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I. A kutatás célkitűzései , kérdésfelvetései  

 

A disszertáció a magyarországi falusi társadalom hagyományvilágában jellegzetes és nagy 

múltú közösségi formák közül a szőlőhegyi gazdák által szerveződött gazdaközösségek, 

közismertebb elnevezésükben a hegyközségek változásvizsgálatára és elsősorban azok 

tájformáló tevékenységének elemző bemutatására tesz kísérletet. Az elvégzett kutatás 

különféle időmetszetekben és kifejezetten társadalmi-kulturális nézőpontból közelítette meg 

témáját, mégpedig a délnyugat-dunántúli térségben, azon belül is kiemelten a Vas megye 

délkeleti részén fekvő történeti-néprajzi kistáj, a Vasvár és Körmend környékén fekvő Vasi-

Hegyhát vidékére fókuszálva.  

A kutatási területre esett választásom létjogosultságát a következő megfontolások 

indokolták:  

1. A kiszemelt térség annak a feudalizmuskori közép- és nyugat-dunántúli 

országrésznek (Veszprém, Vas, Zala, Somogy) a szerves részét képezte, melyet a vonatkozó 

néprajzi dolgozatok Égető Melinda nyomán úgy tartanak számon, mint a XVII-XIX. századi 

helyi földesúri hatalomtól korlátozottan, de mégis valamennyire mindvégig autonóm módon 

működő szőlőhegyi közösségek jellegzetes vidékét.  

2. Az eddigiekben csak kevéssé vizsgált, belső perifériát alkotó kisrégió helyi 

társadalmainak, illetve azokon belül a szőlőhegykehez kötődő jobbágy-paraszti, majd 

utóparaszti üzemek gazdálkodásának vizsgálata, valamint a falvak határában fekvő 

szőlőhegyekhez való időben és koronként változó viszony- és kapcsolatrendszereknek kistáji 

és mikrotáji (Barabás) keretekben történő, komplex feltáró leírása szőlő- és borkultúránk táji 

tagolódásának jövőbeni mélyebb megismeréséhez járul hozzá. 

3. A változásvizsgálat eredményeként a disszertációban összeálló narratíva a kistáj 

hegyközösségeiről és az általuk gondozott paraszti szőlőhegyekről nyerhető hiteles örökség 

potenciál feltáráshoz kínál adalékokat, és nyílván annak reményében teszi ezt, hogy majdan 

fontos jelentéssel bíró emlékekké alakulnak az általa bemutatottak. Vagyis a kutatási 

eredmények nem csak még további kutatásokat és alaposabb vizsgálatokban alkalmazható 

eljárások kidolgozását segíthetik, hanem vállaltan különféle szintű regionális fejlesztéseket 

inspirálhatnak.  

A kutatás érdeklődésének homlokterében tehát lényegileg a Közép- és Nyugat-

Dunántúl helyi társadalmaihoz kötődő szőlőhegyi gazdaközösségek történetileg alakuló 

működése és azoknak a tájhasználattal való összefüggései, kapcsolatai, illetve az egymásra 

hatások megértésének igénye állt. Mégpedig a tradicionális hegyközösségek mint 

„tájfenntartó közösségek” különféle idő és térbeli metszetekben vizsgált konkrét példáin 

keresztül.  

Az összefüggések megvilágításához a következő kérdésfelvetések és hipotézisek 

szolgáltak: 

1. Egy térség történeti-néprajzi öröksége a jelenkori rurális közösségek, a periférikus 

vidéki társadalom szociokulturális összefüggéseinek megértésében is érdekes lehet. A 

kisrégióban zajló társadalmi-kulturális folyamatok feltáráshoz, a problematikákban való 

tájékozódáshoz a disszertációban bemutatásra kerülő kutatási eredmények segítséget 

nyújthatnak, bizonyos fokú kiindulási alapot jelenthetnek. Ehhez először is fontosnak 

gondoltam a kistáji keretek történeti-néprajzi mibenlétének és alakulásának feltáró tisztázását. 

2. Az egykori paraszti, tehát alapvetően kézi munkaerővel és vegyes gazdálkodásban 

művelt szőlőhegyek kultúrtájai megközelíthetők úgy is, mint a történelmi korokat átívelő 

jobbágy-paraszti, majd utóparaszti mintájú hegybéli gazdálkodással összefüggő tájtörténeti, 

földhasználati folyamatokban gyökerező társadalmi produktumok. Ezek összefüggéseinek 

megértéséhez viszont úgy vélem a hegybéli földhasználatnak az időben változó területi 
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társadalmi-gazdasági mozgásokkal, a tágabb történeti-agrártörténeti, valamint a néprajzi-

kultúrantropológiai egymásra hatásokkal való együttes vizsgálata megkerülhetetlen.  

3. A hegybéli közösségek napjainkig tartó átalakulása és a szőlőhegyi tájhasználat 

közötti dinamikus egymásra hatások megértésén túl érdekes megválaszolandó kérdés, hogy 

vajon a XVII-XIX. századi, feudalizmuskori hagyományos táji kultúra részét képező 

szőlőhegyi közösség szerveződéseknek, kisvilágoknak lehetséges-e bármiféle formában 

napjainkig ívelő folyamatossága, élő hagyománya? Egyúttal a valamennyire mindig is 

önrendelkező gazdaközösségek tagjai együttműködésének köszönhetően működő 

szőlőhegyek mint hely és antropológiai tér (Augé) vajon milyen lokális társadalmi 

összefüggésekben, reflexiók mentén alakultak a feudalizmus idején, utána a paraszti 

polgárosulás korszakában, majd a térség szocializmuskori modern-, illetve poszt-szocialista 

jelenkori társadalmi-kulturális valóságokban, műveltségi viszonyokban? A kérdések 

megválaszolásához elképzelésem szerint a Délnyugat-Dunántúlon belül lévő egyetlen kistáj és 

vidéke, illetve az azt alkotó mikrotájak, valamint az egyes szőlőhegyi területek mindennapi 

életének szintjeit, azok kultúrájának részjelenségeit megközelítő esettanulmányok vihetnek 

minket közelebb.  

4. A szőlőhegyekhez kötődő közösségek és azok hagyományos szerveződési keretein 

túl a munkakultúrának, valamint a hétköznapokban tételeződő életmódmintáknak a 

társadalmi-gazdasági folyamatokon keresztül történő megvilágítása a hegybéli közösségek 

tényleges mivoltát, működését és fejlődését segítik megérteni. Mindez azonban még inkább 

érdekes és tanulságos annak fényében, hogy a vizsgált területet olyan tipikus délnyugat-

dunántúli lokális szőlő- és gyümölcstermő területek alkotják, melyek javarészt nem tartoznak 

az önellátás szintjét meghaladó, vagyis árutermelő jelleggel és kereskedelmi céllal minőségi 

bort készítő, elismert történelmi borvidékek közé. 

 

II. Az anyaggyűjtés és feldolgozás módszerei,  a felhasznált forrástípusok  

 

A kérdésfelvetések megválaszolásának elvi-gyakorlati megközelítése tehát alapvetően 

a paraszti szőlőhegyekhez kötődő és időben változó közösségi formáknak, és azok 

működésének, mindenkori tájalakító tevékenységeiknek és azok produktumainak humán- és 

társadalomtudományi értelmezésén alapult. Ehhez az elérhető és megszerezhető különféle, 

elsősorban történeti- és társadalom-néprajzi természetű adat- és forráscsoportok kínálta 

lehetőségek mentén a célom az volt, hogy ne egyfajta eseménytörténetet állítsak össze, hanem 

lehetőleg minél több időmetszetben a mindennapi életet érintő történeti és jelenkor-történeti 

mikro-vizsgálatokon alapuló elemzéseket készítsek és azokat a szélesebb regionális, 

társadalmi-gazdasági folyamatokkal való összefüggéseken keresztül, vagy éppen azzal 

szemben világítsam meg. Lehetőség szerint akár egészen a tulajdonképpeni hétköznapi 

események és helyzetek elemzéseinek mélységeiből kiindulva.  

Az anyaggyűjtés menetét és módszeremet tulajdonképpen a kutatás folyamatának 

részeredményei, és ezekkel párhuzamos eredménytelenségek okozta problémák megoldására 

tett kísérleteim alakították. Ezek kiindulópontját és lényegi inspirációs forrását jelentette az a 

2000. júliusa és 2001. márciusa között időszakosan végzett terepmunka, valamint az ennek 

kapcsán ért kutatói élmények, melyek összegzését a „Kulturális reprezentáció és paraszti 

hagyomány. Észrevételek a kulturális antropológia szemszögéből az oszkói szőlőhegy 

kapcsán” címen írt szakdolgozatomban (Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 

Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, 2001) végeztem el. Ekkor, a helyi 

társadalomban végzett interjúkon, résztvevő megfigyeléseken, fotódokumentáláson alapuló 

terepi és szakirodalmi kutatás közben szembesültem azzal a megkerülhetetlen 

problematikával, hogy a rurális életvilágok jelenkori kulturális-társadalmi folyamatainak, 

illetve azoknak a kultúrtáji képpel való összefüggéseinek megértése egy kritikus pont után 
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már nem nélkülözheti a komplex társadalmi-kulturális jelenségeknek a hosszabb történeti 

folyamatokban való megismerését. Így végül a disszertáció megszületését egy olyan, a 

szinkron jelenségekhez alapvetően egyszerre humán- és társadalomtudományos, történeti és 

jelenkor-történeti érdeklődéssel, vagyis az újragondolás igényével közelítő attitűd alapozta 

meg, mely aztán egy viszonylag jól körülhatárolható, adott térséghez kötődő, ám különféle 

korok társadalmi valóságai közötti diakronikus kapcsolatok folyamatrajzába, 

változásvizsgálatába torkollt. Legalábbis szándékaim szerint ennek felmerülő elvi lehetőségét 

igyekezett megközelíteni. 

A néprajzi és más humán vagy társadalomtudományi kutatások által csak kevéssé 

érintett térségre vonatkozóan az évekig elhúzódó alapvető történeti forrásgyűjtés és 

adatfeltáró munka annak felismeréséhez is vezetett, hogy ugyan az elkészült írás 

megszületését jórészt tehát a kistáj múltjának tudományos megértését szolgáló, mintegy 

„visszatekintő” attitűd határozta meg, mégis, azáltal, hogy a szöveg alapvetően az előző 

generációktól átvett, fennmaradt kulturális javaknak a feldolgozására törekszik, óhatatlanul is 

az örökség konstrukció problematikájába ütközik. A dolgozat ugyanis a jelenkori falusi és 

szőlőhegyi életvilágokba betekintő résztvevő megfigyelések, interjúk és fényképes 

dokumentumok készítésének kereteit túllépve a már elveszett múltra vonatkozóan 

emlékezetmédiumokat használ fel és értelmez, aminek eredményeként az együttes olvasat 

lehetősége a jelenben mintegy szimbolikus tartalmakkal gazdagítja a bevont történeti 

forrásokat. A fennmaradt emlékek, akárhogy is, a kronologikus rendet követő, de tematikus 

szövegben korszimbólumokká vál(hat)nak, melyeket összefűzik a táj, az épületek és tárgyak 

egykor eredeti használatára vonatkozó asszociációk, pontosabban azok mozgósításának 

ehetősége. Hiszen az aktualizálás gesztusa maga is a múlt különféle rétegeiből származó 

(le)írások, képek és tárgyak által megjeleníthető kulturális értelemnek a tovább 

hagyományozását szolgálja, a tudományos emlékezet pedig alkalmazva már a kulturális 

emlékezetbe (Assmann) való átmenekítést, rögzítést eredményez(het)i. 

Lényegében nehezen hozzáférhető, jórészt tulajdonképpen elfeledett levéltári  primer 

forrásokat kínáló dokumentumokban (főként Vas Megyei Levéltár, Szombathely és Magyar 

Országos Levéltár, Budapest), néprajzi gyűjtések kézirataiban (főként Savaria Múzeum 

Néprajzi Adattára, Szombathely), illetve publikált tanulmányok szövegeiben, térképekben, 

archív fotókban (Savaria Múzeum Néprajzi Fotótára, Szombathely) és múzeumi tárgyakban 

(Savaria Múzeum Néprajzi és Történeti Tára, Szombathely) rejlő és kibontható információkon 

alapul a valamikori Vas megyei Hegyhát és Farkas-erdő vidékén volt paraszti szőlőhegyek 

néprajzi és táji örökségének (re)konstrukciója. S nem csak az értékes adatok miatt, de a 

történeti anyagokra vonatkozó értelmezésekből összeálló narratíva lehetséges határainak 

felismerésében, illetve a problematika folyamatos újragondolásában is igen jelentős hatással 

voltak írásomra a történeti szőlő- és borkultúrát és annak térségi vonatkozásait is érintő 

néprajzi munkák közül elsősorban JANKÓ János, GÖNCZI Ferenc, VAJKAI Aurél, VINCZE 

István, ÉGETŐ Melinda és CSOMA Zsigmond dolgozatai. 

 

III. A kutatás eredményei  

 

1. A Vasi-Hegyhát mint történeti -néprajzi  kistáj vizsgálata  

 

A dolgozat első, bevezető része a vizsgálat alá vont térség elnevezését, a Vasi-Hegyhát 

történeti-néprajzi fogalmát kívánja tisztázni. Kiinduló pontja, hogy a „hegyhát” földrajzi 

köznévként való hagyományos használatát megőrző írott emlékek betekintést engednek 

azokba a régmúlt kulturális folyamatokba, melyek még mentesek voltak a földrajzi és egyéb 

természet-, illetve humántudományi megalapozottságú elképzelésektől, illetve azok 

vulgarizált formában tetten érhető bármilyen kihatásaitól. Mindez azért lehet fontos, mivel a 
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Vasi-Hegyhát esetében egy földrajzi jelenséggel összefüggésben, a lokális tájszemlélettel 

szerves kapcsolatban alakult ki és vált elterjedté maga a tájnév, majd egy történeti táji csoport 

egyre tudatosuló megnevezése. Eltérően például a később jogi kiváltságaikról híres, Árpád-

korból eredeztethető őrökről elnevezett, délnyugati irányba szomszédos Őrséggel. 

A különféle történelmi korszakokban formálódó mindennapok kulturális mozzanatain 

túl, a hivatalos adminisztráció történeti folyamataiban is tetten érhető egy kistáj elnevezése, 

mely adminisztratív egységek az adott táj belső társadalmi-kulturális működését is 

befolyásolják. Ahogy az a disszertációban világossá válik, a Vasi-Hegyhát esetében a felszíni 

formára utaló, több évszázados, vélhetően a félévezredesnél is idősebb köznyelvi 

megnyilvánulásokból építkezett a valaha földrajzi, népi tájszemléleti szempontok alapján 

kibontakozó „Hegyhát” tájelnevezés. A XVI. századból már ismertek források, melyek a 

tájnevet „Hegyhat” alakban latin nyelvű szövegkörnyezetekben rögzítették. A felvilágosodást 

követően ezt a tájnevet vette át és vonatkoztatta a bemutatott térségre a tudományos egzaktság 

elvét követő modernitás, másoldalról nézve, az ahhoz kötődően létrehozott, központosításra 

törekvő igényeket szolgáló, különféle igazgatási egységek névhasználata is. Ugyan a XIX. 

század végére az egységes, országos közigazgatási gyakorlat egy szinten kiszorította az 

elnevezést a hivatalos használatból, végül is ezzel párhuzamosan a századelőn, a 

helységnévadás világosságra törekvő, tudatosan rendszerező szintje örökítette azt tovább. A 

vasi „Hegyhát” a XX. század első és második felének egyre összetettebbé váló társadalmi és 

kulturális feltételei alatt is mint térségszervező idea fennmaradt. A történeti előzményekkel 

összefüggésben, napjainkban, a XXI. század kezdetén, a regionalizmus és vidékfejlesztés 

égisze alatt nyer(het) új értelmet a fogalom. 

A térség történeti társadalmi-kulturális működésének dinamikáját a hagyományos 

(1960 előtti) házassági kapcsolatok példáján keresztül igyekeztem a lehetőségeim mentén 

megragadni. A kérdéskör mélyebb megismeréséhez forrásként a Barabás Jenő által 

kezdeményezett Délnyugat-Dunántúl mikrotáji vizsgálatakor készült adatokat használtam fel. 

Pontosabban a második kérdéskörön belül arra a konkrét kérdésre (I/5) adott válaszokat, 

melyek a történeti tudatban a más falvakból való házasodás szokásaira és azok gyakoriságára 

világítanak rá. A kérdőív lekérdezésének idején, 1987 és 1993 között az egyes települések 

helyi emlékezetében a házasságkötések területi meghatározottságáról megőrzött sztereotip 

kapcsolatok számbavétele, azok topográfiai ábrázolása Vas megye vidéki népességének táji 

tagolódásához nyújt újabb adatokat. Az ebből levonható következtetések szerint a Rába vasi 

szakaszán, a tőle délkeleti irányban elterülő Vasi-Hegyhát tájnév alatt ismert vidéken, a 

kimutatható települési exogámia szerint tulajdonképpen két, egymástól külön 

kapcsolathálóval bíró területet találunk. Egyik a történet-néprajzi értelemben vett Hegyhát 

„alsó” területe, tehát a Vasvár vonalától nagyjából a Körmend alatti részekig terjedő erdős 

fennsík térsége; míg a másik a tájnév évszázadok alatt kibővült jelentésköre által felölelt, 

„felső”, de szintén a történeti Farkas-erdő vidékéhez illeszkedő táji csoport. 

A mikrotáji vizsgálatból nyert történeti kapcsolatháló ellenőrzésére szúrópróbaszerűen 

az 1830-as, 1860-as és 1890-es évekből származó házasságkötési adatok elemzését is 

elvégeztem. Mégpedig az egyházmegyei igazgatás szerinti Vasvári Kerületre, illetve a 

Hegyhát „alsó”, részben az őrségi esperesi kerületbe átnyúló házasodási körzetére fókuszálva. 

Az kapott eredmény alapján kijelenthető, hogy a korabeli Hegyhát környékét alkotó és 

többségben római katolikus falvak körében az esperességi endogámia igen jelentős szerepet 

játszott. Vagyis az 1777-ben Mária Terézia által alapított Szombathelyi Egyházmegye 

területén belül a XIX. században is lényegében változatlan területű vasvári esperesi kerület – 

melynek elnevezése az 1807-ben kiadott egyházmegyei térképen Hegyháti Kerület 

(„Districtus Hegyhatiensis”) – majdhogynem kölcsönösen megfeleltethető a történeti-néprajzi 

értelemben vett Vasi-Hegyhát térségével. 
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2. Paraszti szőlőhegyek a változó tájhasználat összefüggéseiben 

 

2.1. A Vasi-Hegyhát a Délnyugat-Dunántúl hagyományos szőlőtermesztésének táji 

kapcsolódási rendszerében 

 

A dolgozat második része a paraszti szőlőhegyek tájhasználatát annak történeti 

folyamatában igyekszik láttatni. Ehhez először is a Délnyugat-Dunántúl hagyományos 

szőlőtermesztésének táji kapcsolódási rendszerében kívánja elhelyezni a Vasi-Hegyhát 

vidékét. A kérdéskör felderítésében szintén alapvető forrásként kínálkozott a Délnyugat-

Dunántúl mikrotáji vizsgálatához készült adatgyűjtés, itt a II/17 kérdésre adott válaszok. Ez 

azt igyekezte felmérni, hogy a helybelieknek mely más falvak határában volt szőlőjük, 

egyáltalán a saját határban volt-e szőlőhegy, illetve, hogy érkeztek-e erre külbirtokosok más 

falvakból. Az adatok topográfiai térképes ábrázolása minden problematikussága ellenére a 

paraszti szőlőművelés hagyományos térkapcsolati rendszerét a Veszprém, Vas és Zala 

megyék kontaktzónáiban láttatja a legjobban, tehát éppen vizsgálataim központi területén. Az 

eredmények kapcsán a dolgozat felhívja a figyelmet arra a körülményre, hogy a paraszti 

szőlőtermelő körzetek kialakulása és működése szoros összefüggésben van a megye 

népességének hagyományos táji tagolódásával, mely visszavezethető a szőlőhegyi 

földterületeknek a vagyoni öröklésben és házassági kapcsolatokban játszott szerepére. 

 

2.2. Paraszti szőlőhegyek kialakulása 

 

Az Árpád-kori okleveles források tanúsága szerint a középkori Vasvármegye 

központját, Vasvárt ölelő dombság szőlőkultúrája a XIII. századtól napjainkig bizonyosan 

folyamatos. A XVII. század első évtizedeiben a Rába képezte a török hódoltsági területek 

határait, mialatt a hódoltsággal közvetlenül érintkező Rába-menti határtérségben, így a Vasi-

Hegyhát vidékén is jelentős pusztítás ment végbe. A török hódoltság felszámolása után, a 

XVIII. század elején jobbágyok, kisnemesek és polgárok részvételével jelentős szőlőtelepítési 

hullám indult meg a Nyugat- és Közép-Dunántúlon, mely általános tendenciózus folyamat 

részesévé vált e kistáj területe is. A XVIII. században a Rába vasi szakaszának délkeleti 

partján meghúzódó dombságon, az évszázadokig Hegyhátként emlegetett vidék 

környezetében, a Farkas-erdő területén tulajdonképpen egy sajátos vasi szőlőtermesztő kistáj 

kapcsolatrendszere kezdett formálódni, melyen belül a vonzáskörzeteikkel kisebb szigetszerű 

csoportokat, mikrotájakat alkotva fejlődtek a szőlőhegyek. Körmendtől délre Nagymizdó, 

Döröske, Döbörhegy, Szarvaskend, Nádasd hegyei alkottak egy ilyen csoportot, a vas-zalai 

határtérségben Győrvár, Gősfa (ma Zala), Boldog Asszonyfa (ma Vasvoldogasszony, Zala), 

Egervár (ma Zala), Dénesfa (ma Egervár, Zala m) és Mihályfa (ma Petőmihályfa, Vas), 

hasonlóan Mindszent (ma Csehimindszent, Vas), Csehi, Kisbér (ma Bérbalatavár, Vas), Tilaj 

(ma Nagytilaj, Vas), Mártonfalva (eltűnt falu), Olaszka (ma Olaszfa, Vas) és Oszkó térsége 

mutat hagyományosan szőlőtermesztő mikrotájat. A dombság északi peremén, Sárvártól délre 

fekvő Sótony és Nyőgér szőlőhegyei szintén karakteres vonzáskörzettel rendelkező jobbágy-

paraszti bortermő helyek voltak egykor. 

 

2.3. Paraszti szőlőhegyek elfeledett táji, épített és tárgyi öröksége 

 

A jobbágy-paraszti szőlőhegyeknek akár csak a kialakulásuk, de a mindenkori 

fenntartásuk is a hegybéli szőlő- és gyümölcstermesztés érdekében szerveződött lokális 

közösségek gazdálkodásának és azok tájformáló tevékenységeinek eredménye és függvénye. 

Ugyanis a szőlőterületek középkori jogállása alapján létrejött, majd a változó társadalmi-

politikai körülmények ellenére évszázadokig valamilyen intézményesült vagy az 
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intézményesülést nélkülöző formában működő hegybéli gazdaközösségek, a szőlőhegyekhez 

kötődő birtokosok sokfélesége, illetve a máig tovább hagyományozódó paraszti közösségi 

kultúra és hagyományvilág sajátos tájszerkezetet formáltak. A hegybéli közösségi kultúra 

folyamatosan átalakulva és megújulva valójában a közelmúltig, illetve egyes helyeken 

egészen napjainkig fennmaradt, ugyanakkor tájalakító tevékenységében tartós nyomokat 

hagyott. 

Mindennek annak tudtában van jelentősége, hogy a paraszti szőlőhegyek gazdag, ám 

jórészt elfeledett társadalmi-kulturális értékei általános felértékelődéséhez, a helyi és 

regionális identitásban betöltött szerepüknek megerősödéséhez igen gyökeres 

szemléletváltásra lenne szükség. Persze elsősorban a kortárs vidéki érdekelt (tulajdonos, 

használó) közösségek részéről. Lehetséges ismereteink minden töredezettsége ellenére a kistáj 

szőlőhegyeinek, hagyományos kultúrájának, tájhasználatának megismerése és elemző 

bemutatása a műveltség elemek önértékén túlmutatva, igazán a ma (is) hátrányos helyzetű 

térség fenntartható fejlődésében játszhat jelentős szerepet. Másként fogalmazva, a térség 

paraszti, majd utóparaszti szőlőhegyeinek szellemi és kulturális (néprajzi) örökségének 

tisztázása azért is lehet fontos, hogy a még felfedezhető hagyományos vidéki környezet és 

természeti erőforrások kölcsönös hasznosítása, azok életminőség javító hatásai ne csak a helyi 

kommunikatív és kulturális emlékezetben (Assmann) maradjanak valamiféle távoli idilli múlt 

egyre halványodó emlékfoszlányai és hivatkozott „mitológiái”, hanem a jövő generációi 

számára is megélhető valósággá váljanak.  

 

2.4. Az átalakuló szőlőhegyi gazdálkodás tájszerkezeti vonatkozásai 

 

 A szőlőhegyek tájhasználatával összefüggésben lévő agártörténeti folyamatok 

feltáró leírása jól szemlélteti, hogy az apróparcellás művelésű dombvidéki szőlőhegyek 

miként váltak és maradtak egészen a közelmúltig a Délnyugat-Dunántúl (Dél-Vas, Zala, 

Nyugat-Somogy) hagyományos tájkarakterének jellegzetes elemei. A vas-zalai belső periféria 

mentén húzódó szőlő- és gyümölcstermő táj, elsősorban a Vasi-Hegyhát szőlőhegyeinek – 

kiemelten az egykori Baltavár (ma Bérbaltavár, Vas), Felső-Oszkó (ma Oszkó, Vas) és 

Petőmihályfa (Vas) – példáin keresztül célom azoknak a hegybéli gazdálkodással összefüggő 

tájtörténeti, földhasználati folyamatoknak a megvilágítása volt, melyek főként a XX. század 

első felében jelentősen alakították a Délnyugat-Dunántúl paraszti szőlőhegyeinek 

hagyományos arculatát. A többnyire településektől távoli, gyepűvel elkerített, izolált területek 

hasznosításában itt is megfigyelhető a Zalából is leírt domboldali és dombháti forma. A 

hegybirtokosok szalagtelkeinek sokféle területhasznosítása (szőlők, gyümölcsös kaszálók, 

szántók, legelők, kaszálórétek, zöldségesek) a helyi felszíni adottságokhoz igazodó zonális és 

mozaikos tájszerkezetet formálhattak. Beépítésüket tekintve a szabályos úthálózatot követő, 

utcás elrendeződésre emlékeztető forma akár a szórt jelleggel együttesen is kialakulhatott. A 

jobbágy-paraszti szőlőhegyekre oly jellemző apróparcellák hasznosításának a két világháború 

közötti állapotát és a külső hatásokra történt átalakulást jól érzékeltetik az 1929-es 

adatfelvételről készült mikroelemzés eredményei. 

 Az 1870-90-es években Magyarország szerte terjedő filoxéravész ezen a kistájon a 

piacorientált, minőségi szőlőtermesztés kialakulásának az esélyét sem hagyta meg, de 

hatásában a hegybéli gazdálkodás újragondolására késztette a helyi földbirtokos népességet. 

Majd az 1920-as évek elején a Vas megyei Hegyhát sem bújhatott ki a könyörtelen gazdasági 

válság hatásai alól. A hagyományosan főként mezőgazdaságból élő hegyháti népesség 

megélhetési forrása mindamellett más foglalkozási ágak, elsősorban az ipar hiányában, 

továbbra is a mezőgazdasági termelés maradt. A kistáj népessége a kiútkeresés esélyeit a táji, 

ökológiai adottságok mentén a könnyebben áruba bocsátható és az önellátást is jobban 

szolgáló gyümölcsök termesztésében látta. A szőlő mellett a gyümölcstermesztésnek 
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köszönhetően a szőlőhegyek a hegyháti községek XX. század első felének volt paraszti, de a 

Kádár-kor utóparaszti földhasználatának is fontos és hasznos területei maradtak. A három 

hegyháti szőlőhegyen – Baltavár, Oszkó, Petőmihályfa határában – végzett „mélyfúrás” 

példái, illetve a Vas és Sopron Megye Hegyközségi Tanácsának 1849 előtti működéséről 

fennmaradt levéltári források elemzése arra is felhívja figyelmet, hogy a korabeli paraszti 

szőlőhegyek a szőlőtermesztésen túl a megye és a régió gyümölcstermesztésében is sokáig 

jelentős szerepet játszottak. 

A kistáj falvai határában fekvő kézi erővel, kis mértékű kemizációval és gépesítéssel 

művelt szőlőhegyi, illetve a vele szomszédos szőlőterületek ugyan Bérbaltavár kivételével 

teljességgel kimaradtak a szocialista modernizációhoz kötődő kollektivizálásból, ám azok 

gazdasági jelentőségüket eleinte mégsem veszítették el. Sőt, a paraszti szőlőhegyek arculatát 

is nagymértékben befolyásoló gyümölcsöskertek szintén alapvető körülményként járultak 

hozzá a hegybéli gazdálkodást a későbbiekben meghatározó zártkertek kialakulásához. A 

kistáj szőlőhegyi parcellái, akárcsak egyéb szórvány szőlőterületek a nagyüzemi gazdálkodást 

kiegészítő háztáji területekbe beszámítva, vagy zártkertekké átminősítve váltak a megörökölt 

paraszti életmódminták és erkölcs (kézi erőn alapuló munkavégzés a munkáért önmagáért, az 

önellátás és a több lábon állás eszményei, család mint jövedelemtermelő és javakat halmozó 

egység stb.) szerint szerveződött családi munkaszervezetek visszaszorulásának jellegzetes 

helyeivé. Ráadásul a speciális jogi, politikai és társadalmi helyzetben, illetve ezek eredőjeként 

a történelmi parasztság eltűnése következtében már nem igazi paraszti, hanem úgynevezett 

utóparaszti szőlészeti-borászati hagyományok és földhasználat formálódott. Vagyis az 

üdülőfunkcióval csak kevésbé bíró, periférikus, Vas-Zalai határtérségben „megbújó” Vasi-

Hegyhát vidékén a szőlőhegyek tovább konzerválták a korábbi önellátó-termelő, ekkor már 

nem is igazi paraszti, csak parasztos vagy utóparaszti hagyományokat és váltak maguk is 

parasztiból utóparaszti szőlőhegyekké. 

Az egykori paraszti tájhasználaton alapuló gazdálkodás mintái – a paraszti és az 

uradalmi időkben kialakult „több lábon állás” elve, az önellátás, a „maradékföld-elvű” 

termesztés és piacozás, a családi fogyasztásra szánt állatok takarmányszükségleteit kielégítő 

növénytermesztés, a háztartások szükségleteinek naturális kielégítése – a háztájiban, a 

részidős gazdálkodásban képesek voltak ugyan korlátozottan, de mégis tovább élni, viszont 

már nem voltak elég erősek ahhoz, hogy a következő generációk azt a jelenbe tovább vigyék. 

A poszt-szocializmus elmúlt két évtizedében megélt társadalmi folyamatok eredőjeként ezek a 

falvak sem maradtak az agrárkeresők többségi lakóhelyei, de a vidéki családok jelentős 

részben még mindig kapcsolódnak valamilyen módon a mezőgazdasághoz (pl. föld bérbe 

adása, állattartás, idény- és feketemunka stb.), aminek egyik lehetősége a nyugdíjasként, vagy 

főállású munka mellett a szőlővel és gyümölccsel, a „zárt- és házikerttel” való foglalatosság, 

akár kisegítő gazdaság formájában is. Ennek következtén a Vasi-Hegyháton a helybeli falusi 

népesség számára is a még meglévő szőlőhegyek hordozzák magukban az (egyik) utolsó 

kapcsolódási lehetőséget a termőföldhöz való viszonyrendszerükben az agrártermelés lokális 

természeti és tradicionális adottságaihoz. 

 

3. Hegybéli közösségek kialakulása és fejlődése 

 

3.1. „Helységh”-től a hegyközségig 

 

A kézi művelésű, termő szőlő rendes gondozása és a hegybéli vagyon védelmében a 

feudális keretek között élő szőlőbirtokosok rendszerint önszerveződő hegyközösségeket 

alkottak. Az egyes nagyobb összefüggő dunántúli szőlőhegyeken akár több helység, vagyis 

közösség működhetett. Elsősorban a hegybéli gyűléseken, vagyis az összes szőlőbirtokosra 

kötelező összejövetelek rituális és integratív funkcióján keresztül biztosították 
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folyamatosságukat és rendezték a szőlőhegy életét érintő közös ügyeket. Az Égető Melinda 

által több helyen is felvázoltak szerint az íratlan és írott formában megerősített szokásjog a 

közösség és a szőlőt birtokló egyének jogait és kötelességeit, azok erkölcsös magatartását, 

tulajdonképpen a szőlőhegyi feudális együttélés szabályait határozta meg, megerősítve 

magának a hegybéli közösségnek is a létjogosultságát. A hegytörvények így voltaképpen a 

szőlőtermesztés, a szőlőhegy fenntartása érdekében szerveződött közösségek egyfajta 

társadalmi szerződéseként is felfoghatók. 

A hegybirtokosok közössége mellett a szőlőhegyek állandó lakosokkal történő 

feudalizmuskori benépesülése tájanként, uradalmanként változó méreteket ölthetett. Miként a 

Vasi-Hegyháttal, illetve a Farkas-erdőtől északra közvetlenül szomszédos Kemenesalja 

szőlőhegyeinek a XIX. század első felében volt életvilágait ábrázoló esettanulmány is mutatja, 

életük ugyan a faluközösségtől némileg távol, a periférián zajlott, de a faluközösséghez is 

tartozó hegybirtokosságon és a hegybéli, illetve falubéli elöljárókon keresztül mégis csak 

ellenőrizve zajlott. Tulajdonképpen annak is köszönhetően, hogy a Dunántúlon a 

hegytörvénybe foglalt és egyéb elrendelt vármegyei tiltások és szankciók ellenére jelentős 

történeti hagyománya, megszokott gyakorlata volt a hegyre költözésnek. A disszertációban 

bemutatott forráselemzés azt mutatja, hogy egy kuriális falu, Kemenesmihályfa és környékén 

befogadott szőlőhegyi lakosok főként a faluközösségen kívül álló, de a vidéken felfogadott 

pásztorokból és asszonyaikból tevődtek össze. Sajátos liminalitás jellemezte közösségüket, s 

mint liminális personae, Turner-i „küszöbemberek” lévén kicsúsztak és átfolytak a 

konvencionális osztályozás mindennapi hálóin, melyek irányították a faluközösségben 

normális „együttes élet terét”. Az esettanulmány azt is kellően érzékelteti, hogy a hegybéli 

közösségek elöljáróinak rendfenntartó képessége, lehetősége igencsak szűkösnek mutatkozott 

a szőlőhegyi lakosok problémás helyzeteinek szintjén. 

Az írott hegytörvények születésének, annak társadalmi körülményeinek 

megvilágításához tanulságos példával szolgálnak a vasi-zalai megyehatár térségében, a Rába 

délkeleti partján végig húzódó dombság hegybéli közösségeinek írásos emlékei. A vas megyei 

Hegyhátként ismert vidéken a XVIII. században rohamos fejlődésnek induló szőlőtermesztés 

és a kapcsolódó borkészítés eredőjeként mialatt a szőlőhegyek és azok hegybéli közösségei a 

táji munkamegosztáson alapuló kapcsolatrendszerük mentén kisebb szőlőtermesztő 

mikrotájakká fejlődtek. E folyamatok sajátos aspektusként mutatható ki az írott hegybéli 

törvények születése és elterjedése. Ezekre a finom, nehezen feltárható társadalmi-kulturális 

folyamatokra és következményeire derít fényt a dél-kelet vasi térség szőlőhegyeire vonatkozó 

huszonkét hegytörvény előbb strukturális, majd az ezen alapuló tartalmi elemzése. A XVIII. 

századi és XIX. század elején formálódó szőlőtermesztő kistájhoz kötődő hegytörvények 

datálással kijelölhető időhatára 1661-től 1839-ig terjed. Ezeken belül három különböző 

eredetű szövegcsalád különíthető el világosan (petőmihályfai, egervári, némethfalusi), 

továbbá a negyedik szövegcsaládként a zala megyei normaszöveg dél-kelet vasi terjedését 

mutatható ki. Rajtuk kívül a kistáj vidékéhez köthető szövegek vizsgált halmazába sehová 

nem illeszthető egyéni hegytörvényeket találunk. A szövegcsaládok kialakulása bizonyára 

lényegi összefüggésben áll a szövegeket írásba foglaló földesurak és uradalmaik működésével, 

melynek felderítése és mélységi vizsgálata azonban már túllépi a disszertáció kereteit. 

A hegytörvények bevezetésének körülményeit, illetve a hegybirtokosság és a földesúr 

közötti XVIII. századi kapcsolatokat, konfliktusokat jól példázza az egervári szőlőhegyi 

artikulus valamennyire rekonstruálható valós keletkezéstörténete és sorsa. A vonatkozó 

forráselemzésen alapuló esettanulmány azt igazolja, hogy a helyi szokásjogtól az írott 

hegyközségi artikulusokon és földesúri rendtartásokon át a rendeleti, megyei szabályozásig 

elvezető folyamatok tájanként változó szempontok mentén alakultak a Délnyugat-Dunántúlon. 

A történeti Vas vármegye Zalával határos délkeleti térségében, a Hegyhát vidékén ezek a 

hegybéli közösségek életében jelentős léptékű változások legkarakteresebben a Festetics, a 
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Batthyány és a Széchenyi uradalmak működéséhez köthetők. Tanulságos mikrotörténeti 

mozzanatként tárul elénk, hogy a hagyományosan saját szokásjogai alapján szerveződött 

hegybéli helységekben akár zendüléshez is vezethetett annak önrendelkezésében való 

korlátozása. Másrészt a földesúri elvárás és a hegybéliek valós igényei között a forrásokban 

megmutatkozó ellentétek rávilágítanak a már írott hegytörvényeknek a megélt 

mindennapokban mindkét fél szempontjából behatárolt valódi érvényességére. 

 

3.2. Hegyközségi szervezetek 1848–1949 

 

A jobbágyfelszabadítást követő fél évszázad törvényi szabályozásai ellenére a 

hegységek egyre válságosabb értékvesztése játszódott le a térségben, mely azzal is együtt járt, 

hogy a túlnyomó részt az önellátás szintjén megragadó szőlőhegyek gazdaközösségei sajátos 

zárt világaikban fejlődtek tovább és hagyományozódtak az egyre következő hegybirtokos 

generációkra. Erre példáként a sárfimizdói hegybéli közösségnek az 1860-as évektől az 1900-

as évek elejéig valamennyire rekonstruálható működését mutatom be. Nem mellékes 

körülmény, hogy az 1894-ben született első országos hegyközségi törvényt ugyan még követi 

1929-ben és 1938-ban két másik is, azonban a kortárs néprajzi interpretációk és a levéltári 

forrásokból kinyerhető információk arra engednek következtetni, hogy a nem elsősorban 

szőlőművelésből élő falvak lokális, mikrotérségi jelentőségű szőlőhegyeinek gazdálkodása 

nem ezeken az országos jogi kereteken múlott. A problematika széles társadalmi hátterét 

képezte egyrészt nyílván a magyar paraszti polgárosulást fékező tradicionalitás (Kósa László). 

Másrészt a vonatkozó források és a kortárs néprajzi interpretációk arra engednek 

következtetni, hogy ugyan a hagyomány éltette hegyközösségi önszerveződésekben a 

gazdasági érdekközösségekként való célszerű működés egyre inkább háttérbe szorult, ám 

ezzel együtt, a hegybéli gazdaközösségek feudalizmuskori szokásvilágának továbbélő, 

tulajdonképpen Taylor-i értelemben vett klasszikus „survival” jelenségei a szőlőhegyi 

tartózkodásban meglévő kulturális értelem, a társadalmi tradíció megjelenítését és átélését 

továbbra is lehetővé tették. Vagyis a szőlőmonokultúrává nem fejlődő jobbágy-paraszti 

szőlőhegyek 1894-től immár törvényes hegyközségi szervezetei mint továbbra is 

valamennyire valódi hegybéli közösségek a megörökölt tradícionális szokásvilág 

ceremonizált felidézésén (pl. gyepütiprás szokása) keresztül egyre hangsúlyosabban mint 

emlékezetközösségek maradtak fenn és szerveződtek sajátos népi kulturális emlékezetük köré. 

Ezeknek a hagyományban élő gazdaközösségeknek már nem volt tagja feltétlenül minden, 

ugyanazon szőlőhegyet művelő gazda. A paraszti szőlőhegyek lényegüket tekintve a paraszti 

munkavégzés lehetséges gazdasági előnyöket biztosító munkatérként megrögzült 

funkciójukon és az egyre nyitottabbá váló hegyközségi intézmények keretein immár 

túlmutatva, vagy amellett, részben a szórakozás, részben az enkulturáció és az azonosságtudat 

építésének színtereként őrizhették kiemelt lokális szerepüket a XX. század első felében is. Az 

1930-40-es évekre jellemző, hogy a szőlősgazdák még az olyan szőlőhegyeken is vonakodtak 

a hegyközség modern formák szerint szervezett intézményétől, ahol pedig erre kötelesek 

lettek volna. A későbbiekben, a II. világháború utáni évtizedek néprajzi gyűjtései (Dömötör 

Sándor, Bárdosi János) mégis a filoxéravészt megelőző, ugyanakkor ennek az időszaknak is 

az újraélt „mitológiáit”, a régi hegybéli közösségek Assmann-i „rítusokká alvadó emlékeit” 

rögzíthették a kistáj szőlőhegyein gazdálkodóktól.  

 

3.3. Hegybéli közösségek 1949-től napjainkig 

 

A 1949-ben kormányrendelet számolta fel a hegyközségi tanácsokat és a 

hegyközségeket, de tulajdonképpen ennek ellenére, a törvényi formalitásokat egyébként sem 

igénylő paraszti szőlőhegyek zárt gazdaközösségei a kiegészítő földművelés paraszti 
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hagyománya és a vele összefüggésben lévő társadalmi tradíciók erős identitásképző ereje 

mentén informálisan mégsem szűntek meg. Ez még akkor is így volt, ha társadalmi-gazdasági 

kereteik az 1950-60-as években a szocialista modernizáció alatt jócskán meg is változtak és 

sajátos utóparaszti szőlészeti-borászati kultúrát alakítottak ki, melyben a kisközösségi, családi 

jelleg továbbra is igen hangsúlyos elem maradt.  

Megítélésem szerint az 1989-es rendszerváltást követő időszakra a kistájon a családi 

munkaszervezeten alapuló kistermelői stratégiát követő borászkodás helyett a hangsúly a 

passzióból űzött, egyéni hobbiborászkodás irányába tolódott el, ahol a gazdálkodás 

elfoglaltságain túl a helyhez kötődő szórakozásra tartó igény lényeges elvárásként jelentkezik. 

Ezeken a szőlőhegyeken a szórakozás idejére korlátozódó közösségi kapcsolatok így szoros 

összefüggésbe kerülnek a munkálatok idejével, motiválják azt, a két tevékenységi szint 

folyamatosan egymást erősíti. Mindennek következtében az ilyen szőlőhegy egy másik, 

önálló, belső összefüggésekkel rendelkező társadalmi-kulturális környezetet, sajátos lokalitást 

képez a falvak világához képest. A szomszédságot, a személyes és a közösségi szinteket 

összekötő, átvezető közös tényező az együttes borfogyasztás, a társas szórakozás élménye, a 

mindenkori helyzeteket és állapotokat övező bizalmas diskurzus, az információk kicserélése, 

a kölcsönös figyelem. Miután a szőlő- és bortermelés nem gazdálkodási kényszer, a helyhez 

ragaszkodás az, ami lényegileg fenntartja az idős generáció által még hordozott, paraszti 

mintájú öncélú szorgalom kiteljesedésének lehetőségét. Ebben a léptékben a szőlőhegy 

valójában nem egyszerűen a szőlő- és bortermelésnek kijelölt helyszín, hanem a személyes, 

bensőséges kapcsolatokra épülő, biztonságos közösséghez tartozás ősi igényének kielégítését 

szolgáló menedék. 

A szőlőhegyi gazdaközösségek folytonossága a Kádár-korban, de még az 1989-90-es 

rendszerváltást követően is az emlékezetközösségekként való működésben szintén 

megragadható. Ezt példázza a Sárvár vidékén fekvő sótonyi szőlőhegyek „gyepütiprás” 

ünnepe. A hegybéli önkormányzati szervezetet ceremonizált módon megidéző alkalom 

valójában egy már formálisan nem létező elképzelt „hegyközség”-et jelenít meg. Mégis a 

kulturális emlékezet mnemotechnikáira építve benne erősíti meg magát évről-évre a 

szőlőhegyi identitáson alapuló közösség, tulajdonképpen a szőlőskertek tulajdonosainak egy a 

helyi hagyományaikhoz ragaszkodó köre. Mindezt itt rendhagyó módon az évtizedekig 

aktívan szervező „hegybíró” tevékenysége, illetve a rendszereken átnyúló és a hagyományt a 

kulturális reprezentáció szintjére emelő térségi (megyei) politika, valamint az azt övező 

nyilvánosság erősítette meg. Miként Sótonyban, úgy a másik kutatóponton, Oszkón sem jelent 

számottevő, hosszútávon kalkulálható, potenciális megélhetési forrást a falu határában fekvő 

szőlőhegyekhez kötődő szőlő- és gyümölcstermesztés, illetve borászat. Ám a hagyományos 

műveltséghez kötődő tudás és munkakultúrán keresztül a XX. század második felében is 

eredeti használatban megmaradhatott számos reliktum tájelem. A mélységeiben jócskán 

átalakult társadalmi-gazdasági és politikai környezet ellenére a XX. század első felében még 

törvényesen működő hegyközségek közös gazdálkodási, kezelési és vagyonvédelmi 

szervezkedéseinek karaktere meglepő módon a mai napig hatást gyakorol áttételesen mindkét 

szőlőhegy életére. Sótonyban az egykori hegyközségi szervezet hagyományos tovább élése a 

környék szőlészeti és borászati műveltségének artikulációját segítheti, Oszkón a szőlőhegy 

irányába kialakult, az emlékezetközösség szintjén tovább lépő, tudatos civil érdek- és 

értékvédő, közösségfejlesztő jelenlét kulcsfontosságú a helyi társadalom szerveződésének 

folyamatában. A piacorientált gazdasági magatartás feltételeinek hiányában a szőlőskertek 

munkaterületei a környezeti értékek megőrzése mellett a közösség szerveződési keretek, 

áttételesen a helyi civil társadalom formálódásában játszanak kiemelkedő szerepet. A 

szabadidős tevékenységek vonatkozásain túl a kölcsönösségen és viszonosságon alapuló, 

lokális, kisközösségi együttműködésre tartó igény nyújt kiindulást a helyi fejlesztések 

megvalósításában.  
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