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I. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI, KÉRDÉSFELTEVÉSEI

Doktori  munkámban  az  alföldi  szőlőkultúra  egy  sajátos  változatának  az 

elemzésére teszek kísérletet, amely a folyókat kísérő hullámtereken bontakozott 

ki  a 19–20. század fordulójától.  Vizsgálataim elsősorban az Alsó-Tisza vidék 

településeire  (Szentes,  Szegvár,  Mindszent,  Hódmezővásárhely)  vonatkoznak, 

de  összehasonlítás  céljából  igyekeztem  a  Közép-Tisza  (Nagykörű)  illetve  a 

Maros mentéről (Apátfalva, Makó), valamint a napjainkban Szerbiához tartozó 

bácskai  falvak,  városok  (Martonos,  Magyarkanizsa,  Zenta)  közül  is  néhány 

kutatópontot  bevonni,  amelyek segítségével  általános  érvényű megállapítások 

tételére is lehetőség nyílik. 

Az  ártereken  szőlőt  és  gyümölcsöt  termesztő  közösségek  tevékenysége 

tágabb  kontextusban  az  emberi  kultúra  és  a  természeti  környezet 

kölcsönhatásrendszerének tükrében értelmezhető, ami nem jelenti feltétlenül azt, 

hogy  valamelyik  kutatási  irányzat  (kulturális  ökológia,  etnoökológia, 

rendszerökológia stb.) elméleti megközelítéseit egyoldalúan rávetítsük a témára. 

Sokkal  inkább  a  vizsgált  jelenségből  kiindulva  érdemes  egy  olyan  modellt 

kidolgozni,  amely  alkalmasnak  bizonyulhat  arra,  hogy  a  hullámterek 

hasznosításában bekövetkező változásokat nyomon követhessük. 

A témában született tanulmányok és írások az ártéri szőlőtermesztést nem 

kísérlik  meg  tágabb  összefüggéseiben  értelmezni,  hanem  megmaradnak  a 

jelenség  puszta  leírásánál.  Éppen  emiatt  tekinthető  bizonyos  szempontból 

hiánypótlónak  doktori  értekezésem,  amely  e  gazdálkodási  forma  elemzésére 

kíván  kísérletet  tenni.    Kutatásaim  elsősorban  azért  újszerűek,  mivel  a 

folyószabályozásokat  követő  időszakban  igyekeznek  értelmezni  a  Tisza  és  a 

töltések  között  húzódó  területeken  gazdálkodó  közösségek  alkalmazkodási 

stratégiáit.       

Dolgozatom  munkahipotézisei  és  kérdésfeltevései  a  következőképpen 

összegezhetőek:

Az ártéri  szőlőtermesztés  területi  kiterjedését  tekintve  periférikus jelenségnek 

tekinthető,  ám kiváló  lehetőséget  teremt  arra,  hogy  a  jelenségen  keresztül  a 

folyószabályozásokat  követő  időszakban  az  ártéri/hullámtéri  tájhasznosítást 

elemezhessük.  Dolgozatom  tágabb  értelemben  a  természeti  környezet  és  az 

emberi  közösségek  közötti  kapcsolatokat  igyekszik  értelmezni,  amely 

elsősorban  a  kölcsönhatásrendszer  emberi  kultúrára  vonatkozó  elemeire 

fókuszál. 

Fontosnak vélem tisztázni azt, hogy milyen tényezők játszottak szerepet az 

árterek  hasznosítását  érintő  változásokban,  amelyek  eredményeként 

kibontakozott a szőlőkultúra. Számos tanulsággal szolgálhat annak az elemzése 

is, hogy milyen válaszokat adtak az ártéren gazdálkodó közösségek a természeti 
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környezet  kihívásaira,  vagyis  az  időszakosan  bekövetkező  áradásokra. 

Megválaszolásra  vár  többek  között  az  is,  hogy  a  19-20.  század  fordulójától 

milyen  gazdasági-társadalmi tényezők határozták meg az ártéri  tájhasznosítás 

elemzés alá vett formáját. Milyen okok játszottak közre abban, hogy az 1970-es 

években az árterületek döntő többségéről eltűnt ez a gazdálkodási forma? 

Nem áll szándékomban tehát az általam vizsgált témáról statikus képet 

festeni,  ezért  igyekszem  megragadni  azokat  a  gazdasági-társadalmi  illetve 

természeti  tényezőket,  amelyek  alapvetően  befolyásolták,  meghatározták  az 

ártéri szőlőtermesztést. 

II. Az anyaggyűjtés és –feldolgozás módszerei, felhasznált forrástípusok

A témában  közel  tíz  esztendő  óta  végzek rendszeres  terepmunkát,  amelynek 

során  alkalmam  nyílt  a  még  művelés  alatt  álló  ártéri  szőlőskertekben 

dokumentálni  a  termesztési  eljárásokat,  valamint  a  természeti  viszonyokhoz 

idomuló  épületállományt.  Adatközlőim  elsősorban  olyan  szőlősgazdák  közül 

kerültek  ki,  akik  közül  többen  napjainkban  is  művelik  parcelláikat. 

Hódmezővásárhely,  Mártély  és  Szegvár  esetén  viszont  számos  nehézséggel 

kellett szembenéznem, mivel csak hosszas tájékozódást követően sikerült olyan 

családokra  bukkanom,  akik  az  1970-es  évek  előtt  az  ártéren  szőlő-  illetve 

gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. A terepmunka során módszeresen feltártam 

az ártéri szőlőtermesztésre vonatkozó történeti forrásanyagot. Több alkalommal 

megfordultam a Csongrád Megyei Levéltár hódmezővásárhelyi, makói, szegedi 

és szentesi intézményeiben, ahol igyekeztem összegyűjteni a témára vonatkozó 

dokumentumokat, amelyek kiegészítették az adatközlők által elmondottakat. Az 

írásos források közül több szempontból is kiemelkednek a helyi sajtótermékek 

(Mindszenti Híradó, Szentesi Lap, Szentes és Vidéke, Szentesi Élet, Vásárhely és  

Vidéke,  Vásárhelyi Reggeli Újság stb.), amelyek rendszeresen beszámoltak az 

árvizekről és a hullámtéri kártételekről. A kutatás egyik legfontosabb tanulsága 

számomra  az  volt,  hogy  a  témaválasztás  során  szerencsésen  találkozott 

egymással  a  levéltári  forrásfeltárás  a  terepmunka  más  formáival  (interjú, 

résztvevő megfigyelés). Az ártéri szőlőgazdálkodásra vonatkozó dokumentumok 

elsősorban abban nyújtottak segítséget, hogy a jelenséget könnyebben el tudjuk 

helyezni időben. Az emlékezet sok esetben hiányosan vagy éppen torzítva őrizte 

meg  azokat  az  eseményeket,  amelyek  a  gazdálkodási  forma  szempontjából 

kiemelkedő fontossággal bírnak.

III. A kutatás eredményei

Az utóbbi  évtizedek  kutatásai  hívták  fel  a  figyelmet  arra,  hogy  a  korábban 

egységesnek tekintett  alföldi  szőlőkultúra két nagy régióra osztható.  A Duna-

Tisza  közén  és  a  Dél-Tiszántúlon  egy  középkori  gyökerekkel  rendelkező, 

autochton  fejlődést  mutató  szőlő-  és  borkultúra  jellemző,  ezzel  szemben  a 
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Tiszántúl  északi  felében,  a  Hajdúságban  a  Nagykunságban,  a  Nyírségben  és 

Békés megyében az előbbinél jóval fiatalabb szőlőgazdálkodással számolhatunk. 

A szőlővel beültetett, összefüggő, zárt területek elnevezése alapján az első régió 

a szőlőhegyek, míg a második a szőlőskertek vidékének nevezhető. 

A folyók  és  a  töltések  közötti  térségen  több  Tisza  és  Maros  menti 

település  (Szentes,  Hódmezővásárhely,  Mindszent,  Makó,  Apátfalva  stb.) 

határában  a  19.  század  végén  és  a  20.  század  elején  szőlő-  és 

gyümölcstelepítések  jöttek  létre,  amelyek  gondozása  speciális  ismereteket, 

művelési  technikákat  igényelt,  hiszen  az  ártéren  vagy  hullámtéren 

gazdálkodóknak  valamilyen  módon  alkalmazkodniuk  kellett  a  természeti 

környezethez.

Az ártéri  szőlőtermesztés  az Alföld szőlőkultúrájában egy új  fejlődési 

fokozatot képvisel, amely kiterjedését tekintve sem a szőlőhegyek, sem pedig a 

szőlőskertek övezetével nem vethető, hasonlítható össze. Ennek oka elsősorban 

abban keresendő, hogy az általam vizsgált gazdálkodási forma a folyók és az 

árvízvédelmi töltések közötti  térséghez  kapcsolódik,  ahol csak és kizárólag a 

magasabb fekvésű övezetekben folytatható sikerrel. 

Dolgozatomban a  jelenséget  az  ártéri  szőlőtermesztés  fogalmával  igyekeztem 

körülírni,  amely  alapvetően  különbözik  a  ligetes  szőlőműveléstől,  amely 

egyfajta átmenetet képez a gyűjtögetés és a termesztett növénykultúra között. Az 

élőfára futtatott szőlőtőkék gondozása a lombkorona ritkításából, a metszésből 

és a tövek környékének tisztán tartásából állt. Alapvető különbség mutatkozik a 

művelési  eljárásokban  is,  hiszen  az  általam  vizsgált  gazdálkodási  formát 

kezdetben a csapos, illetve szálvesszős metszéssel párosuló tőkeművelés, majd a 

kordonrendszer, a ligetes szőlészkedést pedig egy sajátos technika, az ún. élőfára 

futtatás jellemzi.  

Az ártéri szőlőgazdálkodás sajátos helyet foglal el az ártéri gazdálkodás 

komplex  rendszerében.  A  Bellon  Tibor  által  felvázolt  modellben  térbeli 

szempontból a második szinthez kapcsolódik, azaz az árvizek által időszakosan 

elöntött  területhez,  időben pedig a  száraz  gazdálkodás periódusához  köthető, 

mivel  a  gátak  megépítésének  eredményeként  jött  létre  az  a  térség,  ahol  a 

szőlőtelepítés kibontakozott.  

Az  ártéri  szőlőművelés  sok  hasonlóságot  mutat  az  alföldi  borvidékre 

jellemző  szőlészeti-borászati technológiával, amelynek az a magyarázata, hogy 

a  folyó  és  a  töltések közötti  területen szőlőt  telepítő  birtokosok az  ármentes 

határrészekben  bevált  ismeretanyagot  próbálták  alkalmazni.  Számos  ponton 

kimutathatóak azonban olyan speciális termesztési eljárások, amelyek lehetővé 

teszik  azt,  hogy  az  időszakosan  vízzel  borított  térségek  bizonyos  részeit  is 

lehessen szőlőskertként hasznosítani:  

A  szőlőtelepítés  során  alkalmazott,  talajforgatás  nélküli,  sima 

szőlővesszőt felhasználó ültetési technológia összefüggésbe hozható a kedvező 

talajadottságokkal,  valamint  azzal  a  körülménnyel,  hogy  az  árvizek  miatt  a 
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filoxéra  pusztításával  nem  kell  számolni.  A trágyázás  hiánya  is  valamiféle 

módon  a  sajátos  természeti  viszonyokkal  magyarázható,  mivel  a  folyó  által 

lerakott  termékeny  hordalék  feleslegessé  teszi  a  talaj  javítását.  Az  ártéri 

szőlőtermesztés sajátosságának tekinthető az áradásokat követően elszaporodó, a 

szőlő  számára  káros  növényzet  rendszeres  irtása,  amelyhez  esetenként  a 

speciális munkaeszközök használata  kapcsolódik. A talajmunkák időnként egy 

sajátos  művelettel  bővülnek,  amely  az  árvizek  után  kötötté  váló  földfelszín 

fellazítását  szolgálja.  A  szálvesszős  metszésmód  alkalmazása  bizonyos 

szempontból az időszakos vízborítással függhet össze, ám a saszla esetén sokkal 

inkább  a  fajta  jellegéhez  igazodó  metszési  eljárásnak  tekinthető.  A 

magasművelés megjelenése, elterjedése egyértelműen a növekvő vízszintekkel 

és az elhúzódó áradásokkal magyarázható, mivel a szőlővesszők és a hajtások 

bizonyos  fokú  védettséget  élveznek.  A mi  szempontunkból  azért  szolgálhat 

számos tanulsággal az újfajta  művelési eljárás széleskörű elterjedése, mivel a 

természeti környezet kihívásaira adott emberi válaszként értelmezhető, amely a 

megváltozott  ökológiai  viszonyokhoz történő  alkalmazkodás  részét  képezi.  A 

gombabetegségek elleni rendszeres védekezés a mikroklímával magyarázható, 

mert az ártéren bizonyos napszakokban intenzív mikrocsapadék-képződés megy 

végbe,  amely  fokozza  a  peronoszpóra  fertőzést.  Mivel  az  ártéri  szőlőskertek 

vízjárta  területen  fekszenek,  ezért  a  földből  készült  falazatok  alkalmazását  a 

természeti feltételek nem tették lehetővé. Egy-egy nagyobb árvíz után ezek az 

építmények elpusztultak volna, ezért a szőlősgazdák olyan építkezési technikát 

alkalmaztak,  amelynek  segítségével  a  kisebb-nagyobb  árvizek  pusztításait 

átvészelhették,  az  épületek  javítása,  karbantartása  viszonylag  kevés  munkát 

igényelt.  A  szőlőtelepítésre  alkalmas  terület  kiválasztásához  hasonlóan  az 

építmények elhelyezésénél is a legfontosabb szempontnak az számított, hogy az 

adott térség viszonylag magasan feküdjön, az áradások kevésbé veszélyeztessék. 

Ha nem találtak erre alkalmas helyet, akkor a szőlősgazdák mesterséges halmot 

emeltek, és arra építkeztek.

A téma kutatása során nem kerülhetjük meg az ártéri szőlőterületek és a 

birtokosok lakóhelye közötti kapcsolattartás problematikáját, ami több esetben a 

természeti  környezethez  történő  alkalmazkodás  sajátos  formájaként 

értelmezhető.  Bizonyos  időszakokban,  főként  az  árvizes  periódusokban vagy 

állandó  jelleggel  a  földtulajdonosoknak  és  az  őket  tömörítő  közösségeknek, 

társulatoknak meg kellett  szervezni azt,  hogy miképpen tudják megközelíteni 

parcelláikat. 

Az alkalmazkodás tehát a természeti környezet kihívására adott válaszként 

értelmezhető,  amely  magában  foglalja  az  ártéri  szőlőtermesztésre  jellemző 

sajátos  munkafolyamatokat  és  munkaeszközök  használatát,  az  időszakos 

vízborításhoz  idomuló  falszerkezetek  kialakítását  illetve  a  lokális  társadalmi 

szerveződési formákat is. 

Dolgozatomban  kísérletet  tettem  arra  is,  hogy  az  ármentesítést  követő 

időszakban  gyakorolt  tájhasznosítási  technikákra  vonatkozóan  új  ismereteket 
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közöljek. Kutatásaim ráirányítják a figyelmet arra, hogy a folyószabályozások 

után  a  hullámtéren  nemcsak  az  ártéri  gazdálkodás  élt  tovább,  hanem  nagy 

területeken  a  szántóföldi  növénykultúrák  is  megjelentek.  Éppen  ezzel 

magyarázható az, hogy a folyó és a töltések közötti térségen gátak emelésével a 

birtokos közösségek részleges ármentesítésbe kezdtek, aminek eredményeként a 

parcellákat sikerülhetett megóvni a kisebb áradások kártételétől. 

Az ártéren az egymást követő termelési  övezetek a szintkülönbségeknek 

megfelelően  különülnek  el,  emiatt  fontos  a  növénykultúrák  egymáshoz  való 

viszonyának tanulmányozása. A szőlőgazdálkodás szorosan összekapcsolódik a 

gyümölcstermesztéssel, amelyet gazdag fajtaállomány jellemez napjainkban is. 

A gyümölcs  a  kétszintes  művelési  rendszerben  a  szőlő  mellett  jórészt  csak 

kiegészítő szerepet töltött be, habár Mártélyon meghatározónak számított.  

Az ártéren  gazdálkodó birtokos  közösségek megítélésem szerint  sajátos 

lokális tudással, természetismerettel rendelkeznek, ami nélkülözhetetlen az ártér 

sokoldalú hasznosításához.  Olyan komplex,  a  természeti  viszonyok ismeretén 

alapuló  alkalmazkodási  stratégiáról  beszélhetünk,  amelynek  segítségével  a 

birtokosok leghatékonyabban képesek kiaknázni a természeti erőforrásokat. A 

szintkülönbségek alapos ismerete fontos részét alkotja a lokális tudásnak, ami 

lehetővé  teszi  az  időszakos  vízborítástól  függően  az  egyes  termelési  övek 

(szántóföldek, szőlőskertek stb.) kialakítását. A rendelkezésre álló forrásokból, 

interjúkból egyértelműen kirajzolódik előttünk az a sajátos viszonyulás, amely 

az  ártéren  gazdálkodó  birtokos  közösségeket  mind  a  mai  napig  a  folyók 

áradásaihoz  fűzi.  Az  időszakosan  visszatérő  vizeket  károsnak  tartják,  de 

tisztában  vannak  azzal  is,  hogy  a  tápanyagokban  gazdag  hordalék  jótékony 

hatást gyakorol a termesztett növényféleségekre. 

IV. Összegzés

Az  ártéri  szőlőtermesztés  összekapcsolódva  a  gyümölcstermesztéssel  a 

természeti környezethez alkalmazkodó illetve annak erőforrásait kiaknázó ember  

sajátos  tevékenységeként  értelmezhető,  amely  meghatározott  társadalmi-

gazdasági folyamatok eredményeként jöhetett létre és terjedhetett el. Feltétlenül 

meg  kell  emlékeznünk  arról,  hogy  a  vizsgált  települések  egyre  növekvő 

népessége  igyekezett  újabb  és  újabb  földterületeket  művelésbe  fogni,  hogy 

biztosítsa  megélhetését.  Ezzel  magyarázható,  hogy  a  Tisza  árvizei  által 

időszakosan  elöntött  térségek  is  felértékelődtek,  és  a  birtokos  közösségek 

igyekeztek  a  területek  zömén  olyan  tájhasznosítási  technikákat  alkalmazni, 

amelyek  az  ármentes  határrészekhez  kapcsolódtak.  Ennek  hátterében  az 

húzódhat meg, hogy a birtokosok az intenzívebb mezőgazdasági tevékenységtől 

nagyobb hasznot reméltek, jóllehet az árvizek gyakran teljesen elpusztították a 

termést.  Nem  szabad  megfeledkeznünk  azonban  arról  sem,  hogy  az  ártéri 

szőlőtelepítés a látszólag károsnak vélt és ítélt időszakos vízborítás ellenére a 
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korszak rettegett szőlőbetegsége, a filoxéra ellen hatásos védekezési eljárásnak 

bizonyulhatott.  Az  árterületeken  ugyanis  összehasonlítatlanul  olcsóbbá  vált  a 

szőlőültetés, mivel nem volt szükség rezisztens oltványok alkalmazására a talaj 

immunitása  illetve  az  időszakosan  visszatérő  áradások  miatt.  Az  ártéri 

szőlőskertek  tulajdonviszonyaiban  az  1960-as  évek  végén  következtek  be 

mélyreható változások, amikor a hullámterek egy része a termelőszövetkezetek 

használatába került, amelynek eredményeként a szőlő- és a gyümölcstermesztés 

megszűnt.  Azokon  a  településeken  élt  tovább,  ahol  az  ártéri  parcellák 

magántulajdonban maradtak. 

Az ártéri szőlőtermesztés egy olyan ártéri haszonvételi vagy tájhasznosítási 

formának tekinthető, amely kiváló lehetőséget teremt arra vonatkozóan, hogy a 

természeti környezet és az ártéren gazdálkodó birtokos közösségek kapcsolatát 

vizsgáljuk.  Az  időszakosan  visszatérő  áradások  és  az  általuk  előidézett 

vízborítás alapvetően meghatározza a  gazdálkodást,  ám a földtulajdonosok is 

tevékenységük  révén  hatást  gyakorolnak  az  ártér  domborzat  és  vízrajzi 

viszonyaira.  

V. A szerzőnek a témához kapcsolódó legfontosabb publikációi:

Az avasi magyarság szőlőkultúrája. Ethnographia  1999.  2.  szám  415–456. 
(Simon Andrással)

Ártéri  gazdálkodás  a  Kis-Tisza-szigeten.  Múzeumi  kutatások  Csongrád 
megyében. 2001. 167–173.

Hajtástól az újborig. A szőlő- és a bor ünnepei Lendva-vidéken. 2002. Lendva 
(Simon Andrással)

Szőlőhegyi  ünnepek,  szokások,  hiedelmek.  In:  Benyák  Zoltán–Benyák 
Ferenc(szerk.): Borok és Korok. Bepillantás a bor  kultúrtörténetébe. 2002. 307–
316. Budapest 

A example of ecological adaptation. The cultivation of vines on the river flats of 
in Szentes. Acta Ethnographica Hungarica 2004. 49 (3–4) 257–268.

Egy méltatlanul elfelejtett bortermő táj: Horgos-Királyhalom szőlészete a 19-20. 
század  fordulóján.  In:  Barna  Gábor  (szerk.):  „…szolgálatra  ítéltél…”  Bálint 
Sándor emlékkönyv. 2004. 78–88. Szeged

Ártéri gazdaközösség Szentesen a 20. században. In Báti Anikó-Berkes Katalin-
Elter András Nobilis Júlia (szerk.): Parasztélet, Kultúra, Adaptáció. 2005. 35–51. 
Budapest. 

Szőlő- és gyümölcstermesztés Magyarlapád környékén. In: Bárth János (szerk.): 
Lapádi vendégség. Néprajzi tanulmányok Magyarlapádról és környékéről. 2007. 
87–116. Kecskemét 
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Szőlőtermesztés. In: Tóth Ferenc (szerk.): Makó néprajza. Makó Monográfiája 
3. 2008. 184–208. Makó

Népi építkezés a szentesi ártéri szőlőskertekben. Belvedere 2008. 102–111.

Az  ártéri  szőlő-  és  gyümölcstermesztés  a  magyarkanizsai  Szigeten  a  19-20. 
század fordulóján. Bácsország 2009/3. 113–115. (Simon Andrással)
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