ismét tágul a 

törvény dltal ideértett 

azonos jellegzetességek alapján célszernek látszik 

a ..zekszardi-dombvidék logdólibb vonulatait értenünk a szek-

szárdi tUrténelmi borvidók fogalmLn.  «z  tulajdonképpen .zek-

sztird, , )cstiny Cis . ject., szőlanek többségét jelenti s mellette 

szól a földrajzi, klimatikus hasonlóságon kivUl sz6mos azo- 

nosság: tormelósi, fUldolgozási, fejlődési éu fejlettoéci 

jellemzők a macuk egységében & teljességében. 

eckUnnyiti még ogy mozLanLA  u 	il1 kistdjként va16 

vizsgálatot. i;z pedig az a történelem során kialukult konplex 

kapcsolat, unely a 6úrköz  és i.Jzekszárd viszonyút jellemzi. 

szőlő- ús borgazdaság terén ez olyan tunkciénegosztást iu 

jelent, mint a szekszárdi WrUsbor ós a decsi fehér bor veze-

tő szerepe, egy.:lást kiegószltő, ecLyező érdeke a piac tekinte-

tébent hiszen e két termók nem rivdlisa egymásnak. 

Anti; érvnek  nevezhető  az is, hogy a három telepUlés 

zUljzekszárd rendelkezik időszakunkban  a  le3nagyoLb szőlőte-

rülettel  o  gy objektiv saydnál fogva a kistáj reprezentán- 



a 

ac.ILLAk tekinthet3, olyanhak, cguely Unmagában is képes jellemez-

ni as sidaz tortilet allapotát, fejlettségét  vagy  óppon 

dottságát. hozza való igazodLis egykor nem esupún hóbort ValaY 

W.01:cle dolga volt, h-nem nacyon is 16laysisa, myi, gazdasági 

kaidós: a kereskeda ehhez viszorvitottók úrikat,  a ni4azáno-

sok WVOikets  sőt a ssaGbirtokoaok munktljukat. 

Lindennek jobb beldtására - s egyben tdmánk kezdetek6nt 

küzvetlen e13zoinyekeint röviden ;,.t kell tekintenUnk 

..,zekszárdi történeltzi borvid6k elGtört6net6t 63 he1yzet6t a 

18. század miluodik /elcibeu, azt -z idszakot, amelyten 

'Gala közvetlen elt;zm6nyeit vajak fölfeuezni. 





A BcitvIDia LiduAgraziaa Ttile21.11EAL RLJJIYJ  

A ickaird Virnyéki sznetermosztós kUzol kétezer óves 

uúltra tekinthet vissza. Már a dombvidéken teleptilt  kelta vd. 

roska, Alisoa idejéből maradtak ránk olyan oszkUzbk, amelyok 

itteni szaftultúra meglétőt binonyítják./2/  A római ura. 

loom időszaka a borvidék 0.135 virágkora. h kor milvolődéstUrtó. 

noti tekintetben is jelont6s emléke a szép kucor.loletokon/ 31  

'Lavin aILagyar Uemaoti Lázoumban őrzlitt Ú.n. szekszárdi uz-l'- 

kofác. /4/  

A honfoClaló macyarag, amelynek ocy rósze ismorto 

szől6tormosztós loclényocesobb olomeit, a tájon találkozott 

a ads itt 616 avarokkal,  akik biztocithatták e mavolósi 
folymmatoomágát. Krónikilink cis a peicsidrudi alapittilevál 5/  

vammint aszokszárdi apiteicra vonatkoz6 okiratok a tovább-

414,61 Undskodnek. A néphit o korból orodeztoti / a val6- 

01ban  rác amlékot őr z6 / ilartina ezőlőhogyőnek nevét. Száz 

éve,  1081-ben, az akkori szekszárdi újsác Írta lo olőszUr 

mdic 616 mondát: "Szogzérd szép hoe, Garay kedvencz Barti. 

ndja honnan vette nevét? E kérdésro a szájhLcyamány icy /Io-

la. Első 1361a  király az általa  itt Szoczárdon alapított mo..

nsterban lévő BOMOMOWekkol  O  hocyre folmenvón, midőn tote-

;(5t olérto o  hignyeaihoz ezt mondas "bort inntimP', mire a 

barátok ocymásnak sucdozták "bort inna", a bort innd"-ból 

Moab  lett  a Bartina."/6/  Do az 1526  előtti udatok a mob- 



ozárdi no1316mae1ón fontoosiga mellett egyozeramind ant in 

hivatottak bemutatni, hogy an európci hirff nzerámnági borvi-

dók meson° megelőni u tUrtrinelmi borvidóket án termőkát. 

Lán vidókek Imoztuldna árán nyilott nagy lehetCpág L tü-

rUk uralom Le:Aletóvel. A kutatások nemcsak azt bizonyították, 

hogy maauk u tUtUk in birtokoltuk itt onClőfUldet /7/  Oun 

abból kószfilt nnenzeoitulnak kedvelői voltuk/ a/, hanem ant 

in, hogy a 20. nnázadig nyomokban meglávő balkáni nnől6kult-

ra ekkor jut el ide"', megalapozva a kadarka azólőfajtával 

an akkor afal bsturvalmik mundotti1C4  bor kolendőpággit án 1111%. 

ncvót. A minfanzdendon urUom alatt  a SdrkUzUn balUl /Bátá-

tól Onekszárdig/ vágbament az a mongán, amely kialakitotta 

dombvidák nag meglelhető kUzpontjalt, mán nzával ekkor nner•• 

voződütt egynógos termelási-gazdandgi-kulturálin areulatd 

tdjjci vizsodiati témánk szempontjából is a ozokszárdi türtó-

nelmi boxvidék. Nem túlzán azt állítani, hogy en a borvidák 

mánodik virágkora, amely mir a vUrUsboron alapul. A hódolt-

adg jolonta kUzpontja, Tolna, a az  ottani polotrok birto-

koltdk  a Szekszárd kórnyáki amőlők nem kin  hányadát.  A tUrUk 

nnámása fontos bevótelt jelentett a munttizeden folUl a pa-

lánki /Jeni Palánka/ hídon átvitt bor után onodett járandó-

pág. Jól cirzótolteti ezt i;v1iu Cnelobi  leírása, amelyben 

neracoak azt olvashatjuk, hogy Uzeknzikodon "... A külváren 

m3aJtt levő  halmokon ós hogyeken mind rózsaligetep szkIL;k, 
/IV kertek 6o folyóvizet vannak", hanem azt is, hogy Jeni  alán- 



kán, az 	hldon  átvitt  pandon lupptánAibin%  vonznok, 

Sgsla teircyakigiummiajw vonznok.... 	Vajon, ha man 

fontos termónyt szállitandnak orre a boron avUl,  akkor  in icy 

lonno-o? Allahs, a oz ocycirtolmd bizonyltók as ittoni bortori• 

molón jolontasigo mollott. 'Odic oz már a  tUrök =alum utolnő 

nocyodnzdzaddban van. 

Ha tokintotbo vonnzük,  ho' a korabeli nzt516mUvo1őn ;Pia 

mdnabb 1d4otott  a  adaa(11, nom nob& folteitoloznUnk, a hadjd-

rutokliaMe04jó nőpousóc nucyobb hew:juda órhotte moG az 

1686-os óvot, s mdvoihotto nzaőjót. Azonban  a  tapanztalatlan, 

helyinmerottol nom rende1koz6 codezdri adőnzedők elC1 adz (511- 

tizodokic oreaskyoson rojtőtk5dhotto1.c a holyboliok. AMMak a 

tizonkót rc csgoidOlk, amolyot Usszoirnak szőlairtokonkcint, 

°Gyro moGy, how Meropol-o a lintán, vucy Dom: katonánkodán-

sal, nom bortizoddol  róják  le járcmdónácukat. nzvototton  an  

is bizonyítók, hocy okkor, 165C-bon tab ávo eIhacyott 
/ 

16kkónt Jolla a Bartiftin 16vőkot 13/, 	Odes nzőlőkként ős no  

ordőkőnt vacy bozótkcInt. Nyilvdnvalő, hogy  an  itt lappanc6 

nóponnőG a locoaanóconobb munkát azőrt olvócezto: metnzett 

ós nzUratelt is, adózni, azonban  no  kívánt. Az dj hatalom 

amboroinok, hoar is  lenne mornzo folkutatni őkot? Móc 156C-ból 

Horvát Liárk ozicotvári kapitány várat, vdront folcydjtó ak-

ciója idojőből tudjuk,  a  elisiG ollonnócoo torUloten idoórko-

ző vitázok  non  mortik a oznehouvon  üldözni  a  holyboliokot, 

mart 

 

an  ólotUkkel nom nzlvenen játszottak... inindez persze 



()pupa feltételozós, do eippagy adatokon 6pUl, mint az 

ellenkező feltovések./ 

A 10. ozázad olején Eérey =hay crőt kZ;vet6 apátok z -zt 

tedvezmén:it bintositották snerződéoben, hogy °oak tizeddel 

itch& kilenceddel namt/ tartoznak a sző16 6o más terményck 

után a zokszárdi lakosok. A nénet telepeocket is vonzották 

kedvomményoki tab hullámban érkentek a borvidókre 2 termelé-

si iamereteiket a helybeliekkel kiegénzítve és kicsorélvo  eze-

repilk volt az djabb fellendillésben. 

Az 173G-as években BÉL Mátyás Notitia Hungarian novae 

historic° gcoal'aphica Amid maim tUkrUmi legjobbun, hogy a bor,- 

vidők kanpontja immár véglegesen Szekszárd. Lakosai "...mind-

nyájan a füldből  álnok, amely nemeaak gabonát, hanem jaajta 

bort io toren". /14/  1161 mavához a vdrmegye - a szerző Lérésé-

re - mgjegysekot faziitt. Tanulságos, hogy a fenti mondat-

hoz ezt tette: 401a vároo fUldekben annyira szegény, hogy ha 

szőlők nemenYhítmék valamennyire a lakosok nyomorát, pa-

gyon  nehezen tartandk Fenn noopkrót"./ 15/ 

Részletoo leirást kapunk Bil tolláből;i„szíAa  tele4t6- 

22x61, aagsaL4garél. "Rendezett aorokban Ultetik  aszGl.,t, 

ágy, hogy két  láb mélyen leszárnuk 60 bedugva a vesszőt 

vér  Mae, betakarják; a un Ultetdo  utáni harmadik évben le-

soodik az eloő gyUmUlcaUt. /.../ Télen non fedik be G tőkét, 

csuk a fiutalabbukut, amolyekben kdrt tehet kUnnyon a hi-
doG: “/16/ Ehhez a helyi  bíráló azonban jónak látta hozzátenni: 
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"Télen, mitőnt mdoutt is, itt in befodik a tők6ket". /17/  

A fa;1td1;rtl1  Idizelobbit nom ir, csupán azt, "a sző1C kU- 

lJntÓlo névvel jelölt vörös fajta, hasonló a Baranyiban mdvelt 

nzőlőhöz"./18/ 

 

Talán  a fajták sokfólonácéből in oredhot, hocy 

a sztivet  1dCpontja a nzázadvócihez én a 19. századihoz Wont 

korúbbinak nondható,  jóllehet  a mód, amelyet lair,  aft (Ir. 
1950-os években in szinte  változatlanul ötlik a kutató ANDRAS-

PALVY Bortalan nzemébe /19/ , mutatva a  balkáni szólaultúra 

nyomait. 	Uii1y főancyal Unne -A/2(4  körUl szUretelnek, a nun-. 

tot a nzaGnzemekkel ecytItt a kádba helyezik, hocy vörös szint 

kapjon, ezutan közepes nacyadcd edényokbe  öntve, amelyekben 

kiforr, azután sokáic eltartható."/" /  De . Andrdnfalvy mocr 

állapitásaival ellentótben pinedbon tároljak  a  bort /icaz, 

orvől több adatunk conk a  század  második folób81 van/. I.:kkor 

Mg *Oak azt tudjuk mec,  nini  a  tárolás ős  a  kereskedelem !mom-
pontjdból fontost a szekszárdi bor "killönösen hosszasan el-

tartható, beialkalman pincékbe helyezik el"./ 22/ 

4.112,111616. a enneicjimulan tUkre az elért eved-

méapeknek. "A megydnkben termolt borok közt  a  szekszárdi foc-

lalja el a lecklomolkedőbb helyet. Piros  színe  icon hasonló 

a burcundihoz. Illatának kelloponsécével mocelőzi azt, many-

nyiben valami nacyon finom fdszeres illatot lehel, erősebb ős 

nomosebb in annal, de ami az izét illeti, majd nemesebb, majd 

azonos, majd  néha hitványabb is. Linden bizonnyal az 6Chajlat 

és az esztend6 milyonsóco szerint  változik  ennek a szől6nek 
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a tormóso io." 	/Loc kell jecyoznünk, hocy Lél 

hajlat focandn itt nyilván a mikroklimdt órti./ 

or  ekkor már fontos mecdihetéoi  forrás: "01=5 ueyan, 

mdcis ebből adédik  a polcdrok locfőbb jUvedeImo • /24/ Az ak". 

to:i neidjdai sXpen volt, amely alapjdn "nemcsak a ml mo-
eyénkben termott borok kUrZtt, hanem azok k3zt son lehet  a 

mdsodik helyre  tenni  a azekszdrdit, amelyekkel Meeyarorozdc 

Duna,  Dráva, Száva kUzUtt bőve1kedik". 1'25/  Ennek io kUozZ;n-

beta, hocy a Dól  által okul felhozott kedvez tekvéo óc 66- 

hajlat /mikroklima/ =nett a korookodelem hatőoreje a tolc-

pitést Usztjnző tényezők oordban icon fontos lehet, dm méc 

nom els6, binzon Dél Mdtyds móc nom onlIti okként. "Sz61 t 

minden holyen kivd16 oreftionyol lehot termelni, főként u 

dc>mbou oldalakon, ahol ex óhajlat alkalma err°. Tanabizony-

odG orre a telepesek ozorepina, moot olyan helyeken satire-

telnek szőlőt, Libel  néhány dv előtt szőlőnek née hirét som 

hollották."/26/  

Bizonyoo  tehát,  hour or, sa időszak u bDrvidék Mom 
siwadifiriket ice,pdoto:  okkor taiga parlidekot, ordőkot, 
boatt000lait Vatoztatjdk szaővd, mic a 10. szdzad véce í'o-

ló óo a 19. dedad Utvenes évoiic már  a  mán radveléo alatt 

44116 területeket /pl. ozdnt6/ alakItjdk oz61vd. 

Ieen jelleczeteoen  tárul elénk a 10. ozdzad olo6  felé-

nek adataiból az a folyamat, ahor-,rck:31,46rd területben do 

termdamonnylodebee a tabi helyok fUlé emelkedik. 



1696-ban, az 0106 sszoirdskor, 12 couládnak 55 kapds 

/ocy kadtln kb. 150.200 nécyszUcUl, do Holub Józaef anorint 

Szekazárdon inkább 150-nol  lehet  számolni//27/  szClojo van, 

Talc a kósóbb talán ugyanosuk Szekszárdra költő, de mdr ok-

kor is mindon biconnyalgookszárdi torilleten szGla blzó 58 

palánki osaládnak 104 kapás. /213/  

1720-ban an ocóoz mecydben 2440 kuptis onaCterUlotot ir-

tak Ussze. Ebből Szekszárdra 429 kapda jut, ami 79 család tu-

lajdonmo /111Lbi foltovósünk mollott szól, hogy Palánk nom 

szoropal t11n az Usozoirásband /Wanton u lognedrebb birtu-

kosnak slims, csak 15 kapás alatt, ogynek 14, hetrannat 10, 

ocynok 9; an átlaces sz616terUlet 5,25 kapds, de onnyi, vagy 

open fIS1U1 mindUssze 20 családnak van, kót családnak ocydl-

talö Oman szGljo, tizonkottftok 2  kapás  alatt van. 
Agleam *jsszeirt 60 holysógóből 27-ben nincs szőlő /1/, 

10-ben  20 km& alatt, 9-bon 20-50 kapds, 5-bon 50-100 kapds 

kellitt, vdettl  akUvottonG kilonc to1oDU1,0ort  divolnok 12;Q 

MOO pioiAt  snaCket: 

Szokszird 429 BLitt:. 	156 Moshe 113 

Doc' 276 Bdtuszók 142 Paks 117 

Pincóhol, 197 ucseiny 	130 DunufUldvár 111,5. 

Ez ocydttal at is jolenti, hocy a biztoaan a késGbbi 

borvidákhon oorolható kVzsócok tortllotén /Snokszdrd, Deco, u. 

csény/ 835 kapás sz616t mavelnok, azaz uz ocósz megyo szűlői-

wok tUbb taint 1/3-11t1 
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Szekszárdon  at is tapasztaihatjuk t  hocy mecindult a tdrs. 
sadolro rőtecok k6zUtti killUnbskek fotwz6diva, s on a szi;16- 
terilletben is nyomon kOvethetC. Az dtlacoe ező16'nacysác 4 0 6 
kapásra ocUkkent, ha leezdmitjuk a GO kapde extreneer-nek /i* 
doconnok/  jelzett szőlőket. /13zt tnbek kftött bocyletlőlak, 

acárdiak t  decolok mavolika HUszonUt csaleld, a amok. 
onárdiak kovosobb mint harmada a szőlőtortllot tnb mint folót 

/51,2 ;L-elt/ bírja, de kUnalak is 12 család 30 %-ot tudhat ma-

cádnak a teljel, isokszárdi szaCterilletből* 

A továbbiakbnn drdemes oar pillantánt vetniint a term6o-
mennyiac alakulására.,  Általában Szekszárdon ős Decson torme-

lik a lectObb bort a század első folóben, ezőrt ezt a két holy-

okot órdenos ficyelemmol kUvotnUnk. /Lásd a kvotkozG oldalon 

lóvő táblázatot!/ 

Szemmol  láthat',  hoar az °cyan óvok tormósoredmónyed kU-

zUtt icon nacy eltdrősok mutatkoznak,  tehát localdbbis el-
ső látásra icy tanik - a termitobiztonság icon kicsiny t  nacyon 
hulldmzó a  szüret után áruba boodijtható bormennyisóc, az a-
zonban lectevócibő mAlik as idtljárácion, vc_cy as esetloces rum= 

termolóai módnieren t  sokkal inkább tulajdonítható asecykori 

járványok nőpossdc;)usztitó hatásának, ammayst as Usszeirások-
1)61 pontonan nyomon lehet ktIvetni. Jól mutatja ezt am 1730 ós 

1735 kUzUtt fokozatosan /t/ csaknem harmadára caUkken6 tor-
melós. 

randenck ellondre as adatok alapján elmendhat6, hocy a 



Szekszárd  s Decs sző13inek bortermése 1721-1747. 

/pozsonyi akóban/ 

*iv  

1721 

Szekszárd  

2370 

Decs 

901 

1722 1820 1173 

1725 3164 1152 

1726 3885 1 021 

1727 3381 932 

1728 3711 - 

1729 2328 1199 

1730 3105 515 

1731 2713 807 

1732 1804 1168 

1733 1852 997 

1734 1523 613 

1735 1102 503 

1738 2168 643 

1741 3433 829 

1747 2765 88) 

A tablzat a Tolna meL;:ei 

összefrasok alapján k.Eiszilit. A kimaradt 

évekről nincs adat. 
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szokszárdi tUrténoImi borvidők elődjdnok tokinthet6 torületen 

moGyo oc4sz bortormáoónok  i/3-ít - felőt órloltók a kádak-

ban eoztondőra ooztendGre. L16 fontosabb tudnunk, az ocykord 

42014kolós szerint három osztayba sorolták az előállított bo-

rokat caz elsG ooztálytlak 2/3-át - 90 ;.,-át kivótel nflkUl 

szinte mind= 61,1= Szekssdrd, Does, 6csőny bortermelői  ká-

ozitották. 

Hatalmas UoztUnző  erő lehetett os. 1725-ben például az 

ocőoz mocvőbon 7496 pozoonyi  akó  I. onztál:iú bor tormott. IO-

WA a Vadvál'i Ordsban amelyhez a borvidók is  tartozott - 

6026 ak6. 0zekozárd, Docc, ocoény a tab mint 5004i akóval 

dUntő tObbsócot adja. Mecdabentőon sok oz a korabeli termo-

1681 viszonyokat ismorve, rdadásul azt in tudjuk, hoc/ Sock-

szárdon mindbsszo 184 coal& termoli Doc a tokint4lyes 3164 

akós monnyioócot es a couládok kZJUl 40 extranous. 

A borvidőkon - t3bb tónwezG orednőnyekánt - a termadt-

lacok is macaoak lahottek. Szokozárdot nem ozámítva az ecósz 

moGyáben coupán ocyotlon cazda, a doeoi Blot:  tornai tUbbet 

30 akánál. Szekozárdon viozont 32 adózó vall be onnyit vacy 

onndl tUbbot, Uztük 16-an 50 akó fülütti teruclet. Az emli-

tott 32 család a mecva teljes eloő osztályú bortormdaőnek 

tab mint 1/5-dt /21 ';;,-Liti d1t  a  marj  1625 nidijdval. Nyil-

vánvaló,  ho cy a tároadaImi rótocet kZ2,z3tti kUltinbadgeket 

13. ozdzad folynnidn a fonti adatok is hivatottak tUkrUzni. 
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A 18. azázad mdsodik  fele  an egyenleten mennyiaőa fej-

1(;dóci idGazaka a szekszárdi burvidékon. 40. nópesidgot tabnyi-

re elkorUlG jdrvdnyok mar Unnagukban le lohoWo4cot teremtet-

tok munkLező megookazorozóddodra, a kedvező piaci viszonyok 

is a fokozottabb termelópro Usutiinbstok. 1773-ban Udria Toré-

eau mogsoUntati az Undllé azokandrdi apátságot  D  an ogyotom 

anyugi alap3éU1 azolgdló gazdandgok kUnó iktatja bir,okait* 

Ez a azaGbirtokosok holyzotén aez vdltoztatotts sal 1767-bon 
megajított =laud eleji szorződés biztosítja az ogy tinoddol 

/bor.docima, bordózsma teljoaitondő azolgdltatdsokat, tovdb-

bd a anorződéa Urbk időre azóló jellegét. /Ez utóbbi majd a 

bordőzsma aravdltsági azorződéo mogkUtósokor, 1853-bun nyor 

maw jelentőségota 

Az djjkozervezett uradalom, amolynok nova immdr Snot:- 

szdrdi Mzolapítvdnyi Uradalom, fő tUrekvésénok ldtazik az 

iratok alapjdn, hoar gazdasdalt a lóhető legjobban racinali- 

Q onő16m1vo14st do  bortarolást annak nagy jüvedeIme-

zőadgo alatt folfuttasaa. Ezért ongod Út az 1770-co években 

tab Új terUlotet 41161Gto1epítáa céljaira. Ekkor veaz nagy 

lonallotet a nióagdrdiak lodnyvdri azaCinok azaporodása 

oz a pont válik a borvidők legéazakibb hatdrdvd. 

Ebben an időozakban alakul ki ős azildrdul meg az a azo-

kdojog, amoly majd az 1812-ben irdsba foglalt Hogybóli Arti-

culunok alapjdt  képezi.  A hogybiró mint olőljdré mAr látozik, 



do tinzte az uradalom kinevenónób61 adódik, nem választáo út-

jrin rUhánzák fel vole, Ilegbin63a adókedvezm6nyben rózaSsiti, 

ezen folUli járand6ságát in az um:it:dam folyóaltJa. Poladatai 

közé tartozik ewebek között a d6zomá1tio vezetów, an utnt jó 

dllapota órdekében határozatok hozatala,  a  v6Grahajtáo olio-

nGrz6oe, a oz616k órtókónek becoaje, amelyet  a  mez6vdroo tót 

tandcobell taGaival v6Gen, emellett őrtMik az udánv6te1et 

tioztoodgán 6o onabd1yozerab6gón. KUnvetlen fölUtteoe a tiozt-

tartó, aki - honzdártósótől fUggően - mint& rendeloteket hoz 

a azGlGoGazdák oz4n4.t.a. 

Ez az az időszak, amelynek forránal alapján válanzt kap-

hatunk a törtónettudamánynak arra a me0fejt6ore váró kárd6o6- 

re, hoGy gilizLajaqa_zaat lato1ozotto6go a borvid6kek mzőlő-
termeoztő jobbágvninak, illotvc coetUnkben a contractualiook-

nat. A robot helyett legalább ilyen odlyoo  teher  volt a Gaz- 

dák számára, hew birtokuk arányában kötelesek voltak a dU16- 

utakról, árkokr61, onaCk közti /az állatok kért6telót mega-

kaddlyozó/ kapukról Gondookodni. Ez nom kevés időt 60 fdrad-

otigot 1G6nye1t, coalmen folór  a  munkajArandósáGGal, bár el-

lentótben a robottal, en tevótenyoóG az ant vóGző ozámára 

in haszonnal  járt, nemcsak  a fUldeoár tulajdonának ért4tót 
növelte a amide pzőla jobb tillapota. 

Mindez arra is J6 p41da, hoc/a eectráláben megl4v6 heGy-

közoági ozervezet miként buzdit közöo tevókenyo6Gre, tudato. 

oitva a ktklin 6ri1nkrft,+, Rdomben 02 is an oka annak mivel 
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nom volt kUmOmbils, bardt vacy o11onn6c-o a szomiszód nzaG bir-

tokosa 	hogy  a század mdoodik 2o16t51 már adatoihatóan 

s6ces a veitoIhcasladdahoz a nzaGszamsz4dok bc1cocyozeiso. Ua- 

"SI:43,P fJzonvz6tIo1"  kifejez6a oar 1773-an iraton tal1hat6 

moc o1őszUr/29/ , de  bizony,  r  jóval olGtto isms* 14betott 

a  azóta  is 61, oGénzon napjabild& /A azakirodalaMben Sejnoa 

marl akadtam nyomigra.../ 

A azdald 	 odwzon 

tokinthotZA TUbb clezürt 

adatba arra a kUvetkoztot6nro juthatunk, hocy az oxtonzív 1- 

dGnzak Jo sok olyan tormol6ni najtitoseftet  hordoz m6r mtAL6ban, 

amoly csak jóval k6s6bb, a 19. naiad ageodik fo/6ben taps 
nzort nazyobb jelontőn6cre. A noroo U1tu1 60 

ma. B61 Ildt:íz:Ln in j6 adatokat talált, do noon culítotto sohol 

a.1414Aan icy azt koll hinntink,  ho cy az non in divott 

rendiszerenaft, vna tdn mdc ritlift SOM. 

A telajor6 uttinp6t1tintineklogrOicibb nyomait talaluk moo 

10. onduaa 30-aa óvoibon. "By 1784-op 00616 addavótoli azor.. 

rzi;d6aben a kOvotkozőkot olvudhatjuk: 

"Al6bb roc irattat acyuk tuttokra hindoneknok, a  Kiknek 

hog, Croc enGtőnyi Intvein, issevett Cutltőnyi Vagydbon, 

maca Snomssidadc6han, iffju Nazi, 	ilarmincz KO rend 

5z616t, azSztaGnek oc6no hoelithan, Hatvan K6t Porinton, 6o 

j2r,ozLgza:4Ar,4,u. 4•44% 
Az iratból gain= loam dcUl ki, mennyit  it a  nky 



-22- 

kér trágya, vagyis, hogy rdadásként adták-e a 62  forintra, 

vagy a vételár rőszót  képezte-o.  Sőt, an Dom dertil ki,  a  trá-

gyát ozGlőben akarta-e fahasználni az eladó, avagy másutt, 

például a szántóján. A kérdést egyeal dgy lehetne eldUnteni, 

La sztimos páhuzamos adat  állna rendelkezésUnkre, en  azonban 

az idŐk uostohalsága miatt legkevésbé sam mondható el. Légis 

bizonyos, hogy fontoo lehetett a trágya, mert külUnben nem 

vették volna a szerződésbe, hat= elég lett volna a ozóbeli 

megállapodás az irásbeli pénnünszegen 

A korabeli _szőlődtvellOsr4  általában keveset tudunk, pert 

kevdo olyan iratforma van, amelyben erről egyáltalán előfor-

duihuttak volna adatok, megjegyzések. Szerencsés véletlennek 

mondható, hogy egy 10. ozázad végi irat magi° táMkoztat mind-

arról minket, ami e kérdősben fontos és lAnyeges lehet. Tary 

Rákhel hagyatékának folooztásakor és leltdrukor keletkozott 

az a jegyzőkUnyv, amelynek alapján elénk tárul u két évozdza 
előtti ozOlGrevelőo u miner  ozokásaival, kiaddnaival, erodmé-

nyeivel. 

Tary Rdkhel első férje Benedek József szekszárdi Ganda 

volt. Ennek hrildla  után  Szászi Lihál dorogi nótárius hites-

társa lett Rákhal asszony, aki feleoége halála után a Bone-

dek József után  maradott  hAram gyermek számára vagyonosztályt 

foganatorlitott. Ent nem Baja jóozAntából totte, hanem annak 

ozokásnak alapján, amely kimondotta mAr ekkoriban, hogy un 

Ur6koégkánt kapott szőlőt a szülGk Utelesek továbbartikiteni, 
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Qsupdn az dn. "saját szerzeményU" szőlővel rondelkozhotnek 

szabadon. Az drvéknak Szászi Ulhél olsndmolt az 1704..1796 k3.- 

zUtti szőlamavolds eredményeiről 68 kUltséceiről, s ezt az 

elszdmoldst Benyovozky Lászlé hegybiré is icazolta, et 	ter- 

méseredményeinok kivételével, mert az ezekről tészült ciazo- 

irdook un 1794-os 	tűzvésznél  e14ctok. /31/  

Tar; RAkhol oxtruneus birtokos volt, do méc icy is moc... 

érto a szekszdrdi szől6t xiűvolni, mdvoltetni. :;zekozeirden 3 

akó bor évi bérért vincollért is focudett,  aki Allandőan 

licyolt  a zélőre (Ss borru. Az 6 ?Axe a munkdsok italjérandó-

micdval és a tUltolókborral ecytitt Bsszesen 10 akét tott ki. 

Mt a terméo dtlacdban Unnyen kifizothették, mort o két csa-

pdisos évet /1791-bon  faj  a termés 1/3-4t, 1795-bon j4c 

95  át vitte 01/ is beleszdmolva az adott oz(516 dtlacban 

22,7 01(1 borral jutulmaztu az  esztendő fAxadozásait, de akkor 

is kUtelesek voltak jdrundéseicdt mecadni, ha terméozeti csa-

pets miatt conk tiiredéke termott a zokottnak. 	ecydttal 

az is kivildclik, hocy rum folesben mdvelto-condozta a szőlőt 

(Ss a bort, hanom dllandé évi bérért. Era a forma később ukkor 

vélik széleckUravé, amikor a eirmocyei adminiontrAció Sack-

azdxdru kUltözik o a hivatalnok Ate a szőlőnek csak ,;:;ve-

delmét kivdnjL élvezni,  éri munkáit n5ra, szakamben:.c bizza/. 

A term& mennyisécének ingiodozésdt in szemlélteti  a  If‘;vetke-

z,:) oldalcn a Tary-fólo gell6 évenkénti tormiledLok kimutatdoa. 

Pantos  kérdés  cask Uttin,  ho'  mokkora lebetett  t  fenti 
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termóst adő szőlő? Látszőlag mi Gam ocyonerübb, mint megndz-

ni, kapással dolgozták meg a Icy a kapott Balm  alapján  

meg tudjuk mondani, hány  kapán  a terület /hisnen a  kapán  f-

galma at jelenti: 'akkora tertilett-amelyet egy ember egy nal» 

alatt meckapál'/. Csakhogy dvonto nisyszer kapáltak emlí-

tett szőlőben: itgayslmaaj,ijiGaaj. /a kikopildnkor/, do alai= 

Amiajoadlipa 10 tapást fogadott Tory a parrakdi4 

kriglonak fizetett, ajmwmlia, őszi beT4.17):4Apt 

pedig cnk napsaiMMOMMOhlieWite. Aligha t6ts6ges enek  a-

tán,  hogy a L: -.210 nint terttleftdrtók  fogalma  még egyetlen snG-
lő esetőben is nugyon bizonytalan mennyiség: ha 12 kapásnak 

ós kapdsenktint 200 négyszUcUlnek veszem a terfiletet, akkor 

2400 ntigyszi, ha 7 kapászel órl 150 nécyszUcAlel azámol - t, 

akkormind'jzzze 1050 négyazUgUl, ami sammiképpen om  lehet  

mindear! KényszeramIgba csupán, de a párhusamos adatok clap

ján koll ezet után megbecsülnUnk a terület nagrodet. Az egy- 

kord forrclsok szerint a ovtlzad második felét51 kapásonként 

Wixom aké fitlagtermósuel silimahatunk  a  szekszárdi sz6lők e-

setében. Az átlagtermés ale011apítói tUbb mint valószinü, hogy 

nom vehetnek tekintetbe olyan kivételec éve t, mint az 1795-Up, 

amikor tabeknek 95 55-ban vitte el a jiis a tegmés4t, do az 

1791-es fagy kb. 1/3-op pusztításo talán 	belofőr az egy- 

korúak átlaigogrintiba. Ha a Tary Rékhel szőlője esetóben meg-

kiséreltUk alkalmazni mődszortinket, kidorill, a szőlő évi ter-

mile° - nom számítva az 1795-Up rendkívüli évet évi 24,5  akó-  
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'u tehető, vaGyis, ha kapásonkánt 3 ak6val számolunk, coaknom 

pontosan palajakidia naGysáGának. LI oz61 m4G ozámitásunk mel-

lott'r A tavaozi kikapáldokor nyolc kapdat foGadtak, az Goa 

bekapáláskor Watt:A, de mivel tudjuk, hoar az 6ozi bokapáldot 

minden bizonnyal a vincellér  vezeti, ő a nyolcadik kapás. A 

második kapálásra azárt  kellhet 1C ember, mert lassitja mun-

kát a fattyúhajtások leoneddoe thónaljazdoi. A kU13z6o mi-

vel a kapálásnál jóval lassabban meaf - ismőt 12 kUtUzőt iG4- 

nyel. A haxmadik kadálás auGuoztuora °elk, sztiret előttre. 

Itt in tUbb ok lawithatja a munkát: lehet, hoGy az előbb r36:: 

fontos ős terhes munkukánt jelzett dtkarbantartást is ekkor 

vőeeztők, de azt  sora lehet kizdrni, hoGy a leveleket ritkitot-

ták a naGyobb term6o remányáben. A szürotelőket ismőt nc.cjobb 

andmban kellett fogadni, riot sem a tizenkót szedőt, oem 

puttonyost nom lehet hajnaltól  =peptic ozámitani, sőt oUr-

Getni-o6Gatni sem naGyon ildomos, mert eIhaGyják a fUrtUkot, 

kárositva ezzel a Gazdát. Am 6szi bekapáldo hu mkely neház 

munka is - az augusztuoi alapos, iGazitő kaptilás utdn kUnnyeb-

ben elváGethot6 a vincellőr vezetősővel, aki mUGUtt nom lehet 

tanácsos lenuradni, mint eGyóbkor. 

LássuL  ezek után, molyek voltuk  a szőlő 6vi  munkái ős 

mennyit tett ki ennek UOlts6Ge. /1:161jár6ban mac kcal jeGyez-

nUnk, hoGy extraneus birtokoor61 16v6n oz6, tabletkUltodeet 

jelent a DaGydoroGről Szekszárdra  való utazása 



61C óvi - 	t 

174 - 1196 ktl óvckboll  

jaza...agsaat, 
8 iispdamak 

+ tartásuk 

8 motooGnek 
+ tartásuk 

kocsikUltodc Dacjdorocr61 Saokuoárdra 

do visoza Auozcson 6 márfUld/ 

Z munkáru folUcjelő  saját  ka1ts660 

nógy napra  

15 kr/26 

4 IralfG 

17 kr/fG 

4 kr/fG 

22 30 kr 

1 

Ussnoson 	0 2 50 

II. 11&3011.k  

I8 kapeionak 
	

10 Mdrjdo 

/6uum3ono/ /2 2 50 kr/ 

+ tartdu 	4 kr/fő 

kocuiköltudg 	2 2 30 kr 
felticuclő 3 napra 	45 kar 

Usozeocn 6 2 45 kr 

47.I.I•  t ar4;1G_kütUzós kUltsórn  

keitösni való "káka", "csuhu", "vonoc" 

12 kUtUo6 napszdma 

+ tartdsuk 



23 

koccikUltsói; 	2 f 30 kr 

a munkira felUgyelő saját LUtségc 3 nap 	45 kr 

6oszeoen 	6 f 21 kr 

4-4,12  jamaidiuggilua 
12 kapdsnak 12 Margo 3 f 24 kr 

tartásukra 	4 kr/f.3 

koepikUltseic 	2 f 30 kr 

a munkarn felftvolő sajat kiatsége 3 nap 	45 kr 

Uoezonen 7 f 27 kr 

vo  '.51,61tő 134oztozro. VI  kUltsár  

"Kaoz Ono bőre'' 

"Egy keozkenő vagy egy par papuco" 

"7 hátig taztao= napi 4 kr" 

lehozasához szimpla kocsibőr 

kdt nap oaját kUltnag 

2f 

30 kr 

3 f 16  ki'  

if 15 kr 

30 kr 

;.;cooecon 	7 f 31 Er 

VI. azUrot 6o oaaCfeldoli:ozilo  

12 szedőnek 	6 kr/20 

+tartdsuk 	4 krift; 

egy puttonyosnak 	17 kr 

+turtdna 	4 kr 

"lacy car.o16 vauy tipr6 embornek" 	15 kr 

+tartása 	4 kr 



kocoikUltoóc 	2 f 30 tr 

sajdt kOltodc hdram napra 	45 kr 

üosz000n 	5 f 55 kr 

VU.  0 ,444 

"Viz hozónak hocyro" 	8 kr 

"Pintdrozőnok 2 napra 2 radrjds" 	34 kr 

"ocy oscitő anbornok" 	34 kr 

tartdsuk 	4 kr/f6 

kocsikUtséG 2 f 30 kr 

Moat id1to4c bArom napra 	45 kr 

"/ 6 karika ubrinco d = 24 kr," 

Upoz000n 7 f  U. kr 

yulk  Gozi bokaDdlds  

	

7 napoodmosnak 
	

15 kr/fű 

tartdouk 
	

4 kr/fG 

"d6zamc bovitoldre katsóc" 17 kr 

kocsiAcUltsdc 	2 f 30  ki'  

	

oajdt kCltocic hilron napru 	30 kr 

LualOWZMAK 	55 g 30 kr 
csamt==================naMMOMOOMOOMMOMMOWNWInga lmanal=== 



Az olőbbiekben folsorolt szől(Imunkák, gyakren a vágző-

jUknok fizetett bőrek is iti szinte az egóaz feuddlia  idő  

ban, *Willett 1043-ig márvadónak tekinthetők. Nőmi mtgyarázatot 

igányol nóhány rószletkórdős  ebben  a kimutatásban. Mindjárt  an 

első szaGnunkdnál furcsálihatjuk, hogy egyszerro vágeztók 

tikapáltiat ős a motssést. Ennek kiizolobbi oka nor tudható, Cc 

kUsrejátszhutott  an  is, birtokosa extranous lóvén nem a-

kart tátener, borsos dron kocsist fogadni o erArt Uoszevonta 

kőt legfontosabb tavaszi muntaft. A harmadik szőlőmunkándl, 

u kötUzóanól  jelzett  "káka", soeUhun, "vonoz" nom  or kUtU-

ződhoz kollottek, hanom vagylagosan őrtendők: mindhőram 011. 

hoz a munkához 'toll, de a birtokos ci.azorint, bogy molyikhoz 

jut hozzá, ogyikot vagy másikat használja. /A káka  a haaonne-

vii  vizin,i6vónyből, annak lovolőből kószUlt szálakat jelent. A 

amula - ma inkább caUhénak mondják - a kukorica tormáaót  bo-

rító fodőlev61bG1 tópott szál, amolyot ogymádhos kötve  is 

huoznahattak. A VQ110,  vagy vonyoz azt a hársfahánosot Jo-

lenti, annlyot  an  616 fu kórgőről, azaz alóla vontak le. Ne-

vőt is a von, vony igo magadhangd alakjdról nyerto./ A hete-

dik munkánál jolzott hat karika abrinco nom hat darabot  tesz 

Ici,  ban= hatszor hat darabot, as hat herdára ológ.  Mivel 4- 

venkAnti kLltsógnek jelzik,  an is bizonyos, ho' y nom van, hu-

nom fa volt as anyaguk s esztendőről esztendőre ki kellett 

osorálni őket. Nines rd konkrőt adatunk, do esek as abroncsok 

valószínű fqzfavonazőkba kószültek. Ez  a módsor azinto uzelész 
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mecyében, oGt orozdcosan szokásban volt. Parton P61 tamáni 

nótdrius tréfdo taldléo kórdérében is szerepol: 

"Pa madzaccral keményen Alta). Szorittattam, 

TUlcyfa Arnydliban mint tUmlUtzben laktam, 

nar-7 BrOmet onnitla  i  boteajthf).ttm, 

nom Volt Az a N on, kit MAD= nom touptamu. 

Kérdós: Li, vacy mi oz' i A yawn: a bor, amelyet Vila/fa her-

dam tartottak /ezt füzvesoz6ve1 kUtUttók, ubroncooltdk U.  

réci mucyar borkUtaa, o ha jó bor volt, valóban a lecerGoebb 

embert is fUldhUz toremthette. /32/  

Azonban nomcouk  a fentebbi évozázadoo hacyományt fedez-

hetjük fUl co elozdmoldsban, hanem tandi lehetUnk Q meliordoi6 

hajdani foradjdnak io, amely a 18.ozázud folyamán kezd couk 

elterjedni. A tulajor6 utdnOt1dsdr61 van o3ó, s as ezt kie-

céosítő, vele ecyforma fontoesded bdjtásról. Az elozámoldo 

sz6voceo rőszóbon a ktivetkenőket irja Szdszi Mih41: nminden-

kor a' Kats6c ordincxe /rendeoen/ fl 	zr 30, 	podia 

gaultatdoon  6c trdgydztatáson  kivül, me4yok  io a' Milimpratio4- 

nál focnuk !Jmputultatni". /33/  A mecfele1C pontrull pedic 

Irja, q11701 

ős munkdval szokott vf5Chez 

vitettota", ezért nam évi kimntatAnban, hanem or Upozesben 

adja, do moGjoara gaMMOR uzólta monyire javitatott lécyen a' 

3oC1G ki tettonik a' Kőt rendbeli notoUnok Combinatiojdbol 

hocy moot 230 fkkal jobb Btatunbun vacyen 	SzBlö, mint volt 

akkor mikor cinnókam dltal adattatott". Adod a kUv. oldalt!/ 
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Tudatos nzülőjavIttinnak vugyunk tehát  tanúi már két év-

századdal napjaink előtt, nőt e nunka végeztetője  Is tudja, 

milyen jolontéeőga on a tevékenysóg, amikor a Melioratio" 

kifejezést használja. Uégnem nevezi rendszeres kültségnek, 

mert nyilván csak alkalmanként végezték, nem évről  évre, 

non - a terméneredményekb61  talán  ezt helyes kiolvasnunk - 

mindönnze két alkalommal: eléször miután átvette a szőlő ke-

zolését /ozt mutatják a növekvő terméseredmények/, másodszor, 

1791-bon, a fagy után. /Lz a foltevén torménzetopen wadi: 

trdzyázdarc vonatkozik, s  arra  is mint egy lehetőség.../ 

Kótoégeink lehetnek afelől is, hogy valóban a fenti ér-

tékben végzott-e meliordciót a  Benedek árvák szőlejének gon-

dozója, mort a 230 forint a szőlő oftvelépének négy évi teljes 

kültségoire elegondő lenne. Az podig nem valészina, hogy  oka-

kora  mar előre tudhatéan részben kárba vesző ünszogot 

forditott volna as állandó vincollér mollett a szőlő javítá-

sára. Sokkal valónzindbb, hogy Szászi 	ambori opendőné- 

gének vagyunk tandi az önnneg megjelölésekor. B mellett szél 

az in, hogy a moliordcién költségek  után  siet mogjogyonni: 

"Maly Stipma  la mint hogy ova 6n ornzén:1-amet LUoti,  pro Erogato 

e=ponaltatik". A nagydorogi nótáriun nyerenégvágya mellett 

am in  érv,  hogy a bor  árát - állandónak véve akónként  2 Po-

rintban dlluvItja no én nem számol el ktliUn a törkölyborral, 

anolLet ,edit - jól  látható  ez a azdr6o munkáinál - biztooan 

képzItett. 
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Ki koll  má c t6rntink a fenti irat e1emzés6nek 1ozárásam-

k6nt  u szi4őar42  mi1en16t6re és tUrt6net6re. A sárközi fal-

vakbcm sajátos n4szokás volt en, Szekszárdon a Tary-f6le 

rat tandsdca szerint is m1sf61e n6di járta: nom u ledsycsa-

patok mentek szőlGőrizni, hanem az ecyos szőlőket meigibos 

szőlőpásztor Őrizte  aszárnyas 6s szárnyatlan tolvajokt1 0  

fiatal  lec6nyt vacy 106144 Urine nzA)túl Aucusztuo 104 het 

bAtre focadtdk. Az utole6 Iftetőnnp Szent MdbAlyna insePteiber 

29./ oak, amely  után  acazdának  vac' ppen vincell6rjénet 

- rids amdcy is akadt  dolga  a szőlőben, mert mockezdődtok a 

szüreti előtészilletek, a icy szemmal tudta  tartani  a  texrget, 

legtöbbször a tanyában iprődházbani imudt 6jczukárv is. 

A 10. század v6c6n m6c viz-ticker/it 61C azG1Gpásztorkodds 

a 20. szdzad elej6re sokat vosotett jelentőséc6bő1. MI:mores 

bizonyoáa ennek az ecyik helyi lap 1911 snoptemberi o1vas6i 

levele: "1161y tisztelettel kdrjUk Szekszárd város tanAseit, 

ho' sziveskedj6k elrendelni /értsd: betiltani/ a ozőlaben 

16vő kereplők kellemetlen lármáját. Azok a madárijesztő ke-

replők icazán nacyon falöslecesen teljesitenek 6jje1i 

latot, mert  a  undArkdk clicker aluoznak, nem mennek azaCt lop-

ni. Azokat a tolvajokat, kik 6jjel bdjkálnak a szőlők között, 

kel-oplOvel elijeszteni lehetetlen. Amidőn tehát ecy6b c6lja 

nines az 6jjeli kerepl6snek, minthocy az otthon csendesen pi-

henő lakossdcot bosszantsa, álmdb61 felriasszu, azt hisszük, 

jogos a ml fenti k6relmUnk. Több polgár no/34/ 
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A 18. szánad második felének extenziv fejlődése nem ma-

radt orodnőny nólkül a szekszárdi tUrténelmi borvidók kősőbb 

behatdrelt torilletőn. A kedvező adottságok  ós  a kereskedelem 

()Gyre inkább jelentkező hatőeroje arra Usztöniktők eleinket, 

hew a maGliitoOpitéoro legalkalmasabb tertileteket intenzívebb 

divolós ald fogják ezzol sokszoroznák meg gazdasdeuk erejét. 

Szerte a mearőben  tanúi lehetUnk  a  korabeli szőlőtelopitési 

kedvnek, do Bohol nes találunk olyan  agaisa.  ilianoftlgna,,ggl6- 

,vid64et,  mint éppen Beekozárdtél esaknostaittaszékig. 
Jól mutatja ezt a kUvetkező oldalon  látható  térkép, a-

nay a 18. század utolsó évtizedőben készillt n eredetije az 

Országos Szdahányi nnyvtár Tőrképtárúban található. A 21-es 

meridián vonalnál jelzett "Szexárd" fUlUtt kezdődik (Ss a 0-ao 

morididnic tart a dmbokon m01(16116 sző16. Szeksmdeddal cock-

nem ogy vonalban, a Duna mellett már jól látható a "Bor-rév" 

felirat, amely a borvidők termésőnek legfontosabb szállitási 

útvonalát kezdi. Innét délre (Ss Buda felé ocjartint hajóval 

vitték  a korcaott szekszárdi vilrösbot. 

ncgállagthvtjuk tehát, hocj  a  levéltári adatok és az 

eolltett térkép alapján a 18-19. smázad foldulójára tehető 

az az időpont, mikor az UsszefUggő szekszárdi tUrténelmi bor-

vidék kialakul, bár előzményei sokkal régebbre nyálnak vioz-
oza. 
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A o7,Clő ós bor fontosséga Szekszárdon az dlet legapróbb 

részleteiben is jolentkezett uír ekkor. A mezőváros korabeli 

pecsőtje oam lehetett o  alól kivételi  a pecsét bal oldalán 
aziaCtő diszlik két hv.tvlmr:z fUrttels Woollpett a harang VS. 

lött ismdtszólő, vac/ ozől61arang. De szerepel itt a az(516- 

művelés eGyik leaontosabb elskori eszköze is, a keoor, más 

nőven sznAmets1, kés, amely a haranggal egy vonalban, a szi5-. 

laiJko előtt 'Mat& /Ez utóbbi pecsétrdazt egészen napja-

inkic hibéman harangházónak értelmeztók a kutatók, holott 

nyilvdnvalóan kidertil az Ordoolásból, hot;y ez  kacor./  



A társadalom szerkezetére, u rétegek közötti killönboó-

cok  fokoz 	&'a io nagy mdrtékben hat u 8z615ter1eoztéo 6o 

a bertermeléo. A Szetamárdi Alapitványi Uradalom, amely a 

szGla coaknam teljeo terillete  után  élvezte a terméo tie-

dét, minden évben dézsmajegyzéket kénzitett. icy 179-.ben, u 

nugy jócveréo óvóben  

1229 fő tartozott tinedozolgatatillialp •1)51 mivel 

teljesen elverte a oz515t a j60 - nem adott bordézamét 95 f6. 

13 gazda 100 pozsonyi akénél tUbb  után,  kereken 50 cazda pe-

dig 50-100 akólártrótta le kÖtelezettségét. 390-an coupcin 

10 akó borterm6obő1 kényozerUltek a dózsmaonedők kUvetelépőt 

teljesíteni. Ooonecében az uradalem teljeo tizedjUvedeIme 

1763 akó 7 pintet tett ki, obbill kUnnyen kiezémítható, aozek-

ozérdi oz516ogazdák obben a room,' évben in közel 1G.L00 akó 

bort szarte4. 

Vilécesabban mutatja a térsadalmi killUnboégeket az 1799-co 

dózsmajealik. 1224 fő ozolcéltatett born  után tizedet. Eb. 

bél  23-an 100 akó fUlött termeltek, 105 f5 50-100  akó bor-

nak örUllietett, 690 család 10..50 akó kUpti mennyipécért dol-

Gozott, 390-an csupán 10 akó alfttt termeltek. Nagyjdból h á-

rom rétec Uti1öníthet5 el a termidomennyiség alapján.  Az elotl-

be azok illenek, akik 50 akó fUlUtt termelnek, kUzUltlk  is  111- 

1Un kiemelkedik az a 23 fő, aki étlagban 130 akó bort ozdr. 

Szemmel létható, hogy ez a mennyiség noi a saját fogyanztást 

ozolcélja, Mc ha az egykori icények nagyobbak is voltuk a ma- 
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indl. Ez a leafelső csoport losz majd u tads átalakulds vel;e-

tő oreje; 8:11adra a lahető locfontosabb, ho cy a dózsma feudd-

lin nylaót lordzza macdról, annyit ós dcy fekteonen be a isagt.. 

jdvd lett noőlőbe, amennyit és ahocy akar e how  annak  a be-

fektetónnek ahasznán no kelljen mdssisl osztoznia. Az in nyil-

vánvaló, hoaya leatohetősobbek cow:Asada udiya mdr önszemó::‘• 

hető az uradaloudvala a leccazdacabbak tormóso naayobb az 

U08300 Soekocdrdról szedett dózama mennyinóc6n61, o co utdnuk 

következő nacytormolőkkel ocylItt 20-noor többet terneitek, 

mint uz uradalom teljes dózumujövedelme. Ezt mutatja az alábbi 

táblázats 

A t 0 M6131:1011/1Tia6i1 ox:oo 	1199-ben/36/  

/pozsonyi akó/ 

A nzekszárdi szőlők Usszes U.2010100 	29.060  akó 
	.101111111100111111=NNI11•111. 

Au uradalat Usozeo tizedjövedelme 

/Szekszárd s  81.6acdrd, Liesóny, 

68 Grdbóc salia utáni dózsmabox/ 

 

4.007 akó 

2.905 akó 

3.139  akó 

6.895 akó 

8zekszárd 	utáni dózsmubor 

A 100 akó fölött termelők önnzesen 

Az 90-100 akó között termelők összesen 

 

 

 



A tailsik k6f rdteg gazdasdci tokintaybon csak hellyel-

tüzzel m6rhető as olonliz. A 10-50 akót ternelők taboóge al-

kaImi /potanoidlis/ eladó a borpiacon, toluit a kerestedelem 

no szdmithat biztosan an drura. Az átalakuld tőkós dtja 

csak a terhek eltUrlősóvel indiahatnuk maid el, molt cLzda-

sdcukban non Lópződik mozgósifható tőko s as esefleces meg-

vdltdsi 7.;sszeg felborlthatnd küzepes szőlőbirtokuk pónzUayi 

ecyonodlydt. 

A legrasó róteg termóso legnagyobb 1-68116t saját fogyamm-

tdsőxa  tartja 	gyakrun kell pótolnia szaküs uecólhot4- 

skit napanőmosmunkdval. Jógis ldtkórdda sodmeira a t6k6a óta-

lukultio, nort kicsiny soClejőnek teljesebb jUvedelmőt jelen-

tonő, tab munkalehetősócet faltin a ozabad tulajdonnal  azt  

az utat, amely sokuksidt lama: a birtokniivelőst. 

Az átcalaktilA0 Wierika azonban móc icon messze csik. 

Kevesen ős Uszt3nUselt eldthottek valamit is a lehetősőcekba, 

de a csolokvósig cite nőhdnyan jutottak el. A dőzsma MitcUli  

szőlő móg pokdig dlonnak taxit a az alibes vezető út, a 19. 

szlizad első foldnek 6vtizodedi hosaml ős caul L.:man órleli 

mec a tőkős tormelós feltdteloit, lehetősdpite 
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"Egyik learegibb, drutermesztőst szolgáló n3ványkultú-

ránk, a sz016 levelőse mindUssoe biblionégyssert kapálásból, 

netszésből, %utellisba ős mindon tervegeraségst nélkillUnG 

t4zdoba alit. A kipusztult tőkőt a szauszód tőko lobuj-

tásával, vagy porbujtással paoltdk. A szőlőfajtáknak a fUld 

a****Nitelőhoz szabott kiválasztása, u tűkők  nemesftóso, ol-

tam. snaGiokola nem volt ismeretes" jellemzi az 1800-as 

óvok elejőnek viszonyait a korszak gv.zdaságának ogyik szak-

ő;:tője./371  kótságtelenill sok igazságot tartalmaz oz aLOG-

oly fojlettnek mondott szekszárdi borvidőkre is. A 13. század 

viszonyainak barautatásakor láthattuk a Tary Rákhol-fólo sz6- 

L; peldáján, hogy valóban csak a fenti munkákat ismorik ős a 

talajori5 utdnpaldsának tervszarauclgo is gyermekoipőben jár. 

Win tapassbalhatá viszonylagos fejlődós tárgyalt időszakunk-
ban, ha nem is oly látványos mint a 19. mined adoodik fol6- 

ben. MOnok  szorgalmazója non ritkán maga az uradalom volt, 

pert felismorte, ha jobb karban vannuk a dőzsmós azőlők, 

6 jUvedelmo is tab. Usacsak a 18. század folyamán, 

kUvotkező időkben is nagy gondot fordítottak az utak 60 szől-

kapuk rendben tartására, do  ezen  már jóval túl i* liptek. 

184-bon paddul a szőis) nUvónYvódeXIIIMAMMotelt  flOw 
4 

dezhetjUk  to], Lágrddy Dare tisztartő rendeletőben, apelike* 

komónyen megparancsolja, hogy "az hernyok  Április  holnapnak 
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utUdik napjáig lo Szedotoncenok", végro nom hajtán coo-

t& Mar akó bor ára bUntetőst /12 forintot/ igórve. 

A sz516 egyenloton fejlődőnót, nagyobb tornőét ós biz-

tosabb őrősót  kívánja ol4rni ugyanez a rondolott  amitol. Li-

mondja "Sz611 T6ke If4Gző traLpritzdt _Utatitai bUntatón alf.;tt   

jiminzabad".  Sig ea 6vbon ogy mázik rondolot bérnzabály- 

zatából t_zdjuk, hoer 	et , 

tC444 ma,llett,  mart a karózóknak a kapdnokkal, metnzőkkol 6n 

bujtókkal egyanlő bér, 18 krajedr jár. A hónaljazást c 10. 

noázad mAsodik foldro ió g cloak fUltőtoleZhottn, 1804-vo már 

a kUt6zőkta  elkülönítve emlitik  a rdisaiLla bárót, ami 

munka bacnének növokodónót jelzi, coca ágy, mint a trágyázá-

nát, hiszell a lAaaliaL Wax% in U1in jolUli,  orra podig 

nom lott volna nzaknóg, ha az általuk végzett mavelot kiri-

vó ós ritka./ 1" 

AL aaC1CfnAtá4  tokintotóban azonban mőg nagy tartx 

jellemzős 1114meth Mértony, az uradalom ogyik vincollórje 1320- 

ban 37 fehér ős 29 "fokoto" szőlGt norol  fal  a hozmdfazi: 

"Ezen nameket mind mee tudom mutatni". /41/  A kUvetkező old-

ion látható fotó amelyra az irat ménik  oldalán  levő "Pe-

koto 8z011C"-k 10 fajtája még lo in maradt - asonban nem azt 

bizonyítja, hogy ogyform monnyioégbon fordultak 016  a leirt 

fajták, ElőszUrialliknok in a loginmortabbek Suteak oazébe, 

iCY  a 	1ít6°61"°- r6Gt`;11  likaMilaJaidada Elő6 

oay 
	 tó  !:öfltt  
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Ha lehetett is jelentőséce récebben a sotfőle ort516nek a torom• 

néabiztonadc miatt, a szdzad folyamán a kisebb hozamd, cyan.* 

cóbb minőséga boxt udó fajták fokomatosan háttérbe azerulnak. 

AUG hász óv mdltdn u borvidőket bejáró Póterfy Józsof new 

csak néhány azGlaajtát amlít, melyek "uralkodó azőllüfajok 

a szekazdrdi hecyeten", ezek hUzBtt la claőként a kadar-

kdt, tamely okkorra mdr minden bizonnyal a lecnacyobb terüle-

ten disnlett. 

A 3z44.4savelőa a {'euddlis korszak veicóre uz orazáG mew 

borvidékeit tetintve Lo szép fejlődést mutat. Mix Pőterf;i 

aot írja 	becyeken a' ezőllő dltaldban,  kuróval, do a' nől- 

kill is mile1tetik" /431, inkdbb az utóbbit kell hinnUnt. 

za  lehetett termdszeteteon a szerzGnek abban, ho cy az Ancuez-fő-

le azGlű a M110 néhdny móc mdr dltaldban karót la dilitt00, 115•• 

lac an 'íj telopités lló, do on korántsom lehetett általánoo. 

Saril aorokbon tocik take: oz vat a korszukban ideália mód 

nacy tomb elóróaére. Lcy azonre metszettek, alkalmazták a 

44,eit dUntósőt, mint terméanOvelő módszert, /czar, a azelő mec-

djitillati o  de ezt ruir eltássul kapcsoljdk 6ssze, amely a ne-

mesítást ozolcálja. A trdattedat mdr azóles kftben alka/man-

zák, do annak holyos módját móc nom ismorik: uft nines akkora 

kényszeritő cad, am» a lehető /ecnacyobb termeléore 6azt6- 

nUzze a cazdákat, A azUret a 1Li. azdzadi állupotleírtissal tel-

Jason mececvezik, azzal akültinbrAccel, hocy mdr októberben 

szedik a szőlőt. 



Macea  azGlAerillet in mecnő. Radotscy Józoef nom vőletlenül 

vdlaszolja 1329-ben MOyed Antal kórdéseire, how "A ozdntds 

vetdsen k/vill  u  lakosok, mivel etilajumganansa vaGynak, 

nucyobb rdozdnt ező16mive16sbül 68 marhatartilibul szerzik bó 

ozilkociGeiket". /44/ A terület naastiabun tükrasődik 41, -ednek 

az a mecdllagteina, amely szorint "A' bor' dra nacy 16vón, 

et 	pz1G ver4ctzt1. hol előbb erdők zUldeltek.  

jijaooaa2najsadsgLuL.a.,r,lit 	/451 

A' /46, 

/1 hold= 1LIC 

terület mecoszldc_ 	hold nécyszöc31 

1461tIvel beültetett 2034 

Ultotetlon mrcldt 93 

szGladb 37 

cserós holy 

vimmoods,  it, haszon- 
vehetetlen 

2 

48 

Imam= 3017 hold 375 n.01 

77 1  1 

095 

551 

384 

olhucyatott par1a4 1 913 



• 1394.0m)410. lidirestatelort 1046-1g 

A 19. asázad elején a napéleoni háborák hattisira a bor 

keresett cikké van, alert a badsereg ellátásához elengedhe-
tetlen. 1014-21;15 után kerusletimUkkenós till be, de oz usuk 

részben őrinti a ozekszárdi borokat:  a  minosági viir\isbor 

dig nugy keresletnek örvendett, szinte az egész korban. 

Fontos kérdós, hogy mennyire lehetett minGsági. Pontoo 

do biztoo adataink  nincsenek,  de an  eltarthatóság és a szín-

anyag  tekintetében alik;aa maradt el a legkiválóbbuk m6g6tt. 

Országooan ennek elórásére t6bbsziir is buzdítják a gazdákat. 

1812-ben például a 2790. azdod Holytartótanácsi rendelet azt 

mondja: "kinekutána Magyar Országban legritkább, ős lfts job+) 

néal borok tormasztetnének, mInden Szallő Gazda faJ. erkente-

tik, hogy a Bor Laveltetóst ugy gyakorolja, hogy u Bornkk na-

gyobb a nagyobb UMW-lotus:Agra hozza jóságát"./47/ Az utasi-

tin m000zebb mutató okai Ict;ztt szerepel an is, hogy a konti-

nenoen nagy tUmogben mogjelenG, kulturatabban kezelt fmn-
cia borok épp okkor Lezdik kiszorítani  an  erős,  de gyakorla-

tilag kezeletlen =wax borokat. 

Hát évvel Want) Illagd P61 azt kérdi jollemezvén a 

ozekszárdi Dealt -: "XI non hallotta  hírét  a Szekozárdi /!/ 

veL.eo bonul, molly kivált  an  asszd szt;16 bor még  a  Sudai 

bornál is cx:Goebb, olajosabb 6 5  kellemetesobb 	 Do 

nemcsak belfUldUn, kUlföldUn  is  kedvelt lehetett ez a bov, 

Lgyed Antal 1328-ban icy ir orra: "Szekszárd, Tolnától ca- 
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órdnyira dálnok 	hocysóc° őjszakkeloti aljábum  twill el, 

mo1lyncI oz1lovo hun- ós külföldün  oily hlres ős LLvos". 149/  

Lty Lipcsbben, 1334-1on mocjelent radrajzi-cazdasi6i IEJnyv 

podic ocycneson az irju "Auch dor Woinbau  int hior schr bo-

tratliah.  or konnt nicht dom Moen nach, don be  Untoz  od- 
e1riiri VoLji welcher /bosonders dor Ausbruch/ Icuja 

  

4 •  1- 1,  

 

  

Nam tagmOWN161, how oz a mecállapitás néhány macyar 
iumo:ot4t Vialibengozza, do az sem elképzelhetetlen, 

hoeY azokhoz  a  =mitres tapasztalat  in  hozzdjárult. 

Az 1030-as óvoktől ucyanis annak a folyamatnak vacyunk 

amoly porn, kUlOnUsen  a nőmet nyolvterilloten a szek-

sardi bor hirnovo 	1334-bon már a szokssiltdi cazdák 

*era panamlovolUkben "Lonkoi Alcoa ős Schwartzer Alajos Bőt-

Si,  Kaasovitz, Silualor tfus mmic Dudaposti Koroskodők"/ 51/  nova 

oblitik, olyanokként, akik rendszoresen szoktak Szekszárdon 

bot vásárolni. Nam vőlotlon, boa.  ozokbon az óvokbon szUlo-

tik tab, borkoreckodóst soatő rendelet: 1833-ban a hamia 
mórtóka hordók tulajdonosait elkobzással fonyecetik/5":/, bit 

évvel kósőbb ciár  tiltják  a bilkki• és csorfából való hord6140 

1:411t6Gt''' -", moot airt  a  bor minösde6nek. 

Lz a fojlott borkoreskedelemre mutató  állapot  azonban 

hocuzll ővtizedok változásai nyarán alakult ki. A szdzadfor-

dulón mivel Szekszárd cabonabehozatalra szorult me5c.91 

rólték a but 	Péterfy szerint "iagaasip.i=g1.9st 
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mint mondatik, a bácskalaksmr  akó azekozdrdi borért 	v- 

k. buzdt  adtak 	iss 	azonban car maguk is birván ker.- 

U Ultetvónnyel,  bAcskai kLqnóD mar nerl if:op veszi  a ozek-

szárdi bort". /54/  /Csak mellőkesen jegyezzUk iM46 hogy az 

1040-es óvet elejón, a rossz  óvok  miatt a bliceskal aoóloo búza 

is igen to:esett oikk6 vált./ Bekövetkezett tehdt - hogy MD... 

darn kifojezóosel ciljUnk - a QsereaxánL--rcialás, melynek nyo-

mai szdzad második évtizedétől kezdenek jelentkezni. Ha a 

hagyományos, feudális da félárutermelő jellegO eserón 1;111 a-

kart leTni 4s előre a szekszárdi bor,  akkor  a minGadgen kel-

lett javitanin ős a mennyisóget is növolnie kellett. 

A minrségrontásnak egyik pajátoo eszköze volt, hogy a 

környező falvakból a bort behozták és szekszárdikánt  adták  el 

a gyanAtlan, helyismerettel nem rendelkező kereskedőnek. Bzt 

már a 10. azázad utolsé évtizedőtől tilalmazza az uradalom - 

do az 1612-es, /snjndlates módon elveszett/ hogyszabályok in 

megerősitikozt az intőokedóst. A bUntetős igen komióny: el-

kobzás. LéGis 1817-ben KLas,lv János hegybiru ezt kón::telen 

irni a tieztartónak: "Valamint a mat 1816 t eoztendCben, úgy 

ez időn is tapasztalván számossan vidőki 1)rokat 

‚p  o1r'  vett  1'iJ9  lenni, molly a Hegy Articulusok sze-

Ant tilamasis 34,62 slázatossan esedezen matótssag /t/ gos 

oránt rendel6st tenni de illyetőn aldvaló hitvdny videalps. 

mipak ponfimaltntását  meg parantoolni". /55/  

Néha  maguk a szeksalárdiak is hozzásogitettek ahhoz, hogy 
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a helyi bor h/re silányuljon. P6terfy feddGen állapítja meg, 

"Nom mulaoztom cl ezúttal megróvni a ozokozárdiak azon tott6t, 

miozorint  GL Lvó 	vótoU 	JJc, /lyguatrum 

vulgare/ ,Dotzrólval fpotik,  hogy ez által aooknak siitétebb 

színt adhaosanak. E footókből, mint hallottam, mindon akóba 

mintogy 10 itczót vogyftenek. Legyen bár o ouer orvosi vizo-

gálat nyonAn egószen drtalmatlan az ogáozségre nózvo, bore-.

rookosi tokintotbon azonban káros ash, mert o festanyug nom 

16vón borral bonoClog ogyeoUlve, szállittiokor, mikónt ma-

guk mondták, a bort zavarosod  teszi  a  attól elválik, ós íj 

a szokozárdi borok bocsát mindon000tre tetemesen  csökken-.

W./56/  

Am ugyancoak P6torfy azt is látja, hogy ouí6bk6nt a bor 
kozolóso,  bár ogyozora, do "az itteni pinczók tOmUtt 

f61db61 rlovtik, mellyekben  a bor jól eltartható" 6o az "atm.. 

lában 5-6-7  akós kádakba ocaretik, mellyek bor  alá nam kó-

neztetnok mog, a mollyokbon a  veres  bor k6t 6v alatt 6ri ol 

kifoj1Cdós6t."/57/  

Uoszega6ok6nt megalapithatjuk, hogy a kereckedelem 

borkezolóst /gyakran a hastioitánt lot/ magmlabb színvonal el-

6r6o6re 3oztönüzte. Nem terjedt el csupán nóhány új módszer, 

mert uz orCs 6s 6rott ozekozárdi vi.irtiobort bohatóbb  kezdés, 

nakUl is bírta a ozállítás viozontagodgait. A kt;votkoz6 1- 

dőszakban nan is az e táron v6gbament változások a lényege-

oak, hanom azok, umolyek a szaC szabad tulajdonát 6o dózsmu- 
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kötolozottazónok lonizása raccxaőzik. Ez hosozd fayammt 

az 1848-1u5J közZAti időnzakban, több tényczcl egyainra hat& 
saként (51-1 el cadcapontját, a nzeiGdősama arökváltsdol. cor-

IMO mer,V;t6o5t. 
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211, A 5x.itaz 14.x.114,-44.5 awaciAzDAsiG, 	 IsaAwvi;,,,i44".1,1‘ 

ALAJ.1850/ 

A 1)o:2(167,1164,..-U,:u1;_v:atz_forze;=Gd6rit ol(3,4-(16:y, tów;Q:: 

Hosszd 6a kUzdelmes időszuk elute meG lUig; szeptember 

15-6t, amikor a forradolni törvényhozás 9. törvénycikke  t La-

vetkezőket mondotta kis "Az drbér és au azt p6t16 szerzŐdéce 

ulapjein eddi Gyakorlatban volt szolGáltatésok /robot/, dézs- 
és pénzbell fizetések  o 'Wry/tiny kihirdetésétől focva ;;; 11,- 

,.„00).1 Liorsiatintqtaok". 	A szekszárdi szaCtermeszt6k u ha- 

zafidi lelkosedés mellett az érdekeiket coo1Gál6 törvény ha-

tdsdam vdlialtak derekas részt a szabadokharcból. Az ozorai 

diadal elé:ésekor fálretettok minden oGyéni érdeket, olyany-

nyira, holy Naz ellenséces 'briber lefecyverzécónél közremakii0 

dött, a ham suolGálatábas távol levő férfiak helyett a sock-

suárdi szől6knek az évi ritka diddsos bő Termését az cum°. 

nyok és  leányok kányszerUltek nemcsak leszedni, hanoi UODUO 

is  puttonyozni és elGázolni"./59/  Aloacauk u törvény hatdsd 

ra érdemes ezt  az esetet idézniink, hasom annak u vélekedés-

nek ellenpólddjaként, umely azt  tartja,  ha u parasztot, föld-

mavost  a  azdaski munkák elszólítják, akkor hidecon hecyjdk 

LIZ  orszkop jelentósée forradalml események. A szekszárdiak 

számára a  termés esetleGes elvesztése katasztrófát és czegény-

sket jelentett volna, nőij.13 eGy omberként csatlakortak a ha-

zájuk földjét  dúló ellenséL;Gel szembeszd116 serechoza 
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A szabadságharc azonban minden laúni adozat el:Lena-0 el-

bukott o u rookció nom talekedett: mnr 1049 nzeAomberóben 

ldbbal tiporto a fenti tUrvónyt 6n vinnoaállitotto a sző1G-

dózomát. Ezt erőnitette moc.z  10543-an 1.1rb6ri nitens,  umely 

ezt a terhet in a  "vodd üélId1l teljesitendők" kUzi5 norol-

ta. Lci tekintetben ez utóbbi rendelkezón mécio szerencnő- 

nek mondhat6  Szektád  uzázatl.Als j7,',0. 	kjaa9n1ta,  ucyanin 

t 	• -k ' 	Btt LZOT' 

Aetdbeng  
Az 1040-1353 kUzti időszak esam6nyeit mecfelelő /kollő 

bűnáca óz elfoculatlan/ roman hiányában neház nyomon k3vet-

ni, az 1-36-o szombe6t1G, hoc! 1356-bon o  utána nom Urillnek a 

nzőlődtSzana-váltsági nzerződásről mint fonton ós nacyszera e-

rodoőnyről, holott országooan couk a fenti időpont  után  tíz 

tiv maw: kiitnek csak hasonló ecyezsóceket. Az ok bizonyára 

nem a ozabud ozaGbirtok látrojate a látozólac no an a 

váltási '..;onzoc cam, mart orszácon átlagban 100 forintot 

hot ozámolni katasztrális holdankemt  c a 	nzeknzárdiak 

/ekkora terUletre átozámltva/ 87 forintot fizettek ooztrák 

órtákben. 

Az 1649-es norozaton borddinftwomectaGadánok mellott ok 

lehotett az in, mire ecy 1374-en  loo1őolkLWint&ii iratban 

bukkantunk ra. Ebb51 tcidcrW.- min párhuzamos adatokkal 

ecybehanapidun m o  hocy a bordózsmit 1049-1353 ki3zUtt az előző 

óvek tormdisreamdnyeihez vinnonyitett átlocUsonegben finet.. 
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tők készpénzben, majd ezt kUvetően 1354-től, harm 6vi  ide-.

tarn* nberdézsmit haszonbőri sserződőst" kUtöttek. /62/  

kezdetban az urdulomnak ős c szerződésesaknek nagfelolts 

A szőlailvelés amint erről később az lesz - épp ekkoriban 

vdlik intenz:tvebbő l  az 1052,-53.-551-56 , 6o 1057-es évekről 

podia tudj .ak, j6 borővek voltak, íGy a hamon java a dázsmd-

oak  kezében naradt. A kUzvetl3n anyagi hasznon fi1Ul elkerill-

hették zaklatdsokat és törvénytelenségaket, amelyek 	krun 

fordultak 018 a dézsmanzed6=61. Kivonták naGukat a kUzvot-

len allenőrzés a161, ugy, hogy mire 1050-ban sor kerUl az 6. 

rUk4A1ta1l. ezerződésra, csaknem  tí  z éve nines pantos adata az 

uxadLlomnak a szőlők hozamelreal /Uem Levéso6  játszhatott ez 

krzre a v•:_riTnylvz. alLcoony necvellteicl Usezecbona A mezővé 

io  saját érdekébon kiépítette  a ddimilmjiradék-ozedők hd16- 

zutdt, amelynek ssintőn nrzy jelantőséGe leer, a szerződés 

mockötőse utin. 

Az u2A:cia1om is kihasználhatta uz időszakots caUkkent-

hette  t.  te:mészotbeni bordázsmdndl nacy számban alkalnezott 

soemélyzatet,  U  pdnzjdrudők folytdn nem kellett félnie 60 

fügznie a  borpiac  vdltozókonysdadtól, son a dőzsma megtaca-

dasdt61, tőkéjét mdAhovd ruhdzhatta be, vagy élvethetto ké-

nyalnesobban szerzett ji3vedalmét. 

1056 ut6n 	wIltorAsok tilltOt be n borpiucon. Mika 
alakult  r  rPc,rArdi Borkereskedő T4rsulvt en a bordrck nd. 
mi felfután4t is eredm6nyezte. A részvőnytdrsasde sajt Uz-. 
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loti hasznamellott biztosabb j8vodelmet igőrt a gazddknak ic. 

Az uxudalom nom nó2hotte tétlenül, hogy kinommiznők: 

rdjUtt, ha nagy tamegbon ondllItand a dőcsmabort én nom pénz-

boni nzolgéltatént kUvotolne, dupla hasznot vdghatna zneb::o. 

Ezért norm akarta a szorződőnt modigtani, ban= vim= klvdnt 

térni a  korábbi  tormőnyjdrudókra. 

A dőznritisok kétozeresen is hadakoztak oz ellen:  a foko-

nottabb fUldondri ollenérzés nagyobb hatőkonynagd dózsmdldnt, 

az uradalom nagy tUmega bora pedig nagy olőnnyol 

nonytdrnat nojtotett. 2.211oz  járult  aó, hogy 1657.1853-ban a 

pénznzako idGmakon pangeint hozott az Unleti életben, amely 

a birtokonekat jobban, do az tu-adaltint in adjtottu. Valanzdt 

előtt  dlltak tohdt az olőbbiok, akik még 1074-ben is Leta; em-

lékeztek an akkor mdr teljen ogénzóbon kifizetott adőoségok 

előidőnőjéro, mint"a Back41/ kornzak rém-uralma alatt tor. 

ménzetbeni dózsma modéo fenyegetőnével kierőnzakolt 

váltsági szol.ződón"-re, vugy "a rémualllom ktigiespina, Aouloo 

alatt !Lama tornéamtbon snedni szdndókolt berdiSSMO WOOV00 

von idGnzakdra. /63/ 
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limmial tatilLaLgailJ41194,11160000.... 

A bordézsma-örökváltsáci szerződés "mely ocy részről 

szekszárdi tanuinAnyi alapitednyi uradalom, mds részről  pedig  

Szeczardi azGlairtok000k Metitt az 1853a évi Szoptembe::: 

22211 " jött létre a szabad, tenets földtulajdon alapjait vetet-

to moc. A mecváltundé ozőlőtertilotet a osproni kamara mérte 

az orő1 készült térképot 1860-ban kiegészítették o ma 

icy 1860-us katasztori térképként ismereteo. /A következő ol-

dal olCtti melidkletes jól leithaték folvett parcollák, 

la, a tóritipon podic u zöld szinnel határolt város és piroa 

szinnel jelzett sző1Gtortilet./55/  

A szerződéo az  addigi  összes dézsmaköteles sza6re szól, 

uocvatott 2969 macyar held/66/  Aiszokozdrdi szőkPk 96  
tette  U. A teljes mecváltásiösszec mecoszlása akövetkez: 

"a szoadidi alapitydnyi uradalom pósztárába" 169.669 frt 50 kr 

"a szecmárdi közséci oskoIe alp számára" 	15.424 frt 50 kr 

"előre fizetendő 5 irmant" 	 8.483 frt 47 " 
.  mums 

1 fizetendő Usszesen 193.577 frt 47n " 

A szerződés eaéb fontosabb rendolkezései közé tartozott, ho'y 

a \drop konaunitásként vállal folelőssécet, "bármi oloni eon-

pets esetében a fizetés halasztáni kifocásokról lomondván" /!/, 

a halm ecyozlő rész lorovására. A kamatot 1859. július 1-től 

az első  részlettel 1860. július 1-én, majd félévenként ocy-

ecy részletet /osetlec többet/ kell fizetnie 1870./.1-ig. 
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rendelkezás volt, hogy csak okkor fog "a tact-
kUnyvben feljegyzett dézsma /I/ birtok szabadd6 nyilvénithat-

ni", vagyis  válik  ozóbadon adhatdvd-vdhetővá. Alecjecyczoill:, 

hogy már 1043 előtt is - mint Fényea alek irja/67/  "szép 

szabadságokkal rendelkectek a azokazdremilgo 	saiiltAket 

szabadon  adhatták vehettik0 

A fizetés biztolitilidra a mozőváros"a volt fUldopura-

jogalbalépns mehatározhatja a szőlőszüret idejét, 

be adhatja a borldrési jot, stb. /68/  

A fizetóst 1874-re, az időszak rossz borévei miatt, 

csak kUlcsiin fUvótelével tudta teljesíteni a város; bár 

még 1369-ben elháritotta a kUzUsség vezetése a  kilátásba  he-

lyezett állami támogutdat /69/ , de egy évvel később mógis áay 

határoz  'a  illető Ilinipoterimihoz két évi időhalasztásért u 

folyamedvdnyt a Uag években uralkodott elei csapdsok fel-

porolásával haladék 	felterjeszti./7°  

6sszegzóaként olmondható, hogy a szerződés megkUtőse 

pozitiv jelenség volt, előre mutató  tett,  mart oposii nacy 16- 
vist tett a faudalimmuo Wiedványainak  felozámolása órdekóben. 

Másfél  évszázados  ftiggőséci rendezerrel mgaltott, kikUszU-

bUte az uradalom atyáskodásét s am intenzívebb gclzdálkoddst 

is elősegítette  ,azzal, hogy annak majdan ramélhető hasznán 

no  kellett  a  gazdának  osztoznia a fUldesárral. 



IV 

Á 39. szásad máxodik fe16ben, pontosabban a fi1o=6ra i-

dejét,41 a 011416- 63 borgazdaggbeit rem sajlik a szdnt6fUdi 

ka1tdrahosm6.thet oaddltsvdltds. A metsz- majd a ozedőo116 

olterjedióno, vagy más coskUsUk megje1en6se m6gie mutatja u 

fojlődőnt, do We inkdbb jolzi  ot  a trágyeisds 6ossel-as6d6so 

68 a kar6s68 °gyre 1okos6d6 t6th6ditdou. 

A motazGo116 megje1en68e a bervid6ken egybeesik a08016- 

d6sama..vd1tnag megkUt414ve1, bár a ssdnad v4g6n is udg sotnn 

hunonajtik 6vszásadok 6ta j61 bevált kacort. Alábbi  ábránk  

mutatja u motnalo esskOselnok fejl6d6s4t: 



A baloldali onaaticor mollott, a kUntipon eihelyezkedő /3116 

sajátos tormőke a mat ozázad vo5G1 helyi iparnaks jóval ne-

hezebb, alkfilnatlanabb is a netszéore. ilzt az eddiG inueret-

len tipust mőG az is jellemzi, hogy,mint as alábbi ábra mu-

tatja, váGééle két pofába őr nyuGalmi állapotban. Ez a ma 

már kihalt eszköz nem csoda, ha nehezen vette föl a versonyt. 

A jobb ezélen látható  alló súlya az előbbinek barmada: mflx 

Gyári Wouituény, a hozzáértő kezőben könnyen mozgó szezzzám. 
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1656-ban wí u kettőo allapot látszik az eszkOz olterjed6o6- 

bon. ntivoldsi acyik osEsküzia metszósre lecinkdbb a m.g. 

eGyeoUlet által 1846-ban kiadott kistUkUrben rajzolt Us+ 

haozndltatik; ecy év óta azonban már elszaporodott a kromoi 

nylrő 0116". /71/  A laoodbb olterjedéonek az is eft 	hoGy 

a kopasz fejre, ea/ ozomxe metssdondl a két enzktis versony-

tars, mert ocyformAn hatékony óu cyoro. 

A ozodColló első mocjelenése majd 4dsz évvel későbbre 

tehető.  1375-ben tToluverth Form= koroskedő Ur  igen czól-

ozerd ozGlGszedő ollókat hozatott, mel;yek  asnőlőezemek cam 

szóródástit ós azok felszedéoe körUll sok kollometlenoket elo-

dázhatóva teszik a hasznalanuk idadmélóst /11, eredményez"./7 2̀/  

A kupák esetében viazonylac kevés az djdonsac. Móc 1846- 

ban irta Pétorfy, hocy "haramazor kapálnak, inkabb néaisze- 

8a,mint nswes kapáva1"4/731  1050-ban a iTunkánál e  'Moto

chaufl" nova doó hasznaltatik a néoyazeri /7/ kikapálásndl. 

Az UDC, második 6a bekapálas qIuster hauen mit uunwendicon 

RUckon" kapával tOrtónik"./ 74/  Az ut6bbi, tijdonsdigoak vehető 

kileika tracyázás nacyobb elterjedésót 60 általánosabbá vá-

ididt sejtotik, ezőrt fontosak már 16tUkben in. 

Az intenzlvebb sző16mave1ésre utal, a Péterfy  által móc 

nom lamert, de 1353-ban mar moclovő vabsró hussmaatu in. 

vat nedves Időjárás LaksIMival annyiszor vakartatik  a sző16, 

hanyozor Grmoonak  találja  a Gazda, mivécre Baja  alakú vaka-

ró  használtatik" ./75/ 



GC, 

A  tUa;iaG uttin141dna  

Az 1029-en Etyed-féle üsszeirás, noha kifejezetten kér-

dezi, Szekszardon nem jelzi u trágyázást, bár már 10. századi 

forrásuinknál  láttunk,  ho Gy an  ha alknitil  is - előfordul. 

Péterfy 1046-ban átmeneti  állapotot talál: sokan még cock tud-

jak, hoGy a  trágyázás hasznos, de  annak helyes módját nem is-

morik. "A trdaidzást Gyakorulják, kiiiönösen a asorGalmasabbak 

földet porok szerint fölkupdlvan a tőkék melló hintik  L.  trd-

adt, midőn  a  kevésbé iparkodók csupan  a  fUldfe1aletre szór-

ják aot."/76/ 1050-ban ma. "a szeileföld folytonosan javItta-

tik részint iotálló-trágyával, részint szalmatőrekkel ős po1y-

vával". /77/ 1069-ben már  Szekszárdon  is ügy vélik "Naaion so-

kat tesz a talaj mecgzoliditénéro nézve, ha azt éventint Ut-

ször-hatozor meekapdljuk, ha minden hetedik, vagy nyolczadik 

évben megtrágyázzuk, vagy ha e helyett évenkénti bujtás-dön-

tés által u fOldet megforgatjuk o ezt egyszeromind tráGyával 

is sedtjük, ha a oz616t mindenféle Gyom- és guztél folytono- 

sun  tisztás  tartjuk, minden munkáját annak idején megadjuk". /78/ 

13cyanczat: az előbbi czokozdrdi szerző  veti föl, ha "televóny 

földrétoccol javithatndnk Urec szőlőinket, tartósabb és biz-

tosabb arodnényre jutnánk vela, mint an  dllati triadvill". 1731  

A talajorő utdnvAldsa  tehát központi birddlosé  vélik  

szőlükben, ennek azonban csak oGyik oka a Usgyobb termésért 

való  szakadatlan kilzdelem, leGaldbb ennyire k6zrejatszik 

kényezer. "Lejárt md: annak ideje, Loaf a fOldokben vdlocaa. 
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mink" mondja u korabeli szemlélő 	kényszerülve vagyunk 

oly füldbe ültetni a szőlővespzőt, a minőt kaphatunk 60 mi-

velni, javituni még um ily silány talajban 16vG szőlőket io, 

illetőleg ezeknek  tel  át."0' '  A kereskedelem hatóerejónek 

mognUvekedőpét cis a tőkés gazdálkodás nyereségkőzpentdságát 

in e szemlőlő mutatja be előszUr. 	már nindon talpalat- 

nyi fUldnek tulajdon gazdája volt; midőn a fUldba az dlet- 

szUkciógethen Wilmot minder) gaaddnuk tUbb ós tUbb hasznet  kel-

lett feblettatnia s or= nisvo a kereakedósnek is  napról  nap-

ra OVekvő lendülete mindenkit kótszerezett soralomra buz-

ditott: akkor ős ily hatalmas indokok által VoztUnUmtetve au 

északi rd./met:en levő azőlők  tulajdonosai  is mindinkább hozzá-

láttak azoknak rondos  és  szorgalmae mivelőséhers /.../ ás 221;d; 

erodményro jutottak, a minőt elődeik századok  alatt  remólni 

son  mertek  volnaf,"/all  

A folyamatnak jelentős hatása volt, hogy addig figye-

lam° son méltatott, terméketlennek mondott területeket vett 

intenzív művelősbe, vagy alacsonyabb órtéka, tads mtiveltioi do-

ban hasznositott területeket  plántáltak  be szőlővel. Ilyen 

volt a szekszárdi határban levő hidasi dalő is, amelyben kez-

detben kendert termesztettek, do 1860-ra már annyi ezőlGt te-

lepítettek itt, hogy dj hegyptioztori  járást  kellett  javaik  

védelinóre soervezni./82/ 
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A jó borkezelés keveset jz...vithat a szUret utáni bar minG-

aggin. de a rossz anal többet árthat. A 19. század elsC felő-

nek idedija, a nötőtvörös, erős, savas bor aszállitást sera 

mindig  bírta,  főleg, ha  hamisított  volt. A borkezelős akkori 

fejlődését hdtrdlttAtta, !logy hordékkal együtt vitte el a ke-

reskedó a neddt. Matz Pernne éppen eW 1034-es Tolna mecyei e-

set utdn jecyzi macs  "Láttuk  azt a borzasztó rundaságot, mely-

ben ezek a hordók gazddjuk kezébe inmót vionzakerültek, n moi.;- 

Valljuk elvégre, hegy az illy edőnyekben, melyeket a piszok ős 

peas?, át mac áthatott, még jóravaló moslékot Dom lehetne tar-

tani". /83/ 

linen a kiszolL.dltatottadcon vdltoztatott a kereakedelam 

fellendüléso az 1850-es évektől. A nagyobb kereslet kulturdlt 

borkezelént igényelt e ennek közvetlen előzményeként ósszera 

sztiretet. Néhány nacyobb gazdesdcban így a 25-30 holaaa Au- 

-birtokon - ennek már szép példáját látjuk. Liár Péterfy is 

dicséri "jLvított pineekezelősét", de GyUrky Antal md:: 

szUretét in leírja, erszdgeo példaként állítva azt a tort:41a 

elő. 	két részletbon a "fehér scUrotet" tartja, "ezen a 

két oztireten kívul,  melyet b. Augusz Antal úi faji szétválasz-

tás tekintetőből tart meg o akadarku épségi ős érettsé - 

c 	szempontokndl fogva hAremszorra szedetlk mec; elsőben 

is megtartják a andApak nevezett pairetet,  mellyel minden hi-

bds kadarkaftirtöt mocszednek; erro következik a ozón szUret‘, 



mellyel u juvd$ geggyüjtik, 6o vágtére tartják meg L. 	 

Ai/OB./85/  /Hadd jegyezzük nog, hogy hasonló oztiret nóg na-

jaitikban sines,  bár  haoznDs lenno.../ 

Nyilvánvuló, hogy ezt u soUretolési módot előoegitette 

birtoknagyoág: mivol egyszerre agy sem lehetne lebonyolítani 

Q nagy munkát, jó ozervez6osel kell coökkenteni L 

terhát, vagyis érdi ós min6o6g szerint több fáziora osztLni. 

A munkaordenzdakedas korai formájanak azonban anyagi haszna 

Jo volt. "ravel Utszörre ozedi be termósét, ookkal költodge-

Babb nala  i  sztiret, mint másokndi; de mindamellett nines oka 

megbánni az önkánt elvállolt nagyobb költségeket, mart évek 

au 1,6-20 fatiável  adj.  oi ALY.L;z:vI.hwatilaak.ukalat, r1416,R 	 

b -1 	bur  e Borának ily rendkívtili nagy 

 

ártáke pedig siWOMOSOD OW: as okaairabb olvolóai, fuj 6o ér,- 

tóknockillUnb8stotdai dB kozoldai eljbodamak oredmónye, mivel 

a szőlőfaj, melyet navel, szintón csak olyan kadarka, mint 

többi guzddó, szőleinek talaja pedig 6s fekvőse jó ugyan, 

do korántoem  Jobb,  mint többi szonoz6dja16."/86/  

adbAhy nagy szGlObirtok mellett  a kisebb guzdaságok-

ra io jótőkonyan hatott as Utvonoo óvok v(564a kezd6d6 bu-

konjunktara. Iiaarbcul elősegitette tOrekvőpoikot a Szegoárdi 

Dorkerookedő-Társaság, amelynok célja volt egyebek között, 

hocy "Selbstundigen Handel au begrUnden, und 1.4Balh. die m-

ine Handhabuag dos Weines 	zu be2ürdern". /07/ 

Lindez rdadásul nemcoak elv marndtt INA borokat a ttirffnlat a 
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leGrendszeresebb elvok ozorint kozolteti"// ,  Írja  a Szoczár. 

di bordazat ozorlijO, dO GyUrky Antal is ágy nyilatkozik, "a 

társulat  borait  W.o1vn,  azokat mint 	tezelésben xdosesdow 
tetteket cock dicsdrn 4  lehot". /39/  

KUrUltekintű volt a tároulat 1dr:taut terén is: 1353-ao 

Boreirozubdlya luirminc féle /19 vUrUs és 11 fehér/ bort klnált 

eladdsra, oőt a hordák, indllításuk ós Irmérték átszámitdouk 

lestontooabb tudnivalóit io olózókonyen a vdaárló fiizelmébe 

ajánlotta. Ad. a kUvetkező oldal előtti melléklotet a Gao. 

daság1 Lapok 1850. mdrcius 25-i 12. számából!/ 

A filoxéra előtt azonban korintoom víit ltalánosud a fej-

lettebb onUrotolósi éo bordozati  technika  a1kaImaz4tim4 Ea ko. 

rabeli cmolomirdi verselő, Bork Endre reformátue tiozto-

leteo móc I890-ben is a róci módit litja, amikor aozőlősze-

meknek "Durva oodkban, kemény lábak tiprápitól Ldes 

letelk  or pert= alatt kifoly"./9(1  Icon fontoo a tovdbbica-

ban azoknat az okoknak do k8rUlmónyoknek tisztázna, amelyek 

tovdbbi fejlődéot cátoltdk va vieozavatettót. 
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15) 11Inseatlette, fehir; ez a raj a feilar fitrignalu3.11 is Se- 	171  Oporto, fc. 
nuTrannal egyöu s3sih.ete1re, aka a anedeki rinasighan a 7egfino- i  &an rathad,ez a faj 
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Kazin tiz etek t  t  eá1ati iink - 

Borcirszabálys 
a szeg-zárdi borkere.skea riszvény-tirsulatnak. 

heiyben, ausuia: akó 40 p :ntj 	nelkül"sitasláb szerint ?plea. 

Vri borok. 

	

szegzirdi jó mingii. . 	. . 
1837. 	jobb zniuösigii . 
18-57. /1 	 , - 

1847. 	egiszen nelzei 	aég  
1S-57. 	kivilogatott 	  
1858.. 	eg.szen jú rei 'o4k.tre, 

71 

• ketnny 
1856. 	-n 	kivilo,gatott . 	 
1855. kenainy tolnösigii   
185.4. 
1852- 
1.433 7. apithl legjobb minUségii 	. 
1854. „ 

• 3regek , a lcs-jelesb mins4iiek 
7— 8 18.57. esiuráki legjobb inin3üek. . . 	  

1 .3as. 	„ 	 • • • 	 • • 
	8-10 

4— 61 1857. detsi jó zoin&sigiiek . . 	  
4— 6 1857. ei3t.s.invi j 	 . 	. 	. . 

	

ninai jegjobb sainZim:giiek ... 	 6— S 

Felt ér borok. 
1857. apkbilegjobb 	giiek 	  
1836. 	„ 
185-5. 	„ 

1!! 	Zre ,„74!)bek, 	faj tijuak 
I  "33 7 esibrák  legjobb fajtájú 
3356. 	„ 
1 ,857. detsi legjobb▪ fajtájú 
1856. .„ 	r  
1855. 

tl 

1 akó vasas lordóban is hitelesitve, akója 2 ft 15 kr. 	2 ak6 
2 fr. 3-4 akó 1 ft 36 kr. — 5-6 akó 1 ft :30 kr. — 7_10 ak6 It  

k r, — 10-14 akó 1 ft 18 kr. — 101) bicsi toettni teher Tolniiig 
a gzbajó iLlotnisboz 10 kr. — 	Pestig 21 kr. — Pozsonyi; 
4 -) kr. — 13csig 50 kr bizt!.sit:is !Asseytu-anz) 	— 1 alsó 
L;:csi font. 

pint  vagy 2 1 '2  akó = 132.37 bajor pint. 
• • 2',.2  „ = 31.1 	angol GAlon. 
., 	„ 	2' .2 	„ -, 	7S ',.-4:2 frar!!!, -.!Irli pint 
• • 	2 1, 2 , =-,- 1 II 702 f:ar.ezt Litres. 

* ••• 2 1, 2  , -=----- 72.678 hann(!vcrai Kauna. 
* ,, 2',/, „ = 56.6 amsterlatni Vat. 
• • 2% , =-- 123.58 porosz lluart 
11 	• 2t.', ,--4 115.15 01'097 Kruschk. 

• 2 4,12 ! ,.- =----= 117e4 *visa Measkannen. *  
44 	• 2% ,- ":----;--- 36.75 török Almnd. 
.. 

 
• 2 1 '2„.  --=---- 78 33 taml nrgi Karma. 

t
i 

311 
	

31 
	

71 

• • 	.0 

akója forinttől  forintig: 
4— — 

. 	 5-6  
. • 7— 8 

• 9 —10 
16-13 

• . 	 6— 9 
• 10-12  

  20-24 1 
14-161 
10-14 1 

e6t,enyi„ 
„ 

/1 

. 	 . 	• 

1 — 7 1 

1 —14 
14 —20 
6— 8 I 
8 - 1 
8 - 10 1 

10-14  ' 1 10 —11 , 
— 

43— S 

100 was-trial 
1 4)0 
100 
l(f0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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V. A KORLÁTOZOTT ZJIICKUIJTURALII; GAZDAL1WDA9 %I:Z.11=4.1  

1. A szCaGtelet my:vs/ism s 

ACiagh.91.' 

A sző16 Szokszdrd lieeleteiguilignag hasznesított textile-

tőnek egy UtUdét teszi ki csaknem az egész 19. szdzadbtin, o-

pen az ardnyon majd csak a filozórtl vdltoztLt id51oge2en. 

Pigyelemre méltó, hogy 1856 és 1881 kUWitt az amagy is 

nagy szől6torület 14 %-kal nagyobbodik, 2313 katasztrdlis 

holdr61 2640 k.h.-ra nbvekszik. Az 1880-no ővek elején ri kd-

vetkező ódon oszlik meso vdroo teljes torti1etes/ 91/ 

teljes to2Ulot, 	ős boltelokkel 	12.969 kh 791 n.W. 
szdnt6 	 3.538 kh 852 n.31 

ov 35 	 2.872 kh 1239n01 

212.9.11121.21.aga 
locplő 	 1.616  kh 1244n.U1 

rőt 	 1.20G kh - 

meli5g1zdomégi1ag nom hasmnosított, 
beópitett terület 1.100 kh 1522n.01 

Szokozdrdon a liZzalapitydnyi Uradamat leszelmitva egyetlen 

nagyobb birtokos sines. A 294 hh. füldet birő Autusz Antalt 

/1678.-t61 6r6kUsoit/ is boleórtve e tiz locnuajobb birtoL 

6oputorU1ote is coup& BOO kh., amely termószetesen  szántó, 

nem oz616. 
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A nzőlőbirtokra Y16G fokozottabban 411 ac elaprézottsdc: 

a haGyaradnyon, 	cualddi gazdandgok terillete 2 kh. kUrUl 

mezcG, do not az enna kinebb, do mAz 61etképes tnr-Degazda-

e4g.  !okot  kovén n7Antő, rőt, lnmlő eg4nIfti ki. A nzlinték-

ra  no oak Gondot fordltan, 1883-as adat szerint mág 1egn-

1Ibb fo1őt hdromnyamison rendszerben revelik a kornzerdbb 

váltégazddlkod:in itt./92/  .7!Gy s szint5fö1d wifely mdr 

Bál 	mcGyelc!.rinakor in kovénnek tit 	Gabonaigény 

egu 1.6m:6t fodozi =Lk, enen folql a vdron behozstalra sno-

rul. Az dllattonyénztés a lehetkftekhez és igényekhez kő-

peat azahkUrff, az 1374-on leGelőfeloszteini perben mindtaszo 

150C maxhAr61 banal az irat"'. Az int5116z6 dllattartdn 

ridog mollett aliG hZdit text. Ez utébbi ok miatt m6G a 

trdgydzds non td1 gyakori igényoit is a 3sam3z6d fa1vskb41 

kell fodczniUk a cze1:sz:1::di gazde:knak,  akik  a pénz kitapcso-

lAndval borért csoraik talajerő hordomégt. 
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monokultúra tormolózi  

Sajátos, korlátunott monokulturdlis Gazdálkodás kópo 

bontakozik ki o16'ttUnk. Hem fából vaskarika a "korlátozott" 

ós a "munokultire kifojozósok °Gym& melletti hapandlata, 

ha arra Gondolunk, houf a 3ző1L- de borGasdasdocal foGlal-

kozók tabs4Go számára ez az dGazat biztositju a jUvedolem 

65-90 ;:psiit, ugyanakkor GazdusáGukat mks= nevothotjük tioz-

tán monokulturilisnak, mort ahhoz kieGászítósUl csatlakoz- 

nak más korosoti forrdsok is. Ilyen az iparazós, az adminisz-

tratív munkakftből adódó korcsot, a morAicazdasáG eGyób to-

rUletón vóczott munka spesblenc. Ez utóbbinak a bortormás.. 

hoz való Adenoma irsdkelteti az alábbi táblázat. 

SnOasárd torm6nYei az 	óvol olc;45n/94/  

Wm), 	6.000 márC 

kótszeros 	2.500 már6 

drpa 	1.200 mér6 

zab 	300 m6r6 

kukorica 	2.000 márő 

burGonya 	2.500 mórő 

takarmányrópa 500 mdzsa 

kondor 	 200 mAmna 

szóna 	10.000 mázsa 

bur /Lizepos óvok eltlaGa!/ 00-100.000 akó 
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A fenti dlladot kivató tényezői rőzbon Szokozárd sde-

cidlio jellegzetesságoi, részben  a sajátoo kolet-európai fej-

lődós tUnotel. 

A korlátozott monokultára egyik oka, hogy a szőlőtulaj-

donosok nom állnak rá teljoson a szőlőtermosztősro do borké-

paiteisre, mógpedig azőrt, molt főfoglalkozáskánt ipart amok, 

morei, városi hivatalnobréteg tagjai, vagy napozámmal 

kesnyouertilnok szőlújtik snalc819 jUvodelmét pótolni. 

	 jelleget köleoUnUz oz, amelyet későbbi szóhasz- 

ndlattal 40t1a4o4mak  szoktak nevezni. Alig van a holys60- 

on olyan foglalkozású lakos, aki loallább mollók000n  no mtl-

volne vagy birtokolna szőlőt. Azt a szőlőt, amely minchmnyi-

uk szxúrua jólétet jelenti a főállán biztos alapja mellett, 

amoly a mogélhetősro szolgál, főleg a rossz tormósa évokbou. 

A korlátozott monokultúra másik oka a tőke azorepóben 

teresendő. GazdaságfUldrajzi tényezők mollett /t.i., hogy a 

sikfUld tovősbó alkronos a naccoor.intff szől6kultáráru  L. fagy-

veszély ős  a room mikroklíma miatt/ 	 ls sL;crc- 

pot játozik abban, hogy a termolós nem alakul át tisztán mu-

nokulturdlisad. Másrőszt  tőke_reiativ 1114nAt pályoubitja 

a DAB Goadladoli deakban szerzett  haszon  rossz befektetése. 

ji.taajah 	évszázados reflal:eket idéz, 

feudLllic kor tárOndalmi érvdnyoatilósi formáinak század  vő- 

i továbbélőt •olzi. Ez utóbbi két jollogzotosséget csak- 
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nom LI:: ocósz Kolot-Eurépában raoctiaáljuk s icy czekkol 

lános tőnyerZkkónt koll számolnunk. 

A fonti Lóp toszi vildcossd sztimunkra szekamird 6o m6G 

számtalan kolot-európai vamp társadOni-cazdasisi mozdulat-

lansácdnuk aka, alapját: az ipar nem kápos a helyi icényo-

ken ti1 te:molni o Unmaca olőtt is elzárja un utat, az ampan-

zit') lehotGsóceit is csokay tőkőjónok mozécazdusicba fektotó-

sévol. A  helyi  do a város kUzvotlen kUrnyék6nek icőnyoiro 

strukturálódott ipar kópit tárja előnk uz a etatioztika, a-

moly Szokszárd iparosairél kószUlt IOW-Wm./ 95/  Sneropel 

Uztük 39 csismadiu, 22 takács, 21 kocsmáros, 17 kovács, u-

cyanonnyi polnár éo odic°, 18  szabó,  12-12 fazekas ós aszta-

los. Ez a 267 "iparoo", akik kUzé née a halászokat is b000-

rolták /!/ beleillott abba a  képbe,  amit a korabeli ozonló- 

ólooldtdosal icy jollomzott: "Ard. 

IdOtokkolla  előre o onnok ja,olkt  abban koresendt5, 41. 

o . 	 4 
	

to! 04-41' 	1:-;t 	:rt 	dc  

veoznok.  ami termószeteson an ipar fejlZdősőnek nacy hAtrá-

nyára  

Am a monGcazdasácnak som volt :lacy elGnyére, mert az móc 

ezzel  ecyütt is t5koszoc6nL: s a bortoruolGknok ninco  adjuk  

arra,  ho cy cabonuicőnyUket Li:x.12-61[z a piacon olécítsé 

ennok localább  ot  réonőt tőnytolenok macuk moctormolni. A 

lectöbb szőlőbirtok kicsiny ahhoz, hocy boxk jobb  piaci  

viszonyaira várhasson o icy akkor ad ol, amikor  kérik,  nom 

akkor, amikor u lecidodlioubb lonno. 
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VI. 	 • 1;   IIATAZA 	  

1. 	bozte:2eztr.ocleler.: ;Ie1eirt6c6Ee (3D  

A ozGlt.tormesztűk döntG tabsóce számára a mocahetós, 

Q "kőtlaki" birtokosok számdra a jólót tenntartásának eszki;- 

zo volt, hogy Szekozárdnak, noly minter 100GOC akós óvi 

termóoónok 9(J ce;-dt bocsátotta piacra, jó keroskedelmi viozo-

nyal locyonek. 

Az elLiállitott bor ocy rásze bolfUldre, másik - neon ko-

vós hányuda exportra kerül. A kor szaktekintólyo, GyUrky 

Antal oz utóbbiban látta fejlődős lehetősóceit. "Namink-

ban u szőlő cloak ügy foc kellő1 	jUvedolmozni, ós borainka 

Ara csak óc:/ fog kellő macasságba emelkedni" Irja l356-ban 

"ha a killfUldi piaczokon borainak biztos vevői lesznek. /.../ 

A killftildi kereskedősbe azonban csak ucy tUrhetUnk utat bo-

rainknak, hr. azokat ozólozorden s  a  külfUld icőnyeinek moo-

felolő módon kezeljUk." /97/ 

A vilác Jlőny  tájúra juthatott cl ozekozárdi 

szinte lehetetlen  ot folnőrutink. Magmkaddlyoz bonnUnket 

is, hoar a oluozárdi Borkoreskodő-Tdrsulat előtt nom 

kázták rAz innót kikcrulG borokat s icy azok, a konjunktúrá- 

t6i filecConmán cis Lids nóvon szorepoltek. A tdroulut tervóbon 

említi, hoc' b,rdoaux-i nóv alatt is szekták furcalmuoni 

noddt, ezt L.uonban  u Doi hozzdőrtők joccal focadják kótko-

dóosel. Ha ez valóban nom is volt 	ozamord cónyuk, amely 

alapszabdlyzotuk indoklásául is 01:61, haon ttikrUni a koruboli 
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állapotokatt nundt van as hogy ha szekozárdi bortermesztő 

elvótve a birodalom auporidlio helyein találkozik is saját 

hogyitincsolatáről nevezett természtvénnyel,  abban  mint saját 

sztilUtte fiát fel nee immerhetiftinnőt van as LI szekszárdi 

nőv alatt keverős dltal kaseekoddebo counseled o vidéknek bc- 

már a szőlők ol ,.:sóbbsdedindl fova is a jó szegsárdi  bor-

nak árát lenyamni kóposek; innét van an, ho cy mig a ssegzár-

di borternesztő szőllejében fekvő nagyobb tőkévol dolgozni 

tőntelen, ortv,z erazdnyére gyaraposik"./98/  

Banek ellenére tudunk a ozekszárdi boxról, mint a brit 

hadsereg ellátási eikkéről, /99/  Schwartzer 1161. bóc,oi kereske-

dő tevőken;7e6ge nyendo New York, itair6, Buenos Aires vdrosok-

ban való cocjolondeiről OEurópában koppenháGal, etoekholni, 

szentpótervári pap oikoroirőlif"" Bár nee a kereskedelem. 

ben jelentős, de Liszt  Ferenc,  /aki a szőldocazdaként is  ki-

váló Augusc Antalnál nóg, alkelomma vendkpokedett/ tetsző-

sift icon mecnyerto a milyvVele kadarko-16, foGyasettindt hags-

nosnut, egőszokosnek, Waltűnok tottotta o ezért juttatutt 

bola() ii6'  aGyengélkedő wipe, a,ztaLimit Am4 ski elegy *Ilium-
rópool amt wilatkozta a nodCra, alT6 warm%  •gésosó,p-
met es tartja  

A helyi 4jságok - olvasdik érdekét tartva Dam előtt 

érzékenyen reagálnak a borimegkedelem minden roodUlóo&m. 

i2dj6koztatnak arról, hogy megy a "borüzlet", felhívják a

8Yolmet a hasznos tudnivalókra e téren is, 1874-ben például 



icy: "A kit' 5 borok kedvelat ficyetetjük, ho cy ha a 

j6oitAr1 maradandó hirre vergődn# 1811-iki bor 63 6v Dal-

y:a 61etre jütt unokájdval immerotadept kötni ozdnd4kommak, 

idarkodjanak az 1874-iki szelpirdi burral 	wort Szek- 

undrd, °Del:,,  a milt 6vben k5rU1b0161 100.000 aó bort nzol- 
foc adni./102/ oiltatott, ez óvben leGföleb 10.000 akót" 

Liár uz oriz 	bc io beleszólnak, amikor 1377 

decemberacn, anikor a következő levelet közlik. Aki irta, 

neu =Az, mint "Minor D. reGensburci nacykoreskedő, ki $zoo-

zárden nth& borokat nukw mennyiacben ozokott vindrolni": 

"Inmereteo Un előtt írja ecy helybeli felvisirlójihoz 

1873. januir 1-6n az osztrik-magyar 6s nómet birodalmak kJzt 

16tező kereskedelmi ozerzCd6s ideje lejdr, /.../ mi hocuml 

6veken dt Szeczird bortermelőivel folytatott UzletUnkot moc-

ozOntetni vaGyunk lainytelenek, mert a vim, mely  eddig  16 mdr,. 

ka volt, 1CC mirkdm szind6koztatik ak6ntint aueltetui, v-

ia  5 frtra 25 frtra. Pelhívam czórt e bortermelő urukat, 

hoGy mindenmZdon a szerződős 16trejUtt6t azorcalmaik az 

illető ministeriumnál, nehocy a mindnyájunkra oly v6Gzete8 

szakItis bekUvetkezzők". aihez aszerkesztő m6G ennyit 

zött: "lit a ozeGzdrdi bortermlőktől fUccne, majd seGlten6- 

noI abajon!"/IC3/ 
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2 N.L.D.9=9,1=a121c1  1) aalcUl 6 ue c-1101% 

An elabi binonytalansigi tnyo5 kÍvUl ecyób okok is 

hdtrdltattdk  a  helyi berkereekedelmet: a lizegvirdi Borkerco-

LedG-Tdroulat 1865 ós 1876 Wont két oikkaoztdat ér meg. Az 

eloa még ki4overi, de a mdsodik utAn md.1-? folvdoárolja tel-

jeo inga do ingatlan vagyondt Adler U. Jinoo./104/  Milk3d600, 

135:: biztat6, a megxendUlt hitelt ookdig nom tudja visarajWp. 

tani. Podle  a  borkereokedelmet tab t6nyező faa Uont4nzi. 

filoxéra fronciaoreldel térh6ditilla utdn fokozódik a min696- 

cl vOrUobor irdnti igény, a a kutatások nyomán tudjuk, a ozok-

ozdrdi kadarka szinvoneldval no is felolt volna az elvdrds. 

nak. 

A vdxols vezetdoe, mivel maca is órdokelt, nem kev6ob6 

uunkdlkodik azon, hogy figyelembe vegye a kereskedelem mou-

n,vekedett kUvotelményeit. igy példiul  1330-ben,  amikox ntUbb 

koreskod6 mogfordulvdn SzPgt ,d.rdon, oda ndilatkozott, 

mionerint oz±vosen vásdrolna itt borokat, ha ezek fuehozin 

/mórgenő borfooték/ mentooségo irdnt hat6odgi bizonyitványt 

njerhetnon, a úvárosban, an ecyetom vegytan prefesozordval 

k6peztottek ti 	icrj alatt egy helyi gy6gyoner6szt, uki 

eozkUnUket is vtiodrolt a borvi Middidirsoil°5/  

A kereskedelmet ozenlólve azonban minduntalan infruoturk-

turdlio probl6mdkbu Utküzlink. Elva a helyt berkereokedelom 

mAr  okkor ozakkUra 6o meglehetCcon tőkenzeg6n, a bortermola 

gyakran cook tétlentil bovárjAt, rrJ..g  an idegen borkercokedő 
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vagy helybeli alkusza am ciladék kiszelgatatottedifit kihusz-
nava alacoonyon szabja mg as árakv.t. 

'Boon aszamord helyzeten csak a mer,.felelő kUzlekodósi 

hálózat változtathatott volna. A legősibb kUzleked6si útvonal, 

Duna, naci jelentőide a helyi kereskodelemben. A várodhos 

?camel 006' Borrév a kereskedelem évszázados tárgyára éo bera-

kodó helyére mutat. Ez azonban norm jelenti azt, hogy a kikiitő 

megfelelt volna an elvárásoknak, hiszen a hezzévezető utat 

csak an 1870-on ővek olojem 4p<tott4k ki. /A megépMt Gomonoi 

útnak nevezett szakasz  a dmlinmus  korban Magyarorszig leg. 

hosszabb egyenes iltsnakanza volt. L. a túloldali tépet!/ 

A gamenci hajőállomás an egyetlen kapocs volt a Budd.= 

vezető állanút mellett 1803-ig, amikor a varrúticnnyvonal 

Szekszérd vég4lleméssal bővillt. Addig, ha valaki vasúton a-

kart szállíttatni, előbb drujét Bétanzékre kellett szekereno. 

tetnie. Az iruforgalom irányára ds az ezzel kapcsolatos ke-

reskedelmi érdekekre 	jellemző, hogy Snekszérd és B6taszék 

vaddtait, now. alig 16 kilométer a kettő kZ5zti távolság, csak 

1897-ben kUtik majd 71seze. 

Noncoat  a kile' a belső dtbacitzt= is nagy hatással 

van a borkereskodelem. Mér 1858-b61 tudunk példát arra, hogy 

a lUszmélyutlt pusztullsát meg akart4k ukaddlyozni. Nom oaj-

ndlhatttl% err° a pénzt nem iert pesti kUvezGket /!/ szers6d-

tettek. 6k azonban rooszul végezték munkájukat s azzal véde.. 

keztek: a "rajta j4,r6 terhes szekerek  által nyamattatik be 
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az lit". A képvinelatestUlet ationban non olézedett mer.: emmel 

jogga vetetto a kUvezők notimére, az út "mirogirtica pénzen" 

készült, Wcsam ér sonmit, mert (A zdpQr iezei,elhordja. /1"/  

A várocon kereeztUl vonul5 fődtvonalakiiallett fontoe-

nlc turtották a bornz4111tIn er-rdb útvonalait in. Roy  mennyi-
1.e is; volt oz, not r11. nem mutatjn jobban, mint bogy Dec az 
újadarők otfausibe is belopakodott e roananndlat. 1873.ban, 

Lz icon cok Gondot okozé Sód melletti úton a sockc,dókba zu. 
1101 lovaotui 	husair  5 	nen nyakát snoci. nécnem az 

életvezzélyt xLíti az tiZsdclró elsőként, cmikor  c.  holyro-
411tdrt sa-ceti, hanem  at hogy  "en drok nollett hordatik 
le boraink icon uovezotes Aso° e mérin 16 karban ninonen 

/107/ turtva". 
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nem véletlen, hogy ozdantalan gondolatunk végz6dött ed-

dig tigy "a filoxéra időozakáig", "e 9C-on évekig". Taldn fur.- 

codnak tetoZhat, hogy a legutoled Sienzakban n emlitettem 

nég a nagyétvdad rovart, mint 1at6tAnyez6t. Kéteggtelen u-

cyanic mivel Szekozdrd no rendeakenik immunio hamoktalL,j-

jal 	döntb befolydooal van az életeket felenéort6 oz61- 

kér-teta a vamp oorsdra. 

Adatokkal bi3onyithat6, ho gy nér 1874-ben, filoxéra na-

gyarországi maajelenéso előtt, c. klosternouburgi pusztitdo-

kor a holyi újodg figyelmezteti a oz61.6teroonzt6ket: "oz616- 

vomozőknek és ped1 dgy 	kores - mint pima vesorZknek az 

asztrAt tartoadnyokbóli behozata1dt61 ovakod3anuk". /1C4/ 

Ezutdn in éboxen követik a rovar terjedénét. 1879-ben, no. 

hdcol pusztltdov.hor elhatdrozzék, védekozni fognak, vagyio 

teljeo mértékben felinnerték a vemzély nagyed004 

Hogy et midsokban is tudatonitodk 50C példdnyban 1-endelik 

meg do oortják onét ingyenesen Hermann Ott6 Phylloxéra-v6oz-

kidltdo elmff mav6t. /1°/  A borvizogdlatndl közronilköd6 helyi 

ri-60.7-ozor6s,7, 	fcr:tőzs150 fclifznort5r..6nc ,.k n6dt is ols/06titja 

az 1630-an dvek elején, rendozer000n e1len6rzi 	lűket, 

de non lel flloxérdt. 1863-ban a Földmivelésügyi Lliniorté- 

rium rendeletére alapoo vizselatot végeznek. A bizottodg 
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olGbb Budalxotoa tanulmdnyozta a foliamowa módGaatalt. e u. 

tdna "a szf.cordan teljesített kutataaok daezdra sem taldit 
ssoszdrd tojedolmoa azU116 hoGyóben phy11o=odt". /11°' Ebbe 

oor riyuGazant_I: bole ős clrendolik, mivolpa Budapeatre afilm61- 

osiit azallító koZeik loillayebben ideszállthatjik a ;,-Illyilo=- 

ordt"s a erhajócIllomAn mellott forrő vízmol fortnlenitm5k 

koaarailist. La mec ia valósUlt. Pelhívtdk tovabd a timel-

iest* hoar a "Szegsirdta Da:We terlede boaldnezen 14VIS 
mad birtokes kUsaGct 	szeiCtorUlateikxo nőzva basal** 

1%.1 rendsmabayokLt holizar."/111/  a belyihez, 	Lacroz_:; 

vők  foraelmdt, MI= mind.= -Ayan Lnyaz-,' srAlifft ,Indt 

tilt3c4 1  amoly c rovar tevaterjed6s6t socitheti az cctbo 

vószlopott toliactokről. A kapdkat, vakaxaat in 161aLz:2 

putják. 

101146.ban fcctciI 	1 u filozórdt. ajnos czt 

car a kutatdsok fdnyebon biztosan 6114that3uk az 1890.cs 

évek első folaon a corozatcs iticrdset hidaltottdt 

valamennyixe is kifizetedő szőlőcazdr.sds fnnturttiadt, cic oz. 

zel egyideja mcdjiticAt, e ez a tUrpebirtoktis dllt leGinkibb. 

Naz4 fwitos volt a  bel' es videkezde 	d1ii hatdm 

is; a leanbilicabb tOrpobirtokoll kivia a puisStait nceldny 

0;1'0,1391.1395 	caucorodott, 1E*6.te1  pedig új  lendele. 

tot vott a te1opit6c. Ezeirt vclt ookkal kevesebb ki. 4s el. 

v6nder16 Szokandxd kbray4k4ra, mint rhilddul Toksjimilleanljd. 
ra. 
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Az eddici időszakok tUrtónete a szotszea'di LaZlőkuitti 

ra tormőszetes Onfejl6d6e6t ós ennek a mecweszithalyre ay&. 

korolt hatásút kivdnte bemutatni. A macl.imsointa ekkol'i clod-

mónyek mellett rids előreveti drnydt a filuróra, mindez a-

zonban nem vdltoztat a fejlt:dós bizonyítottedan ós clail% a-

lapvetően pozitiv megOndein. 

TUrtónelmietlen feltenni a lardóst: mi lett volna, ha 

nam gin a filazdra, mégic ldthattut olyan terUletct őrt 

el a viaa,amely sajót erejóből necrs snintre juto%, 2elfu-

tott, nacA1214, 61et14pes volt. /Ezt mutatja a ktiVetkezk; el-

dal előtti t6::k6p is, anelyen az 21133-oz dllapot szerintl, 

kutusukri felmórós eredmányei ldthatók. A k6tszer aláhdzott 

adatok jelzik  c  sz616 pvedelmenCsór6t; 01 3ittbat6, lloa a 

három megOdbap  ti szekozárdl_ Odrinban  c  leGmgyobb  a szaCk 

ó2'tóke4/212,  

A filozóra cazduadci-társadalmi hatema mdr újabb 

kdr, de előre bocadjthetjuk, zdloga volt a Wsda ca,Claam. 

toljos cyőze1m4nok. Ez a thimilelmon de gasdaadcor, idvi  
amely alapjóban trUlső eredetq 6n fejl6d6at gyozsítő 

•zerepo vitathatatlan, ismót jellegzetesen kelet-eur6pai 

akár az idecen tőke, grateresen átalakitja, 

móc elnnxadott gasdasicokat. Tirsadalmi hatargruali 

vőrrel 61:1 kUnnyel, nócia előremutatva, feuddlis gazdasági-

társadvini maradványok nagy reinnót folendmolva. 
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24, A fi1o4őpa menielease ős  a  vődeke*éisilemzervezése 

A filoxéru, melyet miniszteri kikUldUttek Tolna várme-

győben 1886-ban állapítottak meg elészUr, olyan foladat elé 

611itotta a ozglészetet ős bordossfot, amely tulajdonképpen 

mdig pan fejeződUtt be teljesen: a folyamatos korszerűsítós 

6s u teljes dtalakulds gigászi munkát igénylő feladata WAS. 

A tőkés gazdálkodds kezdeti idŐszakát 616 szőlőkultúra, ha 

(wailful& fenn akurt marudni, glinte naponta új Utleteket 

ós killfLidUn Emir bevált médsiterekot ienyelt. 

Ez annál inkább égető kérdéo volt, mivel, ha a megye e-

wiszében non is, de a tOrténelmi borvidéken mindenképpen 

titoméra tfzezrek lőtalapját fenyegette hatalmas étvágyával. 

Ezzel ezemben azonban a korabeli igyekezet sem volt kisebb: 

an ors ágban példát mutatva a védekezés módjára - elsőként 

Toinu vármegye tett eredményes lépóseket u gyakorlati tevékeny-

ség clamozdítáSiba, A Mir 1881.ben megalakult Tolna várme- 

gye Phylloxera Bizettotig1113/ /a továbbiakban TPB/ 1036-ru 

pálydzat utján filoxéra biztost joint ki/114/, akire a szak-

tandusadáson kívUl a vddekezés megsnervezősének és vezetősé-

nek feladata is badxult.. Rol= Zultán - aki mUgkitt fiatal ko-

ra ellenére ir ekkor komoly tudoradnyosmuntsta  állt  

1886 októberében kezdte meg biztosi működését. Llegozervezte 

filméra-folUgyelők rendszerdt, akik az egyes kUzségekben 

/nagyobb helységekben előnként/ nagyítékkal Járták be a anG. 

16ket ős jelezték a filoxéra jelenlétét, amelynek felfedezéai 
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módjdt a biztoo Gyakorlati útmutatile alnpján sajátították el. 

A mccve nzólóterilletóre kivetett fileigra-udó kellő ala- 

pot biztoeitott az induldnhoz, hinzen  a 1000Aank6nt fizeten- 

dő ecy krajcár több, mint 5000 forintot oreftiényezett védeke- 

Mel e6lokra. Bz az Uenzeg, bár oGyre keveobedett, /ugyanie a 

filexóráo ozGlőket bejelentóore kivonták az adózdoi kötelett- 
A0Aq 

e6G alól/ v  1393-an megazUn6n4iG na  ga szerepet jdtszott Lbbk_ul, 

hogy orozáGosan in nikerUlt paddt mutatni a nem lettek tIzez-

rek mdról holnapra fUldönfutókkd, kivándorlókká. Termászete-

non közel eon volt pleeendő  a vódokezés teljes költn6Geire, 

molt az  erre fordítandó pénz tÖbbozörön° is kov6s lett 

A filoxdrusalup döntő jelentőséGo abban állt, beer sayucl fo-

dezetet nyújtott a vódekezdei módok elterjeszt6o6re, az idők 

folyamdn ezek rénzbeni támoGatdoetra, én eleCoorban nem az e-

Gyóni, hanem  a közön kezdemányezősekre. Az eGyeo knoóGoknet: 

ozőlőtelep felállításakor pl. az ele6 óvben eltatetett wen-

ozUket inGyen juttatta, a  további vesezővásárldendl enGed-

mónyt adott; általában igyekezett megfelelő menn;iio6Ga  

poritóanyaGet termeltetni, vagy ennek beszerzését előlegGel 

moikUnnyiteni; támoGatta a  ezahipzett vincelléreket adó enek-

ozzírdi Szőlószeti- de Kertószeti Tanfolyanot; ingyen talaj-

vizeGdlatot 6o szaktandusaddet nyujtutt a hozzá  fordulóknak 

a telepítóo clo szónkáneGezóo kórdésőben; fizette aoz6nkónee 

do a venozŐk ezdllítáni díját Ozekezárdig, időszaki tanfo-

lyamokat ozwvozett ho Gy coca a  leefontoeabbak közUl em-

lítoUnk adulnyat. 
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A vódekezósnok három fő irányeit joliaták meg mar a koz-

dot kozdotón a tUrtőneImi boxvidókons 

1. a ozónk4noces cydrittio ós irtás 

2. un amerikai  ellenálló alanyra oltott ourópai vonnaők 

613 dirokictomC fajok behozása 

3. az immunis homoktolajokba való telepltás 

jolentette a helms legfontooabb védokozÓsi módot. Lrdekessóc-

U6nt oulltbotjUk csupán, bocy nlecyónkbon in türtőntok k±s6r-

lotek az drasztáson oz516-ku1túra mochonocitásira, óppon szek-

ozárdi kozdomónyozépre, azonban ennek jelentősóce az olőzőe-

káhon Wept eltUrptil. 

filoxóra problómáj 	tUrtónolmi boreidóken kozdettől 

fogva  MOD Osozotott ón eckróta. Alaptalan, tudoudnytalan 

vulga,izálásnak tartjuk  L  szakirodalom egyik idoville memilla-

pitását, mely szerint a filoxdra ezen a terUloton a kUvotko-

Sőktippen folyt le: "1075-bon Pancsován már filoxérazárlatot 

rendeltek al. Öt óv mulva borvidőktinkUn is  jelentkezett  a ill:- 

lash% do nom ismortók  fel kártótolét. 1883-ban már  jelen-. 

tős  volt kárt6tele borvidókünkUn. Az ezt kUvett7 óvekben 

bervidÓk lonacyobb katasztrófája kUvetkozett bo o  A  hazai oz6- 

14;k sorb", kipusztultak.  Simard látványt nyújtott a oroan 

kopárrá váló ozóp hocyoldal."/11G/ 

Annál inkább furcsa en a mocállapitás, mivel 1807-bon 
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csak 1600 Li- 31 ki-dusztult szől6rő1 tudunk Szekszárdon 6s 

500 ci-a kipusztult szó16rő1 Bdtasz6ken. Szórványos, folton-

kánti filox6ra okkor 101 kb-on jelontkozett  a  tört6no1ni 

vid6kon, do oz a száSOcy hold no volt gyors 6s toljes guso-

tulésra it61vo at elkevetkezondő hathatós v6dekezés miatt. 

116g hu nem is icy lenne, gondoljuk moo or; a terUlet snek-

szárdi senamok is mindUssze 1,66 04* jelentette! Ezen fa- 

1U1 a filozórapusztitds mórtők6nek megitőlősőt jolontőson hdt-

ratatja az a küril1m6ny, hogy 6ppen obbon az időszakban soro-

zatosan rooms időjárás /fazy, j6g, szárazsági is kiizreját-

szik az alaesep!torm6seredmónyekben. tgy véljilk, hogy a kér-

dős  helyen 	it6l6aóhe nkk1 kUnelebb jár  a kornboli mom- 

1616, aki az exedm6nyekot igy őrtékeli 1394-bent "a szdm arA 

is mutatja, hogy Tolna megye szőlőtermolta mennyire vádokez. 

nek a filomára Wien, mert mic man megyiben n szőlőhegyek ro-

ham'Jsan 60 egyszerre elolsztultak, addig  Tolnában *' i  van 

mindon óvben nőni torm6s. /1171  Azonban ehhez nom kin ore-

formítócro volt sztiksóc, olyan erőfoszitósre, amelynek lobe-

esUldse somAlzion szempontból pen  helyen,  n Mac akkor nom, 

ha - mint azt tudjuk - oz  hazánkban o1sők5nt járt orodnány-

nyel. 

A szől6pusotulds folfedteekbek 	már lázas to- 

vókonysócbon talajuk eleinket. A fő hangsúlyt Roboz szom6- 

lyos franolaursuáci tapasztalatai nyomán ahol  csak kifizotő-

dik,a szánk6neces gy6r1tásro fektetik ós nem a tolopitásre. 
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Ucyanio a filoxérdnek ebben a 	tt stddiumában helyesen fe- 

dezte fel a biztoo azt a tényt, bogy ha a telepítések sikerUl-
nének in, a felkapott direktterm5 fajok sem miében, sem 

mmlnyioócben nem vehetnék fel a  versenyt  a borviddit 

=tee kadarkájdval. An oltvdnykimérletek pedig (Acker méG icon 

kezdeti stádiumban voltak, syakran neGativ eredményeket mu-

tattak ós még a meceredt oltvényok meGítéléséhez Gem rendel-

keztek akkor a sztikocices tab éves, tiséven tapasztalattal. 

A homo telepttés, bár bevált, a talaj domborzati di bLvi-

ozonyai  miatt  torméne minftógben nem kis mértékben alatta mom-

radt mdc sokonor a ktizepesnek is• 

Mindezek ellenére miir a kezdettől komoly szerepet kap-

nak a telepítóosel való vódekezéo lehetősécei* itTe adott 

lehetőséeet az a vérmacyei ozabályrendelet, amely - a filoxó-

ra-járuldk kivetése mellett inténkedett arról, hocy a "vósz-

lepett IszsóL;ek" k3telesek lecyenek terilletardnyesan, de le-

galább 500 up-ölnyi tertiletiv amerikai vesszőt telopiteni. /118/  
Ennek elCsegtótaóre szaktundecsal és a vármegyei szaCiveoz-

sző-telepről 01(.156 vagy ingyenes vesszők juttatásával a TYE 

tett sokat. 

A védekezós mellett pdthuzumosan szolgálták az djvato-

lopitdot is la bizottoág UsztUnzésőre megalakult ozuvetkeze-

tet. Ezek toiliftnységak (513 =yogi lehetilvéglik nagy r6szót 

worun Sifthinegszósre forditották, azonban, mivel a szón-

kéneg bessievasónek 60 szótcsztásának  feladatát  maga a TPB 
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veigezto, e szvetkezeteknok alkalme nyflt  a rekonstrukció 

támogutdadrc is, J6114130$ 	tevőkenyságilket alapeza- 

bályban sem fektettók Zs* 

A rekenstrukciót / újrutelspitárst/ lecinkdbb a tatla be. 

kektetősre szánt Usszeg berelydSOlja a onrn.1 jellanzWo pedig 

lozayatrubbun u blitokmaéwaáiso A birtok móreteiből ezen 

tUbb mAn t6n:foző is lOvetkesik, onórt muck amen* 14sn1ote-

sobb vizsgálatát elengedhetotlennok tartjuk. 

Ezeket a t6nyez6ket a birteknacyság tekintetbe vótel6vel 

a kUvetkeztfuen fedezhetjUk felt bdr a filcaóra eltorjodése 

kimutathattlan a  korszorabb, natz-,Jobb birtokokon  Unto fol  to 

jőt eiGsz6r,/119/  ossok anyagi  1ohat5aócoi ongeőtők meglegjob. 

ban az újratelegtőst. A birtok alacdnak megóvása 6rdekőben 

szaktudinamiatt is on a folo6 rőtec, tehetett legtabet. Bo. 

pinassott boraik anyaci fodeaotcin kívUl rendelkssőore Alit 

szdauhra jolontőenek do  3UVO6lamoz6nok bisonyuld polgőri 6216- 

auk, illotvo reldbialskuk is. legtObbjUkot ott tuldljuk as 

akkor 15000 lakosti Slikindre ftilitje" kUmdttl a holy/ adpboank 

iamcatőskss  kftwaskoftbli vellialkondsokban,  laptulaj  do-

nosiant, Ugyidadid4 orinitgara16si kópvisstők4nte  vasy akőr 

Viallbarti Orvonlanto a 1110E7oi vozet6s eardb  fontos  pezleid. 

Lbws de a amaymaddk kZ;ziitt. TUbb lehet6s4glik lövőn  any  szó. 
VMS* 104000=1 rendelkeztek, neracoull  a  v402 nuaaddink rac4,;- 
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itőlőadbon, i1ori widekezósi m6dok órtftelésóben la. Az ozw 

szEiGut, aCt kUlfUdet gyakran jdrva eeemélyes tapaeztulai ,  

taik gyGZhották meg Gket a telepítás dUntő jelentCsdadr61. 

Szuklapokat grathattak, de a helyi daidgek Valamelyike ao 

melyek ekkor Gyakran teclalkortak t eilozAre Is az Wrateloq. 
pités kórádalvol, mindenkáppen asztalukra kerülto Lecinkdbb 

nettik kedVes ekkoriban az az dltaldnosan elCmozdit6 tányezG, 

hocy a napszdmok naGyot zuhannak ós a munkaerftlnálat MOO-

eokszorozódik. /nagyon jel1emz6 adat se, beey eavtlen Mao 

Gyobb birtokről sam tudunk, amelyet a filoxdra tett Volna 

tönkre./ 

icon felül hatottak a mob& a birtoknagyedgbil ore-

di; eat% tányeza io. Az esotloges birtokvóteln61 a benzer%- 

adsi ár a kiebirtokónak 80 %-a, a riselirozda 17 *aka elm 
006bb nagyobb területen. A nagy tUmezben iGdnyelt men4.0 

vesting,babeszerzőzi drban a Nagy keres140 miatt nee is 011.. 
vetlentil, a szalitásban rair teltItlenUl elenyt avezett 

naGy tőta miatt. KiSsőbb W510191;nt Is leGkUsnyebben ez a 14- 
tot; kapottio A termőre tordUldsik nagy hasznot lelentott a 

szálvesszők eladása Ix. A TPB ős az dllam ktizponti kezdta-

m6nyezásoi =nett oz a site& amely Ondllóan több ixányban 

ia oloőként toes a Mantra. 'Men, a mectijhodAsőrti, 

ildtrdltat6 tőnyezők is batottak amebae's nagybirtet 
telepft6se ellen. 	erGoen dreztette hatiat aszejto 

gun1mr6  hieinya s ()art az ennek megozUntotésdre iednyuló 



kozdomónyezősotet - molyok bdr csn.t heist joiontGaCeit Vag,  

tak . icon positivan toll 6rtőkolmilnk. A 0110C r6tog *n•g. 

-Wee elion hatott az is, hocy  a sz6nkénegesés, a birtoknaa. 

eickindl fogva, 1egkifisetőd64azdmira vat., 4611=114 pilda 

orre az Aucusz.birtok, nolyet mf5c a szkl4fordu16 tdjdn is 
unagykitcrjedésa stlénkéneggol fenntartott fazőle".k6nt /Amer 

lijois0/14/ 

Mellett,  hoca  riitag tolridon tacja ems volt egy‘xialo• 

Ligon moc476z6dva a talepitila advUllitC voltAra s  még a helyi 

szesőnyobb rttegak ellonaldadval in cotimalaiak kallett. A 

talicylkeres, do proletarizélédő azokandrdiak sévAregva n4z-

hott4k halal "gyfittmentot" amexikai ulanAyal bedltetett pdoz-
Wt• .16forault, becy az éjszata leple alatt a gyUkereeed5 
vomit/Met kirdngattdk s vagy elvitték  najdt titlepit4saok, 
vaey cock earatlereen azétnzórték és bosss4bél esszetaposték• 
/121/ taut nclacsak puszta "azolidaritásbéle s  See a kisebb 
szőlőkben tott4k, hanem azért  is, mart ott sokkol kUmfebbas 
WijUhettek volna a tettca kilétére, aki 	sit& Oran igt• 

zárta volna =Olt S kUzUssőgbŐl./ 

A Omassi kirtotkal rondelkozil rOtec 'bal.& a lagmoast* 
konyabb a Wapitis tora4 	fiait tuldljuk =glee- 
Minna* as id  aki  Untaiossokbsllt6t kbabirt, ask. 
 rinacoarttle  idei  ii lehetővd tette a szektani t034 ,  

16d4st 4c tdidkozódást• Kulturdlanak az oltásm6dok 

titdadban, fanyaloeizlelik a 4Arekttermft neeit 
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vélik,  ttAtin  ti  ni  épp koomoztotŰ j8v6t jelonti. 

adr .  1006 isatibetőtt IsSrtikbon alkslossas a
!angst, molds solvesebben prőbakosik a tolepitissels sorb 
árzi t  hoar a ozánkánoe notaczak araárt nota moGolibis, 
vonkánt tölbszbr in inutátolni ken, banota azért ses,  nark 
ennek 016bb-utóbb anyai korldtai azabnak raajd hatttrt• 2610 - 

Sodozots I. bí  szdzauttevő =za, o korbu.n ii;on Gyakori pinco-
t5rdook de borolfolyattinok vacy az időjárds ktivotkományo-

kónt oaiik itpr61 a raciaikm mocváltodhallt illiinkánocozónvo nom 

leaz Ono, antiktL1 podia as eu...-Ópai selők rohamosan tUnk.- 
re monnek ms341.  Xs WO* kW'a  Olosóre o 1.6toznok uga_ 
&t(,  hanora sualralaba, twassetio  de  °art is raindent 

meGtesz. 
SokL-ss sutint6fUlddel rondollok  Pea  ida siszbon  ipart  

aznok a a sadlő assiongtra 	 saw 80214kjevedolos, 
porazo azárt olyan t  it lobooatilnilnk koribstilmi loliot, ra-

vel a guzdacaricot val6gban a 01 kozolt do szdpon jkivodol•• 
ező ssali; passtett•• A sallő 10c,te6bb torraelőoszkbz  voltát  

461 lassalin nr o nitogbon Zegetakoribb, birtokfélt -  a v6r-
tertSsis hateirtit atirol6 misod- do °irk, unekutestidrek bil-
sa00404 atrtokuk kikorokit6e6sis sin 10110011k in van nzikkuk-
ra: az 0111180.1nyede, versenyt  ne  bí.,  t8nkremen6 kiddie+. 
tok harmo.d-  a  noyod-  nőt  tir,..ed_tiron vt.16 mezvétele. Es allien* 
ban tolepitdoeit felerads LacIden befolyáso13a. 	 alto 
hogy a kZ;nepos birtokos soC1:;rdryzei tUbbnyiro kU1Jn 51104/40 



A vett =116, ha terhető állapotban kebelezte be, hozzájárul 

jUvedelménok nUveléséhez, Am a  terület majdani djrutolopité-

so majd újabb terheket rak vállaira. A tUbb tagban ‚116 

tok meckUzolítése miatt hátrányt jelen14 viszont olőnyt, ha 

pl. a j4c vagy fagy cock bizonyos torMetokre korldtozédik• 

linzépbirtekra jellomző, a kis torillota, lie:amyl:sett 

aprindIkos6 rekonstnnkción, alaikor  csak fél- ogy holdon to-

lopltenek lijra. SOO tObb oka is van. A bizalom htilayta mel-

lett szeropitjdtszik az anyagi lehetősek fenntartása ocy 

osotlog mds médozat előnybon részositésére. Oka aa $0,  hoar  

okkor terület  air olealendő vosszöt What a további előre

lépéhoz is, s fokomatosaa a berühlkdObos is. /Errs lehotő- 

edigkioss olcsó munkaerővel 48 a  városi hierarehlibaneeclalt 

poticidval adott./ 

A rekonatrukcié ellen hat6 tényez 	fentiek p említet. 

teLen Livia a lumpenelmek elszapoodásábLn is koreson44 1.  
zok éjszakánként szinte kirajzottak a Benedek ozurdikből 

/Szekszard‘414 assázdálkodasukkai tetomos kdrokat okozindkr 

icy a birtokoeek eflenUk külün Crt voltak kdaytolenek fwd. 
s bar oz nem volt ho1cs6 mulatság", még icy sum érel. 

hotték biztonságban szőlejüket. 

A ,kia- 6a tUrDabirtok  helyzete  a legkritikusabbs sndMd. 

ra 16tk6rdéea filandra elkor01400 6o átvészoldOe. 

nit  az az rősze, away ezt idejekorán felisments boar drdek-
lődni kezd szőlőfolújitds  iránt.  /mouéicaltibrdink Héjus 
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Jdnon kincazla irataiból valőke 	hocy sc61Gját tekint- 

ve törpobirtokos, de eedrt 	tanfolymedea jibs ottani jocy- 

zotei a 9144brenck milvelésről", "Locos mdvelet mód"-ról  i  to  

&WIMP 446Mennteisia/122/  

Maradők anyesa javait is mozcósitva tUrekszik a modkapunz-

kodderu c. szocónynóc azakadóka Mitt, Gyakori °sot, hocy hd-

zdt oledva s  pecatadidvai.  a  8zól6bee 1016 dn. talSira kOlttizik 

ós cobs enalddjdnak keedey munkdjdval leyekozik kildbalni a 
WW1. A banktisztvisola azonban szomóbo novetnek, arlfkor 

kórt hitel fodozetótil Moods& szőlejót kivin4s lokbtni. 
Elkeseredónábon ós as 4411rVeroz5nt61 10146 fillamben =in-

to mindennel megpróbakoziks az eporfdba va26 voseződltdatól 

kezdve 0 "hatdrjdra"-hoz valő esatlakozdson  át,  ereje vócoG 

melOansitdedic. Do ocy rópzUk mdc if in a nópkonyhdk ke&ye-

10011mYertft czorull vaCY *Sr a tert4nelmi borvidek b.  
lotóról e1onyósz6 szfimban - a kivdndorldeban, olvdndorldabla 
keren menedaet. 

Szorcamuk ón belyzoti előnyUk lecnagyobbrdeet akin c-
redoónnyol jdr: as iegyen venozOjuttedodeek 	napezdm... 
bc ozocGdnek, (Ss a tiloxóra őkot csak a második bullibban 
sújtja. Ez utóbbi azórt lehetmices, mert korabeli hireddrOk 
szerint - olőczUr a nacybirtokokon "a szópen kozolt as6101000! 
Uti foját a filox6ru n innon vinzik  at  tovább indirekt  úi 

ton a napozdmoo kapdk ós vakara a kUzópbirtotra. A tisbirtok 

alkalmi napszdmicónyo an anyaci lehetősócek hidnya 6:3 a ro- 



ezennel tisztelettel fel- 

Fizetési  meghagyás.  

hivatik, miszerint a szegzárdi határban lévő szőlóbirtok után az 1888. 

évre esendő filloxera-adó fejében_ 	frt 	krt a  városi  pénztárba 8 

nap alatt, különbeni végrehajtás terhe mellett, befizetni el ne mulassza. 

Szegzárdon, 1888. junius hó 24-én. 

Föglein János, 
biró. 

Szegzird, 1888. Nyomatott Ujfalusy Lajosnál. 
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vartól vald gages iiiatt mints *Qom amsedialk• S bdr a 
fUld alatt Ael, a levejCbon in terjed a ides,  kedve  zC fokvón 
esetén =Alas aoldiNg vésonentes merad a kiobirtok ogy rdsze. 

tjratelopItésUkra - a birtokmagymig Lliatt 	snintén 

Mow scj kataostrdlie holdas vagy ra'  g kieebb kozdés a 3o1-
la:135a  g/ekran csak as ;Alcor aáx tUmecooen dltaluk bahureolt 

filoxika hatdoa alatt pedbakoznak a teliieo rekonotrukció-

vale  

0 A 

A birtoknamidgmaliett tab meis fontos befolyisoló tAnyea 
in volt*  Kordstam a teljessóc ianyével a tUvetkesőket em-

lItAt most nog: a borárak, a munkaordhelwzot do a nzooldlic 

kérd4004 a Veasztlfmrcalcm, a filosérdn kvU jolontkeS6 emC-

16botecsőoak, Icy Meg a peronosmpdra, ar ál1cz adoimiezt. 

rativ de pinzticyi intózkedósci, az időjárds, les utőbbi kőt 

tinyez5 talán nom ia miadon oks44,141 kw:tablet egymds me2144 

szakoktatán Ugya 4411 a talajviszonyok, amelyek tUbb mate mad* 
lett lecdUntObben batolydaajik az újratelepItést. 

Indokolt terms a rentiaket egyenként, tilzetesobbon vizscál-

nunk *Os  azonban ticy v410a, hogy módszertani snompontből bale* 
naaabb azoknek a 	d'senc afolymmatbans komplex ocrodmram 

batésban vs16 tanulmAnyozáoa, a cask Useesgséstil vimematdrni 

sGionkénti jollomasUkre. 



--; 	 tadariet  
23gaisogudiala -61) 

A v6dokoz6o fC ndlydt feettattedruteltunk rd .0 a szón-

kdnogozősro izvekezott fektetni Roboz Záltdn e  ‚iion erstl 
r,,,Cztők moc; 1ocink4bb ktlIhoni tapasztalatal. knock o413a Az 

eur4pei seadvesaset torm6hdpesadminek fonntartisa/ azonban 

gag aaslittazal in alithető eat. Amint azt francia kiedrIew 

tek kordbban icazeltők i  "az olyhonoktolajok, molyok 71 % 

kovavavat tartalmaepak, air toljesen veyszeentooek. A pő/ddt 

ismerve "Menial. =alien eld vétatett Gr6f Sze5chenyi Stindor 

Úr  Ő m41t6sdcdnak Nazy-Dorodhi homok talajai, kiderUlt il boa 
84 ti3zta twat...vat tartalmat, , • igy ebb* imindon ndven 

nevesend5 eurdpal isaidthjt nyugodtan UltothetUnk" 1.r3e 

filmare biztos 1,5 havi jelentdedben, mit , 11386. okt. 16-4n. 
/123/ Bz a felfedezda anndl ia iaküb  Jelentős  volt,  mivel  
orazdcps móliotekben is a bajokbeil való, lergadbb sodesbeni ki-
ldbaltist jelentett4/124/  

A tfl;rtdnolmi borviddk %valeta ucyan kevdo a hamoktale4, 
de főloc őszak 	baladva acre tUbb, o jUlóhet sem a dam* 
bornati, sam a klimatikun viszonyok olj kedvenCek, mint a 
borviddbli, attől nem aokkal maradnak el. 

A homokra telepltdo elterjeddaót  as a filoadra_listos 
in a loopeontosabb toonda ecyikdnok tekintette, m icy ennek 

cyakorlatban veld bomutat6s4val in Újabb  hivokot •zereZhetott. 

Undon e  ahol a filwara a peones talaj DADA* a lejobbaz] puoz- 



titott. ndasmilködéao első évében órdekes nópazerdaltő kiaér- 

letet 1410 vére: ecy 	 LA, ma mély cödörbe, a fi1ox4- 

rds azőlők o1lőc közepébe homokot töltet 6111 obbe szőlűte-

VI/el vaatacon ellepett szabad MOOMMOI Si liftató ez két 

éves vesnzae7,  ültet tavasszal,  r  JihiU vishe "Urömmel 

Lonati.tdit,.:] kUlöniSson t-zt, hoas a azClot6 tale van közel 

3-4 mm átmérőjd  ú3,  teljeoen #41), pima, ec681040111 gyökérrel, 

mely 1.:»ikézgha3táaokon sam  a  pedig  a 

lecjobb nacyítóval ecyetlenecy phyllezerd, 4101 tudtam moo-

kUlönböztetni" írja  Roboz 1W7-es jelentéaében. /1251'  

Aki coal: tehette elv4Sputette a "homok-tt_la„; unalysist", 

1337.4100Wagr.3z6chen -yi SAMIPr nacYdoroGio Gr. Apponyi San-

dor rdalbervei, Bernrieder László bikácni, Sztankován-szky Já-

noa kiakajdacai.  Kovács Lászlő katalinpusztal, Kovacs István 

grami, Gindly Rudolf tencelici, IlacymAssy  Károly paksi, Geisz 

Ldszló alsőhencaei birtakinak hanOkja bizonyult telepi-

tő ore alkalmasnak. Ennekasszeigandaski, jelontőideft is j61 

felismerte  c  filomira_biztoas 	via. torus*** jelentékeny 

kiterjedésqhomekterUleteket  fognak boUltetni, a oly terü-

letek" melynak évi hozama mal nap majdcsaknau semi ,  to-

tems haliznot tocnak  húzni értelmes, felvilicosodott birto- 

kosaink" ./126/ 

Azonban togyUk hozza, °Zak WW1 is csak a mecfelelő  t-

kővel rendelkostk telepithettek banokrao Nowt ez L. kiút  num 

a mecOhetésőt féltő kiacazdu  kiútja,  haft u modern tőkés 
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véllalkoz.64.  A. kis- 6o törvebirtokonoknak új 4111tot  kellett  

volna  kezdeni  a tört6nolmi borvid6k terillet6n kívUl,  ha  ot  
az  utat választják. igy gr. Appoita yam( ecy SztanKovtinozkv. ,  

János bolefochatott ilyen villalkoMinba,de aki maca m(‚voli 

kicsiny  ezC1eJ6t, isdr csak a távolodc miatt  s  teheti mec, 
hogy  naponta kikocnizzon, 6rt6kes  órákat,  ilegqobb °Bothell 

csak órákat,  veozitoon a munkaidőba. Arr61 nem is boozave, 

hocy befektetnivaló tCk6Jc pines,  $  mils a  "nevesett birtokos 

urak, UrUmael lesyen kunotatdlva, mir eddic in $elontOkonyobb 
tcrUlctot bentetteke/127/ , addic az effaJtc tele-)/tdonek 

legalábbis  a t 7,51-tőnelml borvidéken . csak tétlen 6s nom ic 

mindig  jóindulatú  ozeml6lője  lehet  a kisbirtok. 

A homoki telopitds jelentGo&A mócis az 0106 idoszt.k. 

ban a lecnacobb n ennek több oka is van. A tőke mits$Örti16- 

se itt látszik a lecbiztoolbbinak 60 a leccyorocbbnak. A ter» 

melt sz(51,; 6o bor iránt, az orozáz; szcauteriliet6nok puoztu. 

Umbel woes ardnyban nG a  kereslet;  könnyen el lehet ho-

lyourd wildigoa az  asztali, vagy annál kov6soel Jobb minGo6. 

ea borobld, Mart ezek  Óra,  bdar smolkedik, de mécoem olyan 

m6rtőkbon, mint ocyeo minGnéci boroké. "A borkoreskedelem, 

ol  eleinte  oemmibo mom yeas/ a homoki bort, most a kiLda-

lcul6 rondos 82616mavelds is borkezolós mellott olődllitott 

avezhető italt szívesen kesdi vádrolni, s a homoki borok 

Óra  a howl. 	 Ekkor alakul ki a pak- bo"k nYoiliba kortiLtd128/ 

si "J6 bortermig holy", Mielynek sillorbom rosszabb óvekben 
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egyenlő vetélytdvs a szekletirdi siller- vagy fehérborralio A 

piaci viszonyokat nagykult $eVitotta l  hogy ez az időszak unugy-

ipari munkAbsdg nU1otjnok évtizede is. 

Eleinte még  u  homokfUld ara is igen alacsony, a ez in 

UsztUnUz a jUvedelmező befektetésre. Ehhez járul még a mos. 

adillikedőt a egyre olcsóbbi  vó]ó napezdmessereg. E tényezőket 
tillieeatja ee amerikai vemzők dréopsdga do mia404114 
• swiss eredési szdzaléka, kUrtlIményes kezelégibm és besoo2:.- 

és a szénkdelegollátés bizonytalanediew 1890 vé- 
atkorra az első jelent6sebb 611ami intfskeddis, az ame.. 

rikai szőlővesszők árnak leszáll/tdsa  érezteti  hutdmit '1106. 

óta a vmnek X.;q4 ZDOU hAppyi  /1000 négyszi;g61101 szieN4Meili 

- eddig teljesen hasznavehetetlen hemoktorilletén vir6006 saőm 

lőkultdra 1őtecti1tee/129/ 	a kb. 1250 kh. már most több amok 

n61, allnk sialt Baranya, Somogy, Zala, Győr, Veszprem, Pommy, 

Bars, 1010m, liont, Abaúj-Torna, Bereg da AZO4 megye együt-

tenon 40 Osszeson telepit homokon 1897-igl /13°/  Tolna mom 

hamoki 	az616telepit6se 1383-tól jelentékeny lendUlete$ 
vesz/131/  46 1897-ic az orsziaban klmcslőGn a legtabbila!- 
rapit, 11000 kb-at, amely az 0=2dg nazes homoki szClőtele-

pitértének /52745 kh/ ttibb mint 1,1114./132/ 

A tőkAvel rendelkezők kbzül legkftnyebben azok telepilw 

tenek, akiknek mér 0165610g is van sa610311k. 	i kell a azUko 

séges, nagymennyiség0  európai vesszft apribbibat  beszerezni.  
Szakmci téren is  tájékozottabbak lehettek. Példánuk oralltjük, 
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bocy a 8ze1:oz4rdi ozClészeti, kertészeti tanfolyam felUcyelő 

bizettsicanak elnöke "Dr. Sziceth GI:Oor fOldbirtokos a 'aka 

hatúban mintoay GO hold homokos fUdet vett a  melybe 

vessaCket foc Ultetni" - adja hirUl a  szommdrd 42 vidamo 

/133/ Wilvdnval4 9  hew ilyen esetekben nem kellett a tUbb, 

kis tacban fekvő biz** hátrdnyalval sem meckazdeni. Liman-

akkor a Itarőkidura a ULU, taw /sway a  telegtendő vassal-

ket in tOnkre taheti's Oil a kivinderlássul segapa46 ratnka0. 
erőkindlat io abogy éppen az emlltett 11410pités s46ben 

/134/ is tUrtalt s 	vesL141yeztethoti  a  tUbb 1460:sőbeu Llejvu- 

lősitand6 belowteldst. 
Ida surolhatá 1411 a kezdetben cyakran elforduld •  

nem vőgzett tale4viznalat, amely filoxéréval feJvecethet 

no megPASIZ Usszet6tele talujokban, N eaoda t  ha a filox- 

ru_billial 10:2-as jelent4s4ben mdr a kUvetkezőket frhatja 34* 
a szőlőtermelők őrddik4ben." Vajha azonbzAn Iaindeu szaőbirtibm 

kos mielőtt szőlej6t a howokterUleten betelepiti,kikérat bár. 

molyik szLha2ber v6lem4myét  a bilmoklialmjmuk v4eumentese6c6re 
vAkatkos6lsg4 nehogy k4sőbb osalőddsoknak leGyen kitőve, 
Wszamentesnek tartson olan talat, mely óppen nos  

A tclepitécon bela elteault vezető mwrepot eaon 
thcrnoh 

a kfaunevenco 6vok masedik AMU %extj usak L4z1g2.5r48 
en ,-±rds 	 44-44-% 

•  t '7)1) tényező ecylittes hatásab::.n fedezza fel, A biz.. 
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tató (So mAr  bevált  oltványtínárletok, jobb min3s6g0 borok SPP 
ránt  is magújul6 kezleclets  ez 1888-ban 	kuriózumnak szd- 

mító fUldfizemelked6,136/  a homokal vald alandósuldsa Dagy. 

ban befol -,713o1ja a hassiki selő vomit. Az 1396-os  V. too 
phylloxera által  elpusetttott seGla feldjitdsdnak elemeedf. 

tin51/ a k3lceUn1ehet6SOgsket apasztja el, anikor a vőgre-

bajtősi utaoltdsban /60900/189C oz. rendelet/ viligosan le-

ozzigezi: "a tUrvény 5 'Jos azt az elvet dllapitjaiMeg, bogy 
azokban az el5ny3kben amolyek  a  tervőnyből,  a  sző16míve16nre 

ot;z1xnaznak 211•Lasle....9a.;atilga l,h...,im love ely teas 

lotek r6szos1tenda, amelyek szőlGUltetvőnyeit  a lAvilolgOra 
mdr elpusztftotta, vagy pusztítja ős az előnyft kiz4r610g az 

ily tortactoken volt előlők feltijitdodra nyújthatók, illető-

leg vehetők igőnybe,/111/ 

Et a mdr megindult gitra wsls nagy lendUlotet 044 
a  homoki  terfilet ki.s2k6aa pedig seem visszategjat 
Vdnveld, ,boar a kedvező foltdtelok egyre inkdbb jobban biz-

tosítjdk ritajd a tőke c:;y=a mcgtőrülőnőt  a slinCofigi bort ad6 

tUrtőneini borvidőken, s et a szdzad elelőtől, ha lehet, mgc 

fokozottabban áll  a konjunkturdlio viszonyok miatt. 

S ezzel el in őrkettUnk  z  első djjátolepítás legfontos,  

sabb rőszterületőhez: a= amerikai vesszőt iltal  'al  b aeo 

bod4Whozo Azdnd6kosan nom hasonatam itt az "amerilta 

ra oltott Voaszines vita a  4direkttez121ők" kifejeedott Newt kez-

detben  azok alkaM0040a pdxftuzamosan merül fel. Moak hoscrzi 
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dvek negutiV tapasztalatai twCztét: meg a termelőket  az ult-

valysza6 előnwten r6azesIt6s6ről 6s u tirektteriedt 

gyásár614 

iadekes véletlen, bogy a kutatde zed Wise Saerints us; 

'ii rajtakkal val6 pravakozeis nemesuk a v606 sefolast 

3elenti4  banau a meE;y6ben mir legelsők6ut is ezzel kis4r1e-

tezteb4 Tulajdonk6ppen ocy elszatisszera párhuzazI, em1lt4s 

vezet benniiniwt erre a feltervéssii• aegyuljar61 azkil saw eikk 

ebben u kiivetkezőket is ollsOhstAikt "Pej6s Mira, mihrni3k 

=l 	JLW  a  RipilriL-8auvagooknalestaaizült kiodrletek no 

vezettekUva  eredm6ndre, mert hem tabbet se selitsünk a 

mesa kelt *ALL  Cm,  moral oly v6kony se is, begy a mi 

erGs kadartakkal a beoltdere teljesen a1kA 1iellan"• /138/  So 

u tény tdhdt axx61 győz met; bennUnket, hour Tulnu megy6ben, 

)441w#4. 	MOAN lartv4P .61-1044S:J9 

 

)ue  101$ 
u0114 hoar' SOPek eredmidnye tare Um Isita e1xat, l AUv6  

  ()rat, os (is elsők kUsd emeli a killUn fi-

gyelMo'4 tiraelacI• 

Sajnos a klatirlotekzek  ü  próbilkozásokbuis cry',as  sled 
ssakaszára namo.yodU  IA* volt SellesmC a sikerteless44141 AS 
ors owAn is gyenón sikeredett mdbálkusdsok vdsme drtamAt 

nom is ez iiatájt 	mezvalósului, hunem az 1910-es ővek- 

re nagyjából befejeződ szőlafellijitds legnggyobbr6azt eitván-
nyal ttirtónLi vcighesvitel‘imu. 

A helyi kesdoanyezéseket assakiredulom helyesen 45;:tó. 



ksli,sdkor azt mondja "Tolna mogyo cr62esslidse az ols6 heAren 

dll as orszdcban“ s az asid ldp45otet la irla lot ilidx 1336m 

ban 60 db 3aspes, Berbemont ds York 'Moira direktterad fajdt 
hozat bo de ant vderimentos hemokterUleten Ultcti al". /139/  AA 
dirssdm ds a  feltdk megnevesdse he1y14116 itt, onehogy dppen 
tfintrores nonnyisket, aSas 6000 4-ot hoztak be ziaimeasi 
icesdsmidnonópro, mint arrdl a kUlÖnbUső eakeri Ira** Wills 
ko1rnk. /140/ 

A crőt Ssdahonyi Sdndor tőip 	1tt1 finaderozon 6ten- 

udott 12 boldas vésnmontes homokon azonban a einA840$111 6000 

Lib  vonsnt kUzUl l  .melyallt killUnbUne m6don lettek  

Usszosen 2000  nil  yeas:4 laczott cz  ősz  /INV rayon& o-
lyannnk, molyek a biztos mecered6sro litasanak autatni 
czdra a folytonos UntUn4snok  6E3  giniandsnak"./141/ Hozzdnem-
drténr61 sam beszahettink, mert mint Robot) in$a . a condo. 
z:tst "PUrfro Dezős liTs  a mogydnok egyik iamart, fdradhatat.. 

Ian,  s kiprett cazadj*, nkl_azoknak gondesdedt ideiglenesen 

olfogadtaos /142/ 

vajilk  a mosnon talc, miatt jutottz. "hasonlő cl-

szomorit6 ercdmőnyre"  ekkor  a6  "Usdon Kontsita Janos, rUrs. 

d(7a Dens, Dobrovszky Kdlan, Hermann Kiraly urak, kik es 
dv folyandban hason1ók6pp nazyobb mennyiskot  hozattak  be,  • 
mlogigybn IiikoldSma rendeson 5nt3zve alic, 20 % foL7=zOtt Use l ow 

rizir.mdr ocydni traiddidnel azdmIt agy 	oast, ahol taldn 

en =imamaragaimigiabeigkruldstit is ;;olenthet:;.,  bogy  "Kiss 
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Xstván m4rszent3ivinelli Seca; dltal behozatott 500 darabból 

20 darab orodt Wegg */143/  tekintve, ho ;;.7 akkor az amerikai 

vesszők atria maglehetCsen borne. volt. 
1887. !brills 20•K4n Szekszáriles a 1:13veticez51 árukDn adták 

1144/ vessaftet ezxesdkiiint m naardorogi kiarlett 

Pajta 	 O 	 Simaybkares 
York.aa4stea 	75 	 .30 It 
IlerbmiLnt 	 nag kaphatő 	30,50 rt 
Jacquez 	 58 It 	 12,50  Ft 

1390-hen pedig a  Vadtatveiclattwi Miasztárium randoit; e 
re a kftotkes8 tábasatban láLhat6 drenökkent4nt ha3tott6.k 

A "45/ Vwgro: 

070Volt gy.lij s•volt sotij 

Vitin lielonis 	35e- ft 	30 R 	16 A 	10 	n 
nail:a 	50 	40 	25 	15 

Jacques 	40 	20 	10 	6 
aerberzont 	100 	35 	25 	10 

TaxkoMadeirn 	60 	40 	ao 	15 

Othsllo 	125 	25 	50 	e 
Riparia.Poxtalis 20 	20 	5 

ayes árak mellett sem °soda, bogy Rebor, Lolam kUvo4- 

keuőket provi mag Meg a nawdorocl, da a többi esettel kap-
ocolatban 1st "Ezet oly elszemorft6  tények, Lmolyekre a acct. 

Miltdimiait O1ddivel6digri anissUJmiami /viol/ fioswolnuSt 1411, 
how bahivjuk s  hocy a jövőre beszerzendC ne.Lwobb kbalstott 
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bask as as orssiess telepekről  noa fedeZhető, oly frunc:zia-

ormsdei asigeba laskoltAsse4 kik vesszGkot jobban pecvd-

lossajdk4 hoc:: Et Matt 6000 darabból no tolljen 6-700m614 

mint tajOillan dlettelent, basznál-hatatlant farodobnild/ 411/ 

Bz az Oka (=auk, ha csak a vódisszecot tekintjUk, 

akkor is fOltdni; u kill6nbsóc u Roboz Zultón dital 1087.90-.re 

torvezott 314 ozor 6. a tagarőbo Unyloc noc6fkomett kb. 167 
ezer voseső kftatt, Maim MtSc u  ute)bbi menn:io44ba eilvere-
dó nzdzalót in kidobatja triaank leGaldbb a elft! 

Az (jr  kapott 	sir  Ui tUbb anazzlezeini am* 

neevedómilf S ebben nacy szerepe van az dllami teimentde blob 
ispilnalgo  at; alum ucyanis az Qjtitelopités órdokiboa hoOMMi 
idols OMMMit sem tosz, halott - mint an mix a korban in ttib-
bon hamsmdlyozták - emu* kevetkeztóben ookmilliő adóforint-

tól calk el. Ecyedill a rokonstrukciő hattós támosottiss Urn 
volna cykyozor a bajokrc, ucyania a vesnza ranCo6cin egg as 
olt6vetkozendő időben cam tudnak sokat vatontatni. Jó pada 

form or 1392. jtiliusi feljocyntflo, melyet c ktivotkező .01)16- 

aatban  mutathatunk  be: 



194.2$ tionr.moon 40,5 324•1» 

visemoriersw.41006110"011. 	A1111010011111010111Wwiiirrommuiramor 	 

2.372 8495 

3.939 1.527 2.402 	38.9 
* 	 

or,45'16fEl3ta 

Riparia 5.823 	68.9 
2•917 4.998 	2.081 
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az7,16vQ=5-2.14,1woz1 inrUltv,,eptirke7A 
147/ 

A  



A, milregdedsa veessek drdnak leszállitdna is csak tUneti 

keen/don* létszik a titoxdraviss  ellen,  bdr jelent6sadat man 

szabad lobecsUlnUnk. Az A'rleszdllités ndni lehot5o4cet ad LI 

ra, how ha nem in nzdlen, do az eddiclal ozdlosebb rdtegok 

juthansannk a rekenstrukeié isenldodnek dlldspentjdrn. 
41111, 
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MIndozok a tdnyenők azonban eltUrpUlnek a meafei t6rok-

v6sek mellette A szekesdrdi amerikai szdlőtelep, amply vdr-

megyei kezeldobon volt, ekkor DSc 6pponceak mestezdi mgkU-

ddsdt, do fontese4ga earn inkibb nyilvdmmlévi lesz. Biz. 

toe pontot JOAO as akadosd veessőtergalommal szemben, s key 

thisaelles faccetionedént in nncy Aringedozdsta, melyet a 

keresiet-enalat sanktildna synkrnn hoz nardval, s onely leg. 

inkdbb az elenr. 	direkttern6-vosszdk drdsaldsdt jelonti. 

A eirmesyei szaftelep Waft Selentgedge abban dll, hogy kri-

tikus 63 kezdeti időseekben Atja el vr!sszCkkel a TFB  utal  

dletre hivott 1c5m140. amerikai telepekfA. 

KUM n4r 	Is  nyújt segltn6f7et ingyenes vacs- 

Omőkkol. de *tor emir a may* ilmWmegelőzi ogy lépdopel: 
*ebb kfte4sben mitteoltv4nytelepet rendez be, nz oltds kU-

18nbUTZ,  elterjedt  mAdozatait /Me a fdn- do zUldoltdst/ 

a helysaine .a benutatva kivetendő pdiddt nyújt. Az oredodnyt 

a halystinen is le  lehet  arni, ugyantS a telepalketds fel-
tételei a ktIvetkenőks 14, 70 an forsatils a td1 folyamán, 2. 

soadtelelő trd 374444 3. az Ultetdsi Latsdc viseldse, 

darsb 5  láb  hosszá kard biztosítás., 5. kapálás, k6tUsie 10414.- 
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aim a szakkdsec irdnyftdsa szerint, 6. a fenntartdsi 

séGek Viso14ee, 70 s• vincelar sző16m2nkás tanfolymmra kUl. 

(Ape, /azonban a 2,2 ennek napi eó krajodrt (41/. A VD ezdrt 
a kbvetkozőket nyújtjat 14 2000 amerikai vosoon dittalanul, 

2. az Ultotdon41 ds utdna at Oft díjtalan feleaelet, 3. a 

terület 1/34t kősz oltvdnnycl. 1/3- 1t helybee oltott Olt-

vnnyal do 1/3-Elt zölden oltott oltvdnnyal sajt költségén 
betelep/t10 4. a telep jövedelat a tula34onosok6. /148/  

jő pdlda aroma nicker= mdr ne ecydni kezdeményezéset 

IS elszaporodnak. Dees 1135.011 elő  re 	1892. oktébereben 

ktizli a mintntolop Ugyőben Made/It feIhlvdsra, hogy a Ws-

s6gben 0=0 ozabad terület nines "60 különben is a szUkag.. 

ea  anysarte1epokr61 radr nacuk az egyes gcizeldk gondoskadtakfl. 
/149/ A kutatds nal dlldsa szerint ez  a  tény la a történelnl 
bervidők élonjdrdsdra utal, nivel a negyőben.nds hasonld, e-

set A.A. visszc.utasitdS/ ezen klvül  ni  fordult elő, sdt  óp-
von magdnosok ajdraottak fel 900.500 ndisysztlgalöket Mica, 

Csibrdk, Kéty, 'Mood, Simontornya, Batamők ds Bonyhdd ken.. 
cégekben 1892. november 24.4s 29.köz5tt a mintaoltvdnytelep 

aljaira. 

A vdrmegyei szőlGtelep ős a vole együttrIkUdd osadozotim 
beriszati tanfolyam azonban nemcsak a vessze- ős áltVdnyel. 

Lads. hums /0,modorn seőlőkultúra előtérbe kertlids4vol 

re intab 4get6 Wildeli•et foimer1a8/ peatelbasejdtdo  cond.. 
jain is  enyhíteni 	1808-tő1  1902-ig "a telc:p 14 dvi 
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tennl1& tc 120 ecyőn kapott oktatdst a 9jgj2s.p.La1Cr.nz:::- 

SALARaLtdatiansiell5W NIlent6tben Bakonyi Jőzsef 6111- 
tdstival Open Wen nem voltak ezek a vincelldrek alkalmazde-
ban. masall  a  Oeflőmunkőkből /ea/ittal a tale', sedoira is 

hastmot bejtő, aaktxrlati klipzt5at  is kaptak. tantiraaiks "1, 
nzaditve24o,  2.  bordseat, 3. fillokszere elleni vődekesős 

gyórit6spel, 4. omerikai elfilacultara. 5.  homoki  sz515kultd-

ma, G. peronoópara alien valő v6dok06600 .11511  Szabatos  vá-

lassalkat 4 may eeaninl%k samitd is nőpes közansőg resent 

figaralast tleIlett'asati vizasiten a vdros olajdrői jet/0°6m 

vesatt nanden 4vben tudem4su1/ 152/ Ez7: .1-6selk tis.ymond vdr... 
rows odsztandíjeoftAk* drethette rat, ugyanis u TFB UR* 
Oben avente 4.65 ffiti rőszositett 75 n-op tdmegatősban. /153/  

Azonban meant obből kellett mecAlnitk e  hanem 15  os havis. 

dijat le kaptak sa61őt4ep1. munkdjukőrt. Ns a biztos kere.* 

set, /amity urdan allg tabb egy havi nnpondmn41/ 6e a 36 Wow 

helyozkoditei leheteekek vonsottdk a helyi gazdák fiattili pis 
Wm*  Sot teekendrdi firtal szerezte meg itt a cazdakodiflow 

hog stekoften kermerd inmeretekot, dm az  Ő  előnyben eieSeoio 
tlaUtibit 	Mitéken:r enema nanik a owe rule kbrati- 
vie  • ha tehatik Meg a rtclIv ,. rietzroi Gr1.7,en.ski Avon('let-
ben 4,  azóvi is tessit est/154/  Nam rifts az sem, horgr Seek,. 

engird a1őnw6ro is a vela való ukivőtelendsren hivatkozia NOR 

ad a tanfolyeenak a fenti earodriot spc4lyt. 

A viszonyokhoz mdrten icg lcdpz6st, 	monks. 
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lóbaterAGeket, de a azakemberhidnyt la mutatja 	1142-'oen 

végzett  vincelltirok aIhelyezkoddae: 2 a főispán szőlőszet6- 

ben, lftl Oztankovdneaky J4nosna 60 Ceapő Vilmosnil, dr Sal. 

geth Mortal  Vizsolyi  Jeni,  Bezer4d3 Andor nagybirtok000k. 

nil, 1 a tirdlyi ktizjecyzőnél, I X= Sindormil Bátaaaken, 
1 aajdt ezőlejdben Pakeon, Ybeerff endgame' jeazi meg a tea-

folyumvezető, aki egyuttalafilomiza,kisteel teendőket IS elm,  

létja •kkart Noon terökvés ammabmn, hzgy a Immtóimymrs as 
eaves kCzEC.ok Utal Matt Model vineollérook a tanfdlymm 
bov6gestővo1 ismét a kemegalabon dtvőnyesitedk szerzett la-
mereteiket, nem volt eléthatő, e més nehány évig  nem is lesz, 
wig Jobban  fizetett 411ást nyerrek privdt szelzacAbc.n. 14/155/ 
S fey a kOzméeskzek a tudomdnnyal veld 16pdatartdsát Ws: so-
gitették azial, hoer a belyi alap terbórie engedayeatek 

smaklapok rende14o4t, mft gyakran hangtik majd el pananzUnt o  

hoar n tolopek vezeta feladatukkal koriztaem vannak mind. 

nnnyian tiestőbpn; neWrWredgOk4 fattletereiztik oka pe-

die eyskram  e  tudó  Wry*, item a 36indu1at6. 
Oyokorlak as 144ommki tanfolyamOk ict az ezeken részt 

vevőt  °admit tiseser fU14 tehetalks  Warm ami; az ele6  ilyen 
tanfolyamon 1890. mdreius 2.4m 9. ktszött Isigmazinalforitialwa. 

fős  csoportokban, s est követően e-egy 
/*tic te.nfelymmet tartettak Boayhd4on, Pakson, Gyönkön do Tao 
MatiOan. A enőnkdnecezóa mellett as amerikai szalőkről ős a 
fds Oltdart51 volt elmóleti do aukoarlati bemutató tos WOW 
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a hamoki ozG16ku1tdra immortetősével do a zUldoltds gyakorg. 

lati oktatdodval in bővUlt./ A tanfolyam sikeres elvéé-

ről igazolvdnyt kaptak a résztvevk. 

Ez ns alapokkal mecixmortedl szCletirtokosodc pr,ibőlto-

nik majd loct6bbot Rs elkUvetkesendő ideban, mihelyt act a.. 

nyugi lehetőséceik megencedik. Azonban koodeti próbdlkond-

sekon  túl adg sokáig nem jutht, éppen a ilami tdmogatdc 

hidnya miatt. A - esnk nagyon lassan s7U1ető rendelkood-

sek mindennél jobban jellemoik a kepitaliste dllamgépezet 

tibetetlenoigdt, not, hogy a gondok-bcjok orvosldsdrc. ono-

tdlykorlftal miatt csak nag7ron lcsonn taldlja meg a módot, 

s ;Ackov cam kicldgAton, hanem cmek r6s7hen oredményenen. 

Ao intézkodósek felemdm jellecdt nen véletlentil htxm-

lítottuk fenntobb no időjdrddhes. Igaseldsul conk néhény ja].-.

lemő pólda. Mdr 1833-tól ideiglenenen adómentesok a filoxé-

ra  ‚ital kipuoztitott tertiletek /1883. XVII. O. fi.,de tőt-

lensdgre kAAostat, mert hu Új nŰvo1's 	dí al d vonjdk, tem 

ruit Rdó eld eat/ sointén a 8. 0./. Ezzel szőlőterUlet spa-

kendsét akarta ugyan mongAtolni, de terménzetesen erodmény-

telenill, mert °oak a teljesen kipuootult szőlőket wool fi-

,gyelembo, icy tehdt a termelő a ozónkéneces fenntartdnban 

egy idő utdn nem leoz dreekelt és e tUrvény a kiirthatdot in 

előirja, /t. 0./ A homoki illtotés de r. vimoel való eldranztds 

szintén 1883-t61 ideicaenesen adómentes, a  filoxéra termé- 



szotesen ci homokterilletenpuaztit legkevdsbő.  Csak  ?wale 6v.l'e 

176 /1/ 1891-ben lesz a kipusztult onaLitertiletek dilratelepf-

tőso adómentes. A tUrvény "a su51Cterületekuek; eiandő *jab 

dllami kedveznőnyekrarszól, holott eddig nek im adtak a 1326- 

16 terilleteknek, ham amok L  szől&parlagnak! 

A szőnkőnegezde ds 4X amerikai snő1Ctelepltős most már 

kedvernőnyes, do ekkora udr am anyagi Sacitőadmak Um:mess& 

kUlnek. U4Gi3 raményt nydjtanak  as malkedő bordwak kese-

rtl pirula  alig  egy 6%4, az olasz borok vámjának esUk1en-

tőséig41156/  Be annál is inkább roost**, Pitt, mert a ter- 
mászeti esapások . mint kősab  látni fogjuk 	ekkor hezdik 

őreztetni leginkább hatásukst a szekszárdi tUrtőnelmi bnit 

vidőken. Igaz ugyan, hogy a tisstesságtelen versenyt megpró-

bálják kikUszUbUlni a borpancooldi elleni t6rvánnye1/157/ . 

De ennek vágrehajtáadra mi sem jellemz5bb, mint az, hogy az 

elki5vetkezend6 ővekben sokáig "csinálnak" nőg bort ‚* zaó  

jón6hAny ővvel a törvóny óletbelópte után is nagyttimegff "men-

terséGoil 1004$* tedeznek 

Az d3jdtalopit6st kUlceUnnel ISA01ősocl.tő tUrvény 1096- 

ban, tUbb mint Mir= óvvel a filmcdra mingyarorsnáci megSele-

ncise után sztiletik Doz. A Uagyer Acrár.. 6s Jdradőkbank út- 

jeill 25 millióm kUlcsOnt klvánnak nyújtcini a legulább 	nógy- 

szUgUl teltijItandó terUlettel rendelkezőknek iegyes esetek. 

ben kisebb terUletekre is le:Watt kapni kUlcoUnt/* 

Tii  aeon,  hocy - a kapitalista pdagegylotok tdrednyet 
szerint szervezetek kUnnyebben ős kisebb Most= kapták 



kUleaant, /a vioszafinetés biztosabb ssavaloldas mitt/, oz 
az Usazoc korabeli ancimitia azorint is ookk Uaszesen 46 ezo2: 

897 kbo Maiiitdadra eléc, ez pedica filoxéra olőtti ozUG. 

teigletoknek mindUssze 7 06 1110 /II* O a filoxdra által caLA; 

1397ic elyaoutitott stőlŐknek is csak kilenced ricrac:A NO100 

asUnnel a filoxdra előtti terilleteksak soak 106 16-át tijitja 
fel t  1910rnic. 

Zavarő kUrUlmény az évi ecedékes tenerorteia novamboldit 
határidej• la y  mcrt ez a borszczzéloknn% /boral1ussoknók/OS0300 

stillisthatja ki a feléjillőt. Diesdretes4 do a kUlosOnvevők ozd-

ma locsUkkentő moat, ho cy a st516 kUzli semmilyen més ve-

teményt nem lebet helyezni* 116g tVbb ayan inkAbb thins' 

césécot, mint véciecondaltOdeot sejtető . tényező is van, a. 

msly cask fllUaleceo nyde a kblesUnvevő nyakén. 

Nam sobbed aeonbas ficyelmen idvüi haanunk azt, bocy amint 

arra szakirodalom in bőven utal • a Wizen mécis hasznos 

vlt 4. a kUlcsiinvevők azémára at elm. vilftbAboruval naCY-

rdost • 1401104110WO alndja in mecoldádott0 a icy a Woo* 

regOOdlliték, papirtalpd bakancoot cyrixtó bitangek, OSiS 

mac száz_ozretet vicéhidru =Aft, kuponvkék delőzene rtilm 

'Wake mollelt ba akaratlanul is, de a kisemberek ecy rősze 

in mecsUti, ha nem is a peosenyélőt, de betevő fa1atja 0  is 

első vil48605=41. 

A filoxdra pusztiténtit fokorta as ekkoribLa kU1U46son  

Nacyban hétratatte OS a mec.cocinduló kjdo. 



telopitdot. Ecy-oGy rossz év után tömeGesen iratSik le 

lóterilletből teljes kárinak az uddiG szónkimageml fenntartott 

szől6ket. Ez ammil inkább fáj6, mivel tudjuk, ho' ez a terü-

let lett volna'aS anyaGi fedezet uz újmtelepítéshoz, a, rich; 

részben meemaimd6 borterméssel. A csapAsok közvetlentil in Ó- 

a rekonstruált területeket, Gyakran elhordja a zápor 

me6forGutott földet, s vole eGyütt a vesszőket, illetve szót. 

töri az oltványokat. Ha oz a csapda kisbirtokosm sújt,  mon-

danunk cam kcal,  gyakran  ninus  ereje  ujabb próbálkozásra. Az 

id4áris alukuldsival párhuzamosan hatott több visszahuzó 

tényező a telepítésben.  ír  például as 1892..es különüsen rossz 

időjárds hatását erősiti az olasz borok vána lessillitiOs, 

vaGy az 1094-1895-ben tellendülő telepitili kedvet leldhaszt-

ja az Új  ültetvényeket  tönkretevő 1895-os russz időjárds. 

zzaliajiggagaila emlithetjük u rekonstrukciókérdésőben 
a LIALuitalehmadimit. Mir 1839 elején nuGy reményeket etznek 
a jobb "borUzlethez", azonban an idők folyamán keserves use-,  

éri az akkori történelmi bervidők, /simS eGyész Tolna 

Lleaie!/ termelőit. 

A boráruk  bár némilee emelkednek korintsem fedezik 

Ziloxéra okozta torméskiesést. Jellemző ;.zonban  a borvidék 

meGnyújtott életére ellentétben a Bakonyi festette Gyors 

punztultissal hew 1839. októbei. 9-én és 1890. elején is ou," 

mőri  oft 	mar 1798. óta áll fönn és jó hírnévnek örvend... 

•wskesdrdes tervényezékiloG bejeGyzett fiőktelepet nyith/158/, 



a klivetkos8 it siatiestibas Mutatja, hogy a Daguintamb 

dta boy* biotaa  asskssisai  a  legolcsóbb is ilaM ihildt sea ilat 
as 410411,11.11asts 

2101.11k4a11141SAALA 111  ildeW  
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Viso  s Aga divOlostelesk Am Vans (10 hol VoMet 

atir awe as Mike WO prilaika 11111174 tabeedirja, &Alcor UM* 

Wit tortaolCridt a bordeeatl liessiboteft. 1414 hoktolitor boo 

pincdoott botit Tabstis torseldbrobio forinton á)boz hot- 

A teilst dr bib 	ie latpialiMpabit  a lammintilasi • ode 
nom is andbate  *V4 II ,  Idami se a etsreaborm vonatiamillt. 

holott o. 	 MAO 	INIelossbor 17-4 UAW* Mow 
mint "SW**. ass 110*. es* MAU" en* dam Wag lase 
terlinb ioSOS a Weft* 100664 sasimadellit 11111101 11111 aft* 

Atio de MAN* Orin. "1/ 1808419 • it tali^ ISO op 
S. gas" 1.1 • is Soria* 	- 36 farts% Use • 1. SIO 



rint; on tc.ldn az adatok WAY  os volta ollen6ro in Wee kVr-

k6pot Ldni. 
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A törtőnelmi borvidéket elérő filoxóra részben a refL;i 

módozerekkel termelő kis- és középbirtokokat taldlt. A korán 

felfedezett rovar ellen, hatása clad Időszakdban /1836-t61 

1391-id, L7:f; előforduló hitetlenség ellenére eredményesen 

oak védekezni. A, seeleve foltokat többnyire lokalizAlják, az 

ellepett sznőket illiakéneccel tartjdk fenn, csak kevés pró-

bálkezással talllkozunk a telepit‘sre. 
A kis- és kösdpbirtok or része is igyekszik kiadásait 

csökkenteni, ezt 'Oils al. a kevdeb4 emelkedő bordxsk miatt 

csak az idecen munkaerő kikaszUbUldsóvel, 'Rey rdsraecos csök-

kontésével órheti el. 1836-ban még or fcrint volt ecy napozdn, 

ez a mecsokasodé munkaerőkindlat 60 csükken6 kereslet miatt 

az évtized vécóre 60 krajodziet  Mi4d 1893-tél  50 krajcdrra 

40414 U1ctvc az őszi időszakkell Sig 45 krajedrra is. iftta 

kezdve 45-60 trajar kUzdtt =zed. A törtdnOlei borvidéken 

mdc olyan adatunk is van, hocy Tolna mew() ecyes vidő-

kein nerős, edzett emberek 15-20 krajcárért kénytelenek rec. 

celtől-estic dolceznin m40, 1069 tavaszán./1601  

Ebben az időszakban mils a történelmi  borvidéken 

re helyeződik  r.  te1cD4és  staypontja, mert teleatés ez 60 

nem 44rate1opit4s. A drága 48 rossz minőségg vesszők DOG nem 

tessik 10~ szélesebb birtokoesiteg sidradra z dlmte.. 
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lepftóst. AbssOki szőlők Olintéldna - a várható jó borárak 

reményében - kecsegtető tőkés  vállaik  ozássé less. Ez látszik 

ekkor legbistosabb ás legjobban jUvedelmozó valalkozásnak 

termószetemen csak a tehetősebbek számára, nem pedig a 0,5 - 

1 holdas GazdassM4ISkik egyelőre a legtUbb segtsóget jelen-

ti a  kös'i arleriktLi vesszőtelepek és an idCesaki tanfolya-

mok intézménye, mert es a jUvőbe mutató tevdtaSysds alaptA:- 

za meg kdgbbi alapfokú hozzáértést áo az anyag,i. lehetősé-

gek killevitlőcével dltalánossé váló telepitési kedvet. 

Naminy elvetélt próbálkozástól eltekintve, nem tudunk 

ez időtájt ujrate1epitésr61, a ehhez is nagyban hozzájáxul, 

hogysd41016tarben dil a direktterma telepítógének Door,. 

galmasána. Ázonban az a soda, aki esek  bort  kfttolta, bizo-

nyára kétszer is meggondolta, hogy ieleatéstikbe fogjon-et 

A rókalsta  z  málnalsen ét minden volt e szájéban, az ide-

gen borág nodffjo, cook Pavan kadaralz nem. Szoirt, ha cstlk te-

hette szőleja szénkénecezéssel tartotta fenn. És tehotte is, 

pert 1391-92-ig Szekasdrd szőlőinek is csak 22,17 	/604 
kh 403 nóGyszüGUlet/ tdimadt meg a filoxéra, 1/3, 2/3 rész-
bon  kárt  okozva. 'gam motran, oz non kevés, do non in olyan 
nek, mint as orazalt ads, hires borvidőkein. 

A kiivetkező időasakban a tUlIénelmi borvidék zélőit mdr 
valóban ellepi 6o kipusztitja a filoxéra. Ez amiatt tUrténik, 

mert a sorozatos elemi csapások /csak a jég 40 %-ét olpunz-
titott a  ozokezárdi ozőlamok 1891-bent/, kimeritik u szén- 
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kénoieL4s1 agyag2. fedo:xtót ligy, hogy a korabeli szem1616 

UkUlnagwsiigil 	pusztitásárél megjagyzi: "a oz6-1k legaldbb 

ia két 	vunnak tOnkre téve". ts ez alatt a két 4v slat* 

megtámadott terillet tUbb, mint háramszorosárn nő /71,92 040 

további két év mailvu a régi szaűknek 	us* 7,59 %me /207 

khi =axed mo6, ugyanis "az 1895. évi statisztikai felvétel - 

puszta véletlen folytán 6pp abban az évben rUgsitette és 

Usszegezte  a filaxér pusztltdssito  anikor a hariyatlds e161%* 

to mdlypontját". /161/  

Azonban ekkoru pdx neuesak elpusztitott, hanen djrate. 

lepett aző15 is van. 

1893-ban veszi as első lendUletet a telopités tipikus példrip. 

Ja  osi  an An. nasibi aggaglig.o')'.. -, Atlagbt..in ogy to1opl-

t3111 805 u6.431 jut, vagyis 0,5 kh. Azonban obben sok a 2-400 

LImirolos telepitdas a kisbirtok agy része vágsé anyagi lahotő-

admit baszaaja Mot A 147 tulajdonos 14;y 73 kh 42 Ulet to-

lop:ft. Es elenyésze uovan, az elpuszttL)tt, vagy pusztulóban 

1év5 1960 kh4toz képest, mégis ez a jUva  Útja.  

esabaillivgrelodkezniink arrél clam, hoa a törpóbiro.,  

tot iveyenekkor 305 kh-at aludt At szintévdi át1a6 950 Ones 

ssaid6Dan 514 tulajdonos! 

Csak most tanik fel a kortárs szem1616nek "a munkás tcc 

az olnyamorodds. Mayer= értékel, mikor ezt irja: 

"Szekszárd, 15000 lelket számláló lakosságbél legalább két 

harmsdrdom, vagy helyesebben ennek munkablrő része  a  téli hó-

napok 	 egéaz éven keresztill, kint a hegyekben volt 
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elfoGlalva; a birtokos rész - a Or. volt az őridai tabsóc - 

maga advelte sz3l6birtokát, asky tiztQ8ícw met;411letó8i 

módot biztoaltett számára, napSOIMpa vagy óppen proletál.- 

osztály alig létezett Szekszárdon, pert méG annak is, ki má-

auk gazdaskában volt munkával olfoglalva, meg volt a loac 

kis szCleje, mely magának, családjának megadta a szUkst56es 

melleikjUvodelmet, ha mindjdrt hébekorban a napszám-hiány e-

cete kUvetkezett is bet Yost en a kisbirtokos és napszámoo-

osztály  CL  sztaChogyek elpusztaille folytán ecyszerre form-

tatott megaiinden kereseti forristől; kis etőlftelidctsága el-

puoztults swanked; pedig nou kepos Ájubb m6d4 pelgár..osztály-
boll birtokos ngyanis, ki emelett no volt rászorulva, bogy 

megerőltetésével mindent maga végenzen, mat kUnnyen nog-

birkózik u rronkával, nely kipuaztult szőlejénél ezyób ter-

melósi ágelz tultiváldsa kUzben felmer(11 a  Jay Waltdmiaru 
nom szorul. Az érteImiség podia Maly a rekonetrukció keliesz-

tillviteldhez mág csak készUlődik, manta /szintée/ pukkal  
kevesebb mumkaorőt igényol." ugyemos az irda a dUntően me-

zőgazdasiggal feglalkoz6, városod n5v4 tOzségben, helyesen 

látja  me s a fa:Gig:tot is: "A bed eIhár/tásának egyetlen esz-

köze, heLy kIllönUsen a flatatillikaorG kiiin6nlésőnek alt vet-

tessék, 41111673A1 	 olar=ditdo." 
"Iflr 'ofl ozicJ aziny  a 13:xv74refonzti11;aulit, 	nvummkprovat 

kiaosiin a birtokonnakl"'"`:1  

Azonbun u holyi erőforrások elapadásával Alppen ez évtG1 
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ozdnik mg a tiloxérh Élett oz u sodtséG csak 1xme14mMul 

indul nog 68 1896-ie, 44011ijitdsi kUlcsOn lőtrojUttőis zi  

is mutt:A; lenftletet. Mandesek ellenőre 1394-ben beültetnek 

auerikal oz61ve1 73 kh •42 ok-Uletio 1895 v6c4re a kUvotko-

36 képet nutatja cozekszárdi szőlőstationtikas /163/  

6sszos szőlőternlet: 	 524 kh és 724 Li-U 

Pilambarlepott, de mőg némilog ternő 	207 kh 

Tajo' teridgiben indt nos 1iv5 44 un61ők 	139 kh 

Amerikai vesszővel boUltetett szőlők 

mőc bo som oltott 	 100 kh 

booltott 	 5U kh 

direkttorm6 	 2 kh 

1895-ben ar,61őve1 botatotott torillot ifki/ 177 kh 

Szakdnoccol fonntnrtott 1326161 	 125 kh 

Osszesen a szőlőterUloteken 3780 hi bar kőszUlt a temett imam 

lőből. 

A második időosak fIrrdmai 	o11ent6tes fölyamem. 

tokat - I, 4  o le  Wyatt. Et 

az időszak a leghoditabb, /1396-1906/, azonban ogyőrtelmdoil 

jellemozhotőmico miatt nom indokolt k6t rime bontani. 

1896-t51 kezdődően nomesak a kUlQsönt icánylők, Ilan= 

tataltibua a  foldatdo tokintetőben pozitiv változds mouy v60-

be. A pőnsticyi körit binva a kedvező kenjunkturdlis viszo-

ayekban odvesobben hiteleznek feldjitdora, az államilag 

Magyar Aerdr- 6o Járadőkbank 	finanszírozott. 25 mil-. 
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liőora tervezett kUleoZ;nün tivta $114 A "die kloino nacho: 

cute Moab.,  • szemlólet u bmshOSOMMbereket rádabenti cow 

vs, bocy a saw sziend, do kisebb haazonnal, kiteaoctető Urow 

letfolok besozú távon bawls jUvedelmet icérnok. 

Scatmai tekintetben name° eálkitazás a rraveltalig ems-
Liao, azonbui onnok pallórozása, icazi folfutána oc6o1411 a 

folazubaduldoic, aCt ocy idol  méc azutein aam mocoldott bil. 

aóo. Unca a tondoneia, u kultuAládio olGoodtóao, azonban 

nacy ficyolnot órdemel. Uom elsCoorban a 20106, vacy kl;z4-

2oku ozakanbekeipzásro condolunk itt,  tot  oz u6c valtuk be, 

icencoat cyeekcipCben járt hocy ocy kUzoho1.1rc1  fojezzUk 
ki na6unkat. Llano"; jolontCsip 01,111Cre kiesi, a még 

kz.pitairrom  vőig  as Am mama a tOrtánolmi bareidid* 
kan,  neha  aszaCkulba.L. meta. ()nor ioányolto a amakeibersdro 

at  itt. 

Nacyobb jelontőnécd a ozázad2ordul6 tdján 

vált5 t6rekvés az  Újabb  oredmónyeknok mrtesakwassiasterikgre e  
ham= befocadáudra. 

A fi1osévi,1 borvidéki meLjeloncloekor "szépen mivellozo. 

16ket" tola az akkori eqsalmak s5orint. Uz azonban mAr a 

=Azad idc41.0 korozordtlon, awencán jCvedelnosC, nehozon nd-

volhet6, nam icazi minGoáci bowl; adó torillet lenno, ha mac 

io maradna. Az akkori ternósaxedidniek bir a mecyrei és 

lec az orozácoo fölUtt vannak 12 hl-lel holdanként (rim mdr 
ozinto mocmosolyocni  valónak  tdnhotnok. Az akkori milWei  át  



lagnél /9 hi/ Milig ',SY is 25 Sw0a1 laallaaabbak 	nail Is 
beszélve a minatimoől. 

A =Azad végére U rekonstluált e vidéki  szőlaben 

20 hl az  át1,  aőt e fUlött helyezkedik el, me kla misebon. 
Ucmcauk tartlet isak*Itetőben admit wizr aredmiuyeket a mocc 
/as seykari azőlCtorillet 96 104* ht. a 1916.beni, hialts et. 

sPanykorona értékben is magasabb leas as 	terület  értóko. 

alenasen évvényee ez Szekszérdra, ahol' - JW-  

.1W114121... ;aauilalia4060;smaaykerona drtéke podia kiugréen mcL-

gas, eitlagban la duplijoji, miin  vidékek minGultézi szdnetnak. 

671; 

moo 7400 6000 	4600 3200 2700 »OD 740/211/46r/ 

429 141 	553 655 	986 496 	97 12 /L-11/ 
ONISMINIONINNI144.3.“10.1111•1100........./Wir 	 

     

     

2.21 73 4.19 16,41 19944'4::-.),4=7 14,Te 2, 38 0.36 b.)/ 

Osszesens  3369 kh ós 154338 kovonL;. 
kataszteri tiszta javedelammel 

Debt am új szőliSterUlatek e  ha non in teljesen 0100011 

fujtékkal ttirtdailt boUltetéalk,amint uzt az 1896-os tUrvény 
szeretto Velna, mindeniesetre fajtatiaztábbak is a vUrabo'. 
s1 ay tovilibbra is 4/54, vagyc.fUlUtt marad. A kUzel 
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linty= sokilaWls, Maly a 19. század elejön Szekszárdon volt, 

/0 mely Icy legaldbbis Mathiánz János ammovú Wept ért gydj-

temiavdibaz haponl:fthat6/, cr6sen one1ektd16dik cask a nagyobb 

hozamti, aresebb festókanyagot tartalmaad fajták maradnak 

s  rő  s lidonnan bekerUlt direkttermőket  in  ideoadmitva ke-

vesebb mint hormaddra osakent a fajták sztima,egyadgesitve 

ezzel a boradók kadarka jallecóta 

A direkttermők  kb,  dacdrc a 90-co dvek eleji nagw nfpw 
ozoraaltő-hirverő kampftheik, oistik tUredék ozáztilókban hone. 

sodik meg nihdny főleg az erős festőkanyugot tartalmcző 0- 

telló. 
A atvallob9R  is nagy változásokat ór moo a bzőlaterUlet. 

A rógi, korazerfftlen ős tulzottan munkaigényes, sok helyUtt 

meig rétlen mavalós helyett 	mai szecuSlwi tulajdonú sző- 

lama is jellemző nortax$69  kar6is1 ellAtott tőkdk rend-

szero terjed el. alinek gyakori hibdja a hogy-vOlg, irdWiti 0- 
róniót olGooptivő daleatda, ame4y nacyban hozzdjdrul a ter,. 

utlfUldek Odic la tart' lei:30.0, 611oz, amit tUbbnyire a borez-

ddk vógón daott sOdUrrol akhddlyoznak 14411. 

A nisaő fonntarldidifth Viszont termdalates eszkUse a 

bordői ldval P'kőkkde 	au  z rézgálic és mdaa keverékeivel/ 

való  permetezés. 1$ idő tájt merUl fel előszUr - a máig is 

érlidayee vízelldtdal gond a  dombokon. Bot a "tanyák" osa-

toradib61 lefolyd, tartályokban felfogott enővizzel  oldják  

=ego  Losayarifthh •sokben keverik a permeto010011, is. A 
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sza16mMte1é-berkezelő eszkUzUk  tekintetében is tUrtdnik. vd1- 

1146444, ha sum is akkoza, mint a mdvelésben. 

A kaput vftlec felváltja  a metszőoll 	z&.ok dZntő tab- 

migOben.  4.  vaaprés bevonul u fe1do1gos6 eszkUst WAS, mint 

azok legfentoSabbika l  e a zúzó is kezd tdrt h6ditnni a 'La-

posassal szenbon. A pernetezőcép is ekkor kezdi nyumni Gar,- 

ddk  hátát,  a  azok  készltésére air bawl szakemberek is vallal-

koztak4  b& mdc tUbbnyire nuakeroskodata szerezték be a 

szatécsUslotek. 

Az °lob' rekonstrukciot a szekondrdi t;Jrtéuelni borvidé-

ken két széval jollemszhetjUk lecjobban: kisbirtok .0461,1111,t 

JoXlergI  Bootaardon ditaldbm a 0,5-2 hh kUzt taldl-
juk: az ecyea apaisSicekat u filoxérc előtt és után  is. :;co-
szen a 2C.ozdzadihatvanas évokic metparad ez az arány. 

&Ion a terilleten sines akkerabirtoknoseds, mint a meae 

részein uGyanazen id58zu1cbano  Az eldrvere4Sok és en::=2C.:k 

ia 4044445 forth/amok,  do kardnteem oly gr koriak  mint ad. 

Mitt. Anna tulajdonithaliik ezt a tényt, hoar a szClairtoko-
sok ecy részének óspoilig nen kis részének ndautt is voltak 

nérdokeltsécel" namellak  a  bortermelésben. A kizdrélac roz 
Gazdasda41 	kUzZAt is sokun rendelkeztek szanté- 

val ős jéllehet, ecy részUk cook tétlen szemlélője lehetett 

a ttiox6ra pusztliivatinak •• sz 1896-tal folcyorault; tididtole-
pitősbo  a& Sokuk be tud kslocsolődni. Alecytt3zs4fist azonban 
csak  uehezen aikcUl létrehozni az olcsőbb kUcstin érdekében 



a borvidóten, tabsz3rbe próbálkozásra. Ebben az is szerepet 

játsthatotto  boa asiplakitast nem a helyi kezdeményezŐk 

szergalmnAillik 416s06r, a a bizalmstlansilson túl ühegykOz-

séG IGazi előnysit is csak kevesen látták dt#, 

SCY v6kony rétec ideiElenesen, VaGy véglegesen tUrikres* 

moWil fig cantegy 100-110 coaládot, illetve csak 250-300 tőt  
Jelent.  Részben sial6kben levő ntanyákba hp  részben a 13-  

partok  taldbu vájt pincelakésokbu kiAtaznek, s ccy részük 

véGlecesen lezüllik, mdsuk azonbun a telepítósekkel mecnU-

vekvő munkalehetőséGeket kihasználva ricolirozást vállal, 

a izemóniyauskeivul uehéz ksresettel megkapailtkOlik, a maul 
kia (=MANI, illetve parlagjét újra tudja telepiteni, ennek 

is ereAriénye, begy 19100.re a szekszárdl határban a parlac 

tUredékére esiAken az egykorinuk. 

A szdzadforduldra mew egyre kevesebb u talajtit vesztett 
elcm, s u 	óvok elejétől bekUvetkező n4pességcsökkaa6s 

is uecáll. 1900-ban Szekszeird lakeesetednak mdr csak 1,3 %so 

61 napezdtab41, azaz 100 26. tissehtmenl:f.tásill Bdtw3zőken ZO % 

/745 VW* Sean /2220 26/ és Pé.:.;sett /4926 26/ 11-11 
rUli  ez az ardny! 

Az újjitelepitkre joIlemzőtant elmondhatjuk at  is, 
bogy terflletileg lejjebb kertil u szőlű, de dUntLen dombolda- 

ii mIrad; a dombok lecXelsC részén elhat-rett területeket  visz-. 
 vauf elfoglalta az akácos, de ez a terület minialisan 

ca6kkeaotte cock róGi sz616ter4lletcket, és czt u veszteséLpt 
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steGtaleAdan telepitettek be addig más navelés alatt lővő ró. 

smoke* 1M4 

A bsIyi aajdtosaAgok kliző tartozik, hogy a drdga ős 

ran nem U10144;rtő minőad$0 oltvdnyOk helyett alanyt vesznek 

a gazddk do tantat lamereteiko  valamint saZdt  európai acő. 

lővesezőit seg4to405ve1 maguk oltja be azt. Ez mutwtja az 

évtizedeo fdradozáo eredminyőt a. azarlerifti tdren. • borvidék 

illz616140a14'a  lehet,  boa,- elradletileg ulatti tillattak as UP* 

task" viftellórnak Is, de a cyakorlatban a legjobbakat io . kő-

peock lefUlUcni a acoglft kezelőse terón. 

A ozdzad elejón, mikor újabb lendületet veoz a rekon-
otrukció, 1,01-ben, a helyi telep 117050, 1902-ben 298250 

dunk)) illami vesszét kezelt óo "14 évi 2.01ftilletza óta 120c-
oin kapott oktaidat 8 hónapi azaCimunkdokópző tanfolyamon. 

A vessze011dtdo gondjaira azonban jellemzi; a kUvetkezG  irat 

1900-b61: "Klautatás a Tolna vbirmecyei szaCblitosok dltal 

a jUvő tavasti telepittiabez mecrendelt camp ós gyOkereo ame-

rikai ozőlGvesszőkről, amely megrendel6ot uzonban kócZlet hi-

diva miatt la6g a magus minlszterium sec teljesithet." /165/ 

Pait  

Vitis Bolonia 

Rupeotris 
Uontioola 

össieser 

3i G-" ere 
1 	•Op 	4.0. 	J.. 	.. 

klopeoen   
• O. 

106(410 124350 	115600 79950 425900 

2500 - 	9750 6250 18500 

41450 63450 	9640 242400 367940 

Wlmirelmatamlow 

155950 192800 	134990  328600 813340 



A tfttónolmi borvidék oloő rekonstrukciója dalt6en po-

zitiv eredményokkel fejezedik be 1906 tijin. Az dt mAsu-

dik vv...p;"j ainkban is folyó rokonstrukcióhoz Lalt 

ru mórheteticn ezeuvedómin  át  vozot. Errs. az id6ssakra azon-

ban foj16d6o vizozaosik, sőt eGyea területeken vionzafej-

16dés to.pc.aztUhaté. 

Az 196O-c.a 	kUzepiro IL.azo  boa/ dUntően  iá  társadalmi 
viszonylA k6tt djva a 1:ilosiirsVész idején $chioW.t Gond-

dal tuldlja molt mambo a szjlőkultdras a világ haladt, a 

módosul* ;Iodic a azázadCordu16 óta neLa véltoztak, 'What hi' 

orsds4nyeson akarunk tomolni, 	mxidszerekre, korozevaol- 

t6ore van azi,:kaéG. 
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üblYZIZZL'io  

A szoknzirdi borvidik tt5rt6not6nok kdt 6vnadzaddt kUvet-

Stott= noun) killOnUa tekintottel a 1.4164010 ractjnyilvdnuldna-

Ira 6n onjittoo jolonadeoire. nomad dt vezet a minnow n6- 

hdny kapdsra ter3ed6 azaCt61 filozórdt Wvot6 olső rukon-

strukci6a, knol itdrum ős fdlezon macan aranykorona drtóka, 

katasatgOlin hollig.  Á  Visacdlt tőnyezőket korazakonkint la 

Sokredon IcyokoztUnk besntatni, r m63 icyisre16, nam marndt..o 

olyan tdiv, azempont, vagy bdrmi, ami a k6pot haminsi to-

ga, az itt leIrtakat leck6rdCje1eni. 

A szől6termseSt6a 6n bordonat fiej1tdő** 0  Matt at love-

keztUnk jolenni..09esadrdon 6s kUrnyftindOt6 tontooaded a 

tőrcyalt időszakban, next a vdroa lakosadcdnak nacy rdsso 41 

a dombok jZ;vedo1m6b03. A v6cbement Altoziook J61 mutatja4 

hoar es dlotk6poo taxmilléal ki**40 a azokozdrdi text4nollot 
borvid6k,hoaaass kdsdolm* 0 ,42 tutott  cl  an *gym kormiskokoo 

ban arra a =intro, amely tovdbbi előrel6p6adt biztonithatta 

S nem fonyocotett az oimm**Ado voozdlyeivol. 

Ebbon iteronk6nt U11001;416 hatőerft Sitsioottok dLiat4; aft* 

tőkbon Ware. A koreakedelem ocaknem mindon idtlasekban poi* 

tiv hatdedval tanik ki, kiv6ve 6pp a 1ocuto1e6t, a fllootta 

Aveli6 Audisumban a feudalizmun idOin f61oc a nacyobb meny-

mimic to:molded= sextenti a szokaadrataket, a tőkős can-

ddlkodús kozdotoitől ()Gyro inkább L.  lalamike 4uvit4ada 
DoozakU16ao alien mindon kor hadLkozotil * mica maign: tUbb- 
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kavesebb nikerrel. Neva vőlatlen an seas, hogy épp az utolsó 

dűszakban válik  Oly mostohává  u  kereslet:  a gyáripari muzetón- 

kialakulziednak iddammita ez, amelyben a to karasatts6G nem 
minGski vUrUsbor il  harm az  olcsó  borok irdnt mutatkozik. 

A borvidők liejUdósainek ecyce állemásait jelzi a mayc. 

eszkUzUkban és módsze.rekben bekUvetkezett változeisot ek2- 

milentinic. 	oayrO.  *OW termőseredmdnyek a anntik 
mán kvUl cunt* Is Itlisztinhetők, azőrt bamutatütik non  lehet  

mallókes 	Sokszor éppen emit jelzik az Aj én rdia ow- 

moia mallet* 41636va1 a változás 	1144160 

irényát 4* mértólaitil 

az616f41dolepsis is bortiazat solutig egy helyben togo.  

Elsa hivatott tigyelmeztatai kol-szakok serának extenziv J*1. 

leare, do pozitiv váltezdsuk  a szdzad vécére, mér  a iloxe-

ra előtt is nyi1vénvalt4 MOOdiatos, hecy a tdrcyult k*St 6v-

század alatt a eadbemberhOo 4ppen ezen a terUlaten martin 

el, pedie a j6 pincesamdissat Oreabithette voln a ozekmmirdi 

box hixneVii4 Zama, as a bdiMdt o  nélkUl Is eljutott arra a 

=tame, amely minden beritift 41Laa: a villighirice 

Pontos kérd6sk6nt tiLczyultuk  a z(516teeueszttis ttiavudal. 

mi hatása. ha olykor gyre tUbb terot is szántunk  a  szokott-

na, annak eta abban 'Watt, hocy ozidtlic kevesen szemlélték 

erra az oldalről a szőlővidők 414,4dis Iz azonban nem jalenti 

azt, ointha  a  tárgykUr mallőkes lennet Open olIailkez6loc, 00 

lehető leci'ontosabb kérdéskdx* mart be (WI- ős Ukapdint: 
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élete tilkrződik, munkás hétkaznapjaik értelme 0411M4 Kiosk 	. 

ozámár no lenne *Sim AO Seismal& példa? 

De =mesa fast mediate peleimak es ertekesees A borvidift 

hajdoni fejlődése a mostanira a eszt8nUz, orkblesi alapot, 

az elődUk meChaladdsára, dm megbeeellémeme io nyújt. Von mit 

tanulnunk kitartásban 6o ritermettlegbee eleinktől, azoktél, 

akik megaapozták a ma 104100ftelt a tegnap szívéo munkdjd• 

val. As a fejlette6 ,g4  fok, amelyet ecykor a borvidék elért a 

13-19. ozázadban t  orszdgosan a  legmeamabbek *slid datilbatá s  

filoxéra etlemi Wzdelam torén pedig kiemelkedő peldeul hoz-

haté. A klistudatbél  ezidáig s filoxdra időszakdnak pozitiv 

uaG4t5ldao biehymott s  mart a megjelent kOnyvek és tanulmányok 

kritikátlanul mikalmaztek as preedgve eredményeket és (=el 

pdthuzamosam lemondtak a  leveltexi kutatásrél. Ha néhol ta-

lán talzé rdemletemeribe to rierint e munka a filoxéra kérdé-

sében, czavzője remelts hem/ fe1uPnt6st ad az a  tér: ezt 

kérdéskUrt Week nelk01 kellett feltdrnia és feldolgesnia. 

S igazUafl,  he  a tőkés on516- és borcazdamas kialakulása 

irdnt cam OirdeklődUtt eddic ecyetion kututé pm a azokozdrdi 

tOrténolmi borvidékkel kapesolatban, Am ennek jelontőségo 

ozdeoman  Jóval  kisebb mint a filoxérv, időszakáé, ozért io ka- 

ott  ezakebb tarot. 

Amikor bil-d161m munkáját elCro is mogkUszUnvo iltjdxn bo-

osejtom alumni:At, azzal a hidnyérzettol teszem, unit tacadnom 

kár lenne.  AO a mondat kivdnkozik ki, amelyet nem onégyellnék 
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cokkul teljesebb irds utdn ei végső szóként moldable magyon 

sokat Eiceretnéh !née elnondwai azokról am emberekről., akik le-

hetővó tették azdmumrn óvnzdncdok kapdldmaival, metsméseivel 

6c ocUreteivel l  hoar ennyit ic elmondhassak róluk. 
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iLIAIULJULQRALPL 
Jolgyzotokbon h-aznc_lt rUvidítósok fololddadval/ 

ANDRAMPALVY Bertalan 

vUrUabor agyarorozágon, osajmOvelőaillik balkáni kaposo-

6nrajzi -rtesitű. 39.6vf.1957.1.=.46-69.p./Klny./ 

/rUvidi.tőse: indrdafalvy/ 

L:;11 Józsog 

azokszdr.i törttinelni borvid6k kialakuiZtaa éo fejl3dóso.. 

gokazd.rd. /. zorke F.2,2.1og Jdnos et ul../ .,zokostárd, 1974.  

55-69.p. /röv.: akonyi/ 

Lityág 

ilurr;ariao novae hiatorico goographica c. mi-ivóba 

Tolnu veirmeye 	 Lun 	 r..anulmányok 

Tolnu =arc t6=t6notóba. 9.kUt. 6zeksadrd, 1979. '.1o1na ne-

gyoi lovatdr 327-364.p. /r6v.: Ea/ 

Gyula 

ttioztikL,4ato1: a magyar mes6gazdaselg tUrt6notóhos 1767- 

1667. p., 1973. hözponti Statisztikal jivatal 457 11 . 

_ 	lvdn, T. - RAM I  György 

xip-Lelot-lurópa gsdcadgi fejl:dóso 	szzlzadbun. 
Lp., 1976. iZsgazdandgi (58 Jogi INk. 723 p. 



DAIWLZY Aladár 

Tolm. vármegye kösgasdastigi leirdsa.I. Türténelmi nips. Klny. 
a Közgazdasági Szemle 1908. évi szept.-dec. havi füzeteiből. 

10., 1909. Pesti KUnyvnyomda Rt. 92 p. 

LGYLD Antal 

Nemes Tolna Vármegyőnek Topogrophiai leirésa.= Tudományos 

Gyűjtemény. 12.évf.1828.6./szakiitet 35-59.p. /14vAtedi 

DICENTI Dezső 

.,.6yarország összefoglalu szjlószcti statisztikdja.= A L../a. 
gyar/ Kir./ayi/ azponti JeClészati Kisérleti alomás és 

'Lmpelologiai Intézet ImkUnyve. III.évf.1908. /Szerk. István-

ffi Gyula./ Lp., 1909. I-allas Rt. 228.,246.p. 

/EliTZ Ferenc/ 

A hordók-. a azok gondozásár6/.= lorész-ti PUzetek. 3.évf. 

1871.2.Z.;16. 65-78.p. /r6v.: Lntz/ 

&M. 1,1cl.anc - ,LLA/ Igneic TuT11 Imre 

agyarorszác borászata. Pest, 1869. 111 p. 

Az 1056-ik évi novamber 1i-'ón tUrvényesen alakult Szegzárdi 

.orkel-esked--Társacidc; e1Jr4za és alapszabillyai. zczárd, 

1657. Jerccr ny. 14.p. /r6v.: Jzegzárdi :,.orkereskedt; Társa-

sag./ /Lelalelye: Wzh, Tolna mecyei Levéltdr./ 
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PENYLS  Lick  

"acyarország coogrephiai zsőtára, mollybon minden w:roc, fa-

lu ős puszta botrendben kUsUlaőnyesen leiratik. Toot, 1851. 

Kozma Vazul ny. 4. köt. /r0v.: Fányes/ 

PR  IiroskL. 

z51- ós borgazdauLlgunk törtőnetőneh  alapjai.  p.,  1970. 

Akadómiai Evk. 407 p. /rUv.: 2eytire  19704 

Fatit Pin*" 
Ss816- ős bortermolós agyarorszLigon 1840-is.  ip., 1901. 

:lcadőmial Kvk. 386 P.,  

rca Lajas 

JoblZcyfUld parasztfUld.= A parsztsile Uagyarorssulcon a kas. 

pitaliznua korúban. 1048-1914. /azork. Szabó 	 Ip., 

1972. Akaddmiai Kvk. 1. köt. 33-153.p. /röv.: eUr/ 

, /GY1K1 Antall 

Tolnimftwo borvidékei. 1067-dki jegyzeteim ut4In.= lorrIszLIti 

Alzetek. 3.(ria.187141 2.".3.211z. /r6v.: GyUrky/ 

/GYURKY AMU/ 

A as0161Urt qualificatiójúról.= Lordszati FUzetek. 1.6v2. 

1869. 1.111z. /röv.: Gyfirky: A aző16fUrt/ 
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HERLABI: Ott; 

A filloxera. Wiszkidltds a magyar szajk 6rt:ek6ben. 

Aula•Pest, 1879.  1 h6ri-ein ny. 24 p. 

HOLUB József 

Ssdkozárd a tUrük kiűzao utáni elm; Uvtizodekben. Seek-

szdrd, 1936. ,_olnár ;:t. 27 p. /r6v.: _olua 

T ,TI Károly 

ayarorozág szaészeti stutisztikája 1060.-1373. emzetkUzi 

st-tisztika. ozaőszct. LlsC r6sz. Lp., 1C75. 402 p. 

mks moil 

soviny sad a se811GmCve16si egyesületek alapitaldr61. Szeg• 

bird, 1901. ,.olnár ny. 39 p. /Lelaelys AGROL.41:01t..../ 

MAGDA 261 
Mailynrorszámmak Co határűr katonwadg vid6kinek leaújaLL 

Statisztikai ós geographiU leirdoa. Pest, 1619. 289 p. 

/rUv.: 

MAGYAR laRdaYI/ KUPOUTI 6TATI8ZTIKAI DIVATAL 

A Maas',  Korona országainak mez5gazdasági st,Aisztikája. 1:11- 

sodik kUtet. Gazdaszimtár. ip., 1097. l'esti „iinyvnyomda Rt. 

/r6v.: Gazdaelutúr, 1897. 1  
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A magyar mesőgazdadds a XL -XX.  századLsn /1843-1949/. 4. 1, 

1976. Akaamiai Kvk. 471 p. /r0v.: A magyar mezJgazdasde 

Jegyzatinyv Tolna vármegye monographiájához beszerzett Luke-

tokról Szekszárd nagykUzsöget illetZeg. Yaks, 1884. L.n. 

4 3  p. /rUv.: _ehrwerth/ 

,-LRE1 Gyula 

, ozCgazdamági árutermeltis (313 a parasztság holyzete -uwaxor-

szálgon a faudalizaus vellságának elmayillóse idejón.= Ssáza-

dok. 90. óvf.1956.4-6.sz. 591-616.p. /rüv.: -6roi/ 

LOUSSOA Gyula 

Szekszárd geogrdfiája. Szekszdrd. 1910. K.n. 61 p. 

PETLMFY J6*sef 

Szekszardi hogyek, s a' sz.J1.,mive160.= agyar Gazda. 6.6vt. 

1846.szept.23.69.3z. 1111-1118. hasO) /r6v.: lúterfy/ 

RADII;ICH G6za Asszo4111./ 

Lmlókirat u Pácsi Kataszteri igazgatósghoz tartoz6 Somogy-

megyei Alkortiletről. 16cs, 1083. 123, Lladureals ny. /rUv.: 

Radenich/ /Lelőhelyes bamnya megyei Lovóltár/ 
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RADOTJA1 József 

6zekszár.L1 a XIX. azázad elején az 4gyed Antal-féle Usszeirds 

t.hrében. / - szekozárdi jeays5 	Lvszázadokon 

át. /ozerk. Lalog Jáno s, K../ SzekezArd, 1978. 3118-371.p. 

/rbv.: iadotsay/ 

ituLuZ 'e.oltdn 

Jelentős a phylloxersUgy dlldodrél lolnavármegyóben as 1887- 

ik évben. ozegzárd, 1887. Ujfalusy ny. 34 p. /rUv.: 

Jelentős, 1887./ /LelAely: saját tulajdon./ 

ROLOZ Zoltán 

Jelentős  a phylloxeraUgy állásáról Tolnavtirmegyében az 1888- 

ik óvben. Szegzard, 1889. Ljfalusy ny. 39 p. irOv.: Roboz: 

Jelentés, 1888./ /Lela:0.y: Tolna megyei Levéltári 

ROLOZ Zoltan 

A szónkéneg alkalmazása a ihyloxera elleni védekezósnél. 

4., 1889. 1.esti Könyvnyomda t. 159 1). 

ROZSÁS Lajos 

A barauyai parausztaft 41444, da kUzdelme a nugybirtokkal 1711- 

1848. Lp., 1964.  Akadémiai KIM4 254 p• 

/JWIALJ Forme/ Johams, Pranz 

i:ncurns )inbau... 1-2.köt. Jest, 1832-1833. 185 ± 292 p. 
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SZAKA,LY Perenc 

A Ktizcip..Duna "anti bortermelés ftinykora.=Dunatáj. 2.óvf. 

1979.aug.2.oz. 12-24.p. /riiv.sozakzay/ 

SZi 	Imrs. 

A paranztoág kioajátitásu 60 mozgalmai gróf ,:tototicook 

koozthclyi ágának birtokain 1711-1350. iudapoot, 1954. 

1:Ctvolt óp Kvk. /..TA/ 254 p. 

Szegzárdi bordszatomLorúszati Lapok. 10.6vf.1050.fobr.21. 

8.oz. 62-63.p. /ri;v.s 6zegzárdi borozat, 1858. 1 

ozogzárdi küzlomónyokos Lortiszati Rizotek. 1.óvf.1069. 27- 

31. et 16G-169.p. 	Jzogzárai kUzlemónyek, 1869./ 

Tolna vármegye adóközgógoinek tordlete éo katuszteri tisztaF. 

jövedelme rivo13oi ágankónt 6o ooztályonként az 1909. óvi V. 

t.czikk alapján vógrohajtott katozteri kiigazitás után. Lp., 

1914. M.Kir. 4,11e.rd. ny 63 p. /r6v.: Az 1914-co kataoztori/ 

TvTil Zoltán 

A szekozárdi mozJvárosi blokk felboadsa a ozázudfordulón 

ow Agrártürtónoti izeUe. 22.óvf. 1980. 3-4.oz. 349-433.p. 

ViTTGS &Door 

Jógveróoek omlókezeto...Tolnu megyoi lióptijság. 33.évf. 1983. 

Julius 3.  179.oz. 2.. 
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Gábor 

DL:1.;terner=t6o hatala Szekszárd telepillóefejlZdómire. 

/1067-189u/.= 	. TA Fócoi (5a Veszprómi Akad6miai Lizotteá- 

günck órtecitője. - Dumintúl telepUóstUrtemete IV. A sió-

foki TolepülástUrt(inoti honferencidn elhano.zott elJaddrook, 

korreferaumok szUvege. Veszpr6m, 1982. Ti.;i1. 209.217.p. 

Utmututáa a as4;16mivel6ttro. kUlUnds tekintettel a fillokoze-

ra Ut-1 elpusztitott azűlők feldjitásanak eljmozaitdoáról 

azó1ó  1396. V.t.ez. v6grehajtására. 4.. 1898. Iallaa -t. 

297 p. 	Utriutatás, 1898./ 

VEEL letván /Uazzetill./ 

Smoke:n-4rd mezyei város monografiáj,. ,eholwird. 1941. 346 p. 

VINCZL Iotwal 

Ungariacho üoinl:oltor.g. Acta Lthnographicc.. 1959. Ton48. 

99-129.p. 



• 

JLGY17...  . 

/1/ Liarx 4age1s: Technika 6s Vi. roada1om. Lp.  1969. 

i,.ossuth Kvt. 17.p. 

/Lit A stekordi  Lóri  Lalogh hddm .11zeum uny_za. 

/3/ ik;yanott, a rógeszeti kiállitás termeiben. 

/4/ Leirása: Kubinyi Ferenc: Lizekszrdi rógiságek. Feat, 1852. 

/5/ ix, utóbbi rószben hamiaitott, 4gy csak dttótelesen bi-

zonyit. 

/6/ Lartina.= Tolnamecyei ;3zl3ny /a továbbiakban: TK/ 9.6vf. 

1881.szept.C.36.8z.3.p. 

/7/ Szekszárd wagon 1580.6vi tUrtik ad6Usz,eírása..simazázadokon 

út. Azekszárd, 1978./ 168-170.p. 

/8/ Dernschwam Jánoss Utaads Konstantinápolyba 1553-15555= 

aabok, kUvetek, ka1:714.1rok az oszmún birodaloLlról. 

1977#  Gondolat Kvk. 277-411.p., killUnösen a 3414.342.p. 

/9/ Andráofalvy 59-63.P. 

/10/ Szakúly 12-15.p. 

Jblia Czelebi tUra világutazó uagyarországi utazásai 

1660.-1664. /ford. Karácson Imre./ 4., 1904. agyar Tu-

dolnyos ;Lk,..admia 

/12/ u.o. 

/13/ Holub 9.p. 

/14/ Ból 348.p. 
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!15/ u.o. 

/16/ u.o. 

/17/ u.o. 

/18/ u.o. 

/19/ Andrásfalvy 64.46.p. 

/20/ 6zeptember 29-o 

/21/ Lől 348.p. 

/22/ Lól 336.p. 

/23/1-411 348.p. 

/24/ 	336.P. 

/25/ u.o. 

/26/ u.o. 

/27/ Uolub 19.p. 

/28/ Toina meoyei Levé1t4Ir /a tovaLiakbun: 	Uonseripti- 

ones 1696-172u. nyert udatokat uját ozámításuimal 

egészítetton ki, az alfejezet tovaiLi részében ezeket 

használon fUl. 

/29/ l'aranya mogyei Levéltár /a továbLiakban: LaL/ 

di Alapítványi Uradalom /a tovaLiakLan: .4k;,U/ Pisealis 

Iratok 1.doboz. 1749-1794. 

/3u/ U.O. 

/31/ LZ. 	'.-rovizoratns 1. uo. 1714-1799. 1- Rákhel ha. 

gyatéka. 

/32/ TILL Farkas P41 tamási nótárius feljegyzései  186.  

/33/ Lial, SZAU irovizoratus 1.dob.  az''  1:41khe1 hc47,yatéka 
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/34/ Nyílt t6r.  i.  knság köréba.= Tolnk.vrmerbye 6E; u Köz-

órdek 21./7./év2.1911.szept.72.oz.4.p. 

/3j/ 	L SZAU l'iovizoratus 1.doL. 

/36/ uo. ős saját malaitL:isok 

137/ Wrei 604.405.p. 

/38/ VAL Szekszárdi hözalapitv6.nyi Uradalom /a továbbiakban: 

SMU/  (.dob.  /1804./ 237.8z. 

/39/ u.o. 

/40/ u.o. 

/41/ 	1978-as azőlószeti kiállítás anyaga 

/42/ It:Ito:11y 1112.hasa 

/43/ u.o. 

/44/ Radotoa:i 371.p. 

/45/ 1.gyed 56.p. /1828./ 

/46/ Péterfy 1111.h. 

/47/ TML Prot)coll unni 1812. 453.8z. 

/48/ Lagda 289.p, 

/49/ .i.zyed 43.p. /1828./ 

/50/ :leueste atatiatiaehr-geographisehe Leochreibung cleo KU-

ni6reichs Ung:agn... Leipzig, 183. aigiAnd'oche Vorlacs-

Lxpedition 260-261.p. 

/51/ TaL asgyűlősi  Irtok  /u továbLiabans KG11/ 1834. 

2470 • , 3138. 	kiitósozám /k.L.46./ 876. 

/52/ 	KG_: 1833. 833. ős 1576.m.. k.sz.: 376. 

/53/ 	LG11 1835. 2127. de 3116.1n. ksz.: 620. 
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/54/ Iőterry 1112.h. 

/55/ Um sLz irovizorutuo 2.dob. 1800-1819. 

/56/ Péterfy 1113.h. 

/57/ róterfy 1112.h. 

/58/ Lecir Jdnoo  -  L:oizmadia Andor: Törtónelmünk u jogalkotdo 

tdo tükrőben. surkulutos honi türv6nyeinkb61 /1001-1949/. 

4., 1966. Gondolt Kvk. 33U.p. 

/59/ Albanich J.GyOrgy. /Nekrelóg/.= Szekozárd cio Viatica. 

/a tovubbiakbans SZV/ 10.6vf.180.febr.13.13.8.4.2.1). 

/60/ Mr 107.p. 

/61/ TUL Cadszdri  úo kirdlyi Urb6v1 türványazuk Urbőri iratok 

Szekozdrd 66. ku tovdbLiukban: Urbőri, zizekozárd 66.1 

/62/ u.o. az iaiikvdltodgi szerzűdős mdsolatdban 

/63/ Urb6r1,3zekozdrd 66. 

/64/ , szerlak;d6o eredetijőt nem oiherült megtalalnom, usonban 

ozüveghdoeige miutt megfelel,;nek órzem aandk hitele, egyi-

kord udoolatdt, amely coui, kii1o6 formdjdban tőr el az o-

mletitjl. Az adutokat, k0votkeztetőoeket aujeit sisdmitó. 

egószítetteL. ki . 

/65/ rL_1, "1860-ao" katuozteri felmórcia, ,izekszdrd 

/66/ KatuJztrdlio holdban: 2226 kh. 1191 nőgyostigül. Azt, 

hogy a ozUvogLen °oak magydr holdról lehet uső, ouidt 

ozámítidosal derltettera ki, uni u osőlőbirtok Uoozeo 

terillete a felmórtio azerint 2313 kh. 1376 n.U1, ezt r,e-

di a dózomdo ozaők terUlete nem haludhattu meg. 1000 

n.Uleo ho1degyo6gLen aeri azdmolhattuk, uort [militia a 

mdgyar holddal vulu ozdmitdot iguzolja: lőtcr:y 1111.h. 
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/67/ .A=706820. 

/60/ a oaLret sing040,08406nok joca ovolotllog couk a völto 
otActioosse klelsot606110k INGuia bur.imlott vont,.■ u 

rot  ut6nassossotInt voima, do oat GusW.40tkel  okokból 

1410010uu óvoklg mocCatottake Lanyocelbon us6rt oomodt 

loon, boa túl  kora ock.roto1c10001 no =Am* a bor mi. 

116060,0* /Dla.:010:are 1Z1V.4 boar 191,341 aucuostmoAan lo. 

1:144 batirosacAot boLott _miro5f3claflamizi ,lalsoUrlum u. 

cv44noLLen turai bJal/ Atigon catadban oL:t6Lor 010.1414 

kopóz  cairetellisk ju tyro? 030t6n# ia;é  omeptcoberl 

osiiret craco461yoodedbil1 eiltaldbun roues toorudom l•bet 

kUvothosatotOUnko 
/69/ 	L Jzokom44,4 filesCvdroo Iépvloolvtoottilattinek 1ratat 

/41 tov_bblakbams SZ,Z1/ 10694/404,os. 

/70/ TUL WSUKI WM/ 4.4-z5.u.A0 

/71/ Asousirdi boxassat, 	62.. 

/7i4/ 5zedJa1ók#10 TR  3.6vto1875•0gopt.15.37.01,0410. 
/73/ 'utei 1112.11. 

/74/ .4406nAxdi boaissuate 18,8* 62414 
/75/ ueos 
/76/ I6tOWCW 1112.14 

/77/ .444116,41 boruJcat, UM. 620. 

/70/ 384liiirdi bas1cilA4;,(..k, 1069. 16644694. 

/79/ u.o. 
/04 ,sogsárdi kUsloi.,.(g4eit, .669. 160.p. 



-  142  - 

/el/ jzccetirdi küzlemónyek, 1869. 28-29.:. 

ioa TML 8ZMI jogyzaünzívei 108-1869. küziitt 

/03/ 8Mtz 66.p. 

/84/ Pdterfy 1113.h. 

/85/ GyUrkyt A oz‘atirt 35.p. 

/86/ u.o. 

/87/ ..,zooz4irtli J-orkereskeuj Tursuoug 15.d. 	iuQzct nagy,Aruls 

"Und11;.# koresked6ot aupituni tio etu1t.41  ‘4. tiuicta borke-

zológit el6"aecitenin. 

/88/ SzeczeArdi bori.Asz,.t, 1858. 62.p. 

/89/ GyUrk 

/90/ Loruzuk Lndru 	SsUretkorom TK 18.övf.11-40.ozept. 

28. 39.oz.3.1). 

/91/ Lehrwerth 11.p. 

/92/ _ohrurerth 40.p. (is sajdt ozikutLasok 

/93/ Urbórip jseksstird 66. 

/94/ idehrwerth 40.p. éo ouji,t azamitdook 

/95/ _ehrwerth 42-434. 681.3,..jiA kututkluot 

/96/ ler Ealmún aorvut_a To)namogyo fU1ur4jzu. 

'gird, 1885. 46.p. 

/97/ Gytirkw Ant,41: Latutwinv serr 16mi;ve1ú8r61 	"Vinczel- 

16rok könyve" 	sajtó alatt lovű munkámbólos Gazdanw- 

ci Lupok. 8.6111.1856.21.=.260.p. 

/98/ ozegziirdi lorkereskedü rit,rou1-t 1.1. 

/9:4 i-oLartapi Ujm. 23.uvf.1876.nov.19.47.sz.78.79.p. 
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/100/ Ga:a.,.61 Ujdonságok.= Gazdamigi Lupok. 

50.oz.638.p. 

/102/ Vasárnapi Ujsags i.h. 

/102/ 	2,óvf.1874.okt4.14.41440.30* 

/103/ Tit 5.0rX.1877.doc.2.49.9242.p. 

/104/ Mt 5.6W4187740aug.3032.sza.p. 

/105/ In UNKI 1880/28.sz* 

/106/ TIL SZLITI 185C/ 14-17.p. 

/107/  IX  106v2.18730npr.6.7.844.3.p. 

/108/ II 2.44v:01874.okt.14.3.p. 

/109/ la SIMI IWO/1.oz. 

/110/ UM *ZUNI 1883/77.-78.sz, 

/111/ TML =MI 1883/79. óp 1080oz. 

/112/ Radonieh mi:vo alapjÚn joLz,entoin be a osalokat. 

/113/ La Tolnsvogyoi Ph711(mora 1,izottokig Ir:Aai /a to-

viibbiakban: 1,s11 1686/1. 

/114/ tuo• 
/115/ zt utatja pl.: 	Nov Lexikona 18.kt:4. II•ptk. 

19U0. Isaias IA. 511.p. 

/115/a OIL rib 1893/42. 

/116/ LakonYi 5941p4 
/117/ Loraozati Lapok 46,(:vg•1894.1.961.8op. 

/136/ ;.isaallyron(axitlot a pkyloxera elleni  Wadokoz6s teirgyitan. 

TFL 

/119/ A., 	1866/1. itoboz 	3o1ent6se 1,5 it.4vi milkUdó- 

ota-A. 
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/120/ 	25.6vf.1397.jün.3. 

/121/ TK 21.6vt411693.milj.14.5.p. 

/122/ Az irat eredetije sajett tulajdonai .ilan van. 

/123/ TUL 22111 1886/1. Aoboz je1ont6se 8.p. 

/124/ u.o. 410 Yepir, 1970. több helyt is. 

/125/  doboz:  Jelentds. 1807. 3244 

/126/  Loboz:  Je1ont6s, 1807. 33-34.24 

/127/ Roboz: Je1ant6s. 1807. 34.p. io'0604acimtdwi 18910 lle" 

119.p.  Jell z,  hogy a Gazdacirattir SzdkasArdon birto-

k000k között sorAja föl azigeth Glibor földbirtoLost o  

akinek Ussuesen 366 kh terClete van. Lbba 48 kh. 3z616, 

csakhogy ez  utóbbi  ?skean hozioksz63.3, nom issekszrdi  to-

rUlot. Szigeth mLgio art kerillhetott a osoksedwdlok 

köz6, mert a mogyosaókholyon volt Allandó leduisa. igy 

viszont a r4 vonatkomd adatok Lleativssztúeki 

/128/ Peyőr, 1970. 181•N 

/129/ Sa 10.6vfab90.okt.2. &ellőklet. /aoboz reLdszeresen 

1000 nAgyasiigUllel azalaol./ 

/130, 'girt 1970. 101.p. 

/131/ Roboz: Jelentós, 1803. 8.r„. 

/132/ eoyúr, 1970. 1U.p. 

/1:i3/ ika 10.4vf.1890.doc.5. 

/134/ 1.ordszati Lapok. 45.6vt.189344ria• 

/135/ :,0boz: joleallits, 1888. 74p. 

/136/ TU 	moan. 
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/1371 Utmutattlo t  1800 2400p. 

/130/ SZV 9.617f. 10894sn017.ssAel1 klet 

/139/ Peyir, 1970. 11940 

/140/ A reudol6eres TML TPB 1886/70 # a veoLma ered6o6res 

TFB 1887/9. 6s még Roboz# Jc1ent6u, 1C87., 

/141/ Bob= Jc1ent6o, 1887. 31.-324. 

/142/ Haboz: Je1ov.t6o. 1U07. 32.14 

/143/ mom. 

/144/ TML VB 1887/4. 

/145/ 22V 10.6v#01890.febr.27.744 

/146/ .,toboz: Je1ent63, LAI. 32.p. 

/147/ UAL rfL 1892/22. 

/140/ TNL TPL 1891/11*12. 

/149/ 

/150/ 	T21, 1900/20  

/151/ Tolnavdrmegye 2.4Vf.1092oung#114p 

/152/ Ld. orro helyi lapok ekkori évfelyamalt. pl. 32V 100 

dvf.1890.aug.7. 

/153/ lay pl. a Sa 	számdbas mir elvesha.. 

tun errA.. 

/154/ TIAL en 1892/2. 

/155/ 0.0. 

/156/ Korabeli Iglemőny: Tolnawa(me,:;yo 2.0a01892441.10. 

/157/ A tUrvúny pantos cimes :zicatorodaes berek kússitésó-

nek és azoL torgUombu hozatal,mak ti1s1meatis6.r61. 

18930  IZI120 



/158/ 31S 10,16vf. 18900001. 

/159/ Lortiazati Lapo:: 43.W.1891.365.p• 

/160/ Skar 9.Orf.1639.niire.7. 

/161/ 	magyar mes6caLuaság 2484. /Air Lujou/ 

/162/ TK 21.6vf.1893.dec.22. 

/163/ TolLavaralkmo 5.6vi.1895.dec.22. 

/164/ us 1914-.0s kat40aLievi ulap$un Ouoscaitott udatok. 

/165/ TUL tn.  19G0/2. 
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1. A szekszLrdi szarkofát; olaallapja 6u egyik 

aL:elyben box, méz éu olaj ke-

verőke volt 

Satimadáu Tary Hakhol seaWnek 2.  

178444796. 

Jobnomann Józaef Tolna Elegy° téxképo 

a 18. samad végéről 	 A.' • 
4, 	juzy ;Ahál fi1jegyz6ae trágyelzásról  

5. LAt8rt papirpees6tje a 18.uzázad 

vrcn /fot6 	ti1iz1t veiltozat/ 	 3744 
6. ,izekazárdon 1828-ban 	 43414  

7. A szekszűrdi dala nova, 

a paree12k elhe1yezkeL6ue, 

Suakszárd ciu uzaJterillete 1856-ban 	al: 55.p. után 

8.  A osO23motoz60 euskUsei u 18-19. uradzati.4 

ban /árnykp/ 57.p. 

Iumeretlen tipuati, helyi k6az4.t6uú 

caló fejrdalle /1860-au 6vek végei 58.p. 

10.  A Szekswirdi Lorkereaked6-Tdrsa8ág kidi 

vAnyinak oirllapju a 63.p. utún 

11.  A Seekazárdi LorkereakeLLi-Ti„ruau4L; borkie. 

nillata 1858. elejtin, dtszártallsi sezédlet-

tel 62 millitáui dijtábláz,Atul: tanulhar 

tunk kereskedni... a 64.p. után 
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12. Toinataegye t6rképe 1080 kövill 	a 74.p. at4n 

13. A. p6o3i kataazteri kerillet tiazta- 

Ovedellmei 1683-ban 	a 78.p. utein 

14. Hobos Zoltán kUnyve  u szánkónegezósra a 82.p. ulán 

15 	Hirdetmény az ingyones venazakr01 	a 830. utin 

16. 	Hájus &owe tOrpebirtokos iratai 	a 89,p.  után  

17, 	Robes Zeltún 1807.-es je1ent6Je 	a 92.p. utún 
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15-65/1984. 	bksz. 

Dr.Szántó Imre elvtársnak 
eE7yetemi tanár 

Tárgy: TőtL-cis Gabor 

doktori szigorlata. 
Melléklet: 1 db disszertáció 

Helyben 

Pzoiesazor Elvtárs! 

:ellékelve . Töttijs .G4bqr; A qzW.Otgtriziegztég 4s.a.borgazdasag Jejlődése  a 

. szekszardi borvidéken . L . VIII7XIX.sz:izaciben ............ 

cinrü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét fel-

hivnom tanácsülésünk ama hatarozatára, amely a birálat elkészitésének 

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg. 

mellékelt értekezést a birálat elk,észitése után sziveskedjék átadni 

trmszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából. 

::zer,fed, 1964. 4aarc.21. 

N7. eildese,(4.114. 
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