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A SOMLÓI SZŐLÉSZET ÉS BORÁSZAT JELENLÉTÉNEK KORAI 
EMLÉKEI 

A Somló hazánk legkisebb, Veszprém megyei borvidéke. A bortermelés, amely a 
területet gazdaságilag is értékessé tette, a római korban fejldött ki, majd I. István 
tevékenységének köszönheten a Somló vidéke kiemelked jelentségűvé vált: az 
udvari szolgálók „Szls” nevet visel falvaiban (így pl. Somlószlsön) laktak a 
vinitorok, azaz a szlművesek. I. István az itt folyó Torna patak mellett bencés 
apácamonostort létesített Colostica nevű sánta nrokona részére,1 amelynek java-
dalmait a korai idktl létez királyi uradalomból részére adományozott 
somlóvásárhelyi és dobai rész terményeibl biztosították. A terület védelmét az 
1242 után épült királyi vár biztosította. Az így védetté váló Somlóvásárhely a 15. 
század végén Veszprém vármegye nyugati, Vásárhely-szék nevű közigazgatási terü-
letének a központja és a megye harmadik legnépesebb települése lett.2 A vásárhelyi 
bencés (1511-tl premontrei) apácakolostor pedig  hiteleshelyi jogai mellett föl-
desúri jogokat is gyakorolt. 

A BORTERMELÉS SZABÁLYOZÁSA A 11-16. SZÁZADBAN 

A 11. századot követen hegy déli oldalán – helyi szóhasználattal a „mál”-okon, 
vagy a hegy „veséjén”3 –, királyi és fúri tulajdonú szlskertek létesültek a szerze-
tesrendek ültetvényei mellett. Az Anjou-korszak küszöbén a somlószlsi határ-
ban 1301-ben már földet, a Somlón szlt zálogosítottak el, 1418-ban 80 Ft-ért 
cserélt gazdát egy szlbirtok.4 A minségi termelésre való törekvésnek köszönhe-
t az az 1511-bl fennmaradt urbárium, amely a Somlón birtokkal rendelkez 
apácakolostor részére készült, és amelyben Vásárhely és a környez szlművel 
falvak szokásjogon alapuló rendtartását is írásba foglalták.5 Az urbárium kimondja, 
hogy „ vidéki szltulajdonos szljét szabadon csak osztatlan atyafiának adhatja 
el”,6 egyébként Vásárhely város engedélyét kellett kieszközölnie. Az apácák jobbá-
gyai a kolostor földjének használatáért évente negyven, illetve hatvan pénzt (dé-
nárt) tartoztak fizetni. Karácsonykor minden jobbágytelek után egy-egy kappant és 
két-három kalácsot hoztak, amely mellé húsvétkor tojást is kellett adniuk. A mo-
nostor népei felett az apáca-fejedelemasszony tiszttartója ítélkezett: emberölésért 4 
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forint, más megveréséért 2 forint 40 pénzt fizetett az elkövet, de ha a bírónak 
egyik fél sem tett panaszt, az úriszék nem foglalkozott az üggyel. A mást szidalma-
zó vagy szitkozódó – ha a sértett panaszt emelt – egy forint bírságot fizetett, és az 
is, aki az egyház birtokán álló termfát vágott ki. De ügyeltek a vádak bizonyítására 
is: „Valaki háttul valami dólgot bémond, meg kell bizonyítani, mert minden szónak 
bizonyságnak kell lenni.”  

A KORAI HEGYKÖZSÉGEK JELLEMZŐI 

A somlói bortermelés fellendüléséhez azonban hozzájárult a szlbirtoknak a tör-
ténelem során mindenkor sajátos jogi helyzete, amely a szlművelés munkaigé-
nyességébl fakadt. A földesúr a jobbágynak szltelepítésre átadott földjét csak 
akkor vehette vissza, ha az nem teljesítette a földhasználat után járó szolgáltatáso-
kat; egyébként a szlbirtokosok szabadon eladhatták, örökíthették és elzálogosít-
hatták a szlt. A Somlón ekkor a föld a földesúr tulajdonában volt, aki egy részét 
jobbágyi művelésbe adta.7 A jobbágyszlk többségében nem tartoztak a jobbágyi 
telekállományhoz, és ezeket a jobbágy a földesúri terheket leróva eladhatta. Persze 
ilyenkor a föld tulajdonjoga a földesúré maradt, és az új birtokos köteles volt telje-
síteni a szolgáltatásokat rendi állapotától függetlenül. Így jutottak a Somlón jobbá-
gyi kötelezettségekkel terhelt földhöz városi polgárok és nemesek is. A szlföld 
önállósulása lényeges esemény volt, mivel ebbl fejldött ki a késbbi promontorium, 
a megkülönböztetett jogokat biztosító hegyközségi szervezet eldje. A helyi szo-
kásjog értelmében a Somlón a szltelepítésért cserébe a jobbágyok is kaphattak 
mentességet a földesúri terhek alól.  
 A birtokosok eltér társadalmi helyzete személyenként más viszonyt teremtett 

a kötelességekhez. A nemest és a polgárt nem kötelezték robot teljesítésére, de 
mivel a föld nem az  tulajdona volt, kénytelen volt azt pénzben megváltani, eset-
leg járadékszerű szolgáltatást teljesíteni. (Ez egyfajta haszonbérletként is értelmez-
het.) A somlóvásárhelyi oldalon a minségi bor elállítása érdekében szakérte-
lemmel bíró, fizetett szlmunkásokat alkalmaztak és a jobbágyok számára lehet-
vé tették kötelezettségeik pénzbeli megváltását. Így alakult ki a Somlón a 17. szá-
zad elejére az ún. taksások egységes helyzetű rétege, akik a földesúri szolgáltatások 
megváltásaként fizetett adó (taksa) fejében használták a szlt. A Somlón a 15. 
századig a várat, illetve a királyi birtokot kötötte a descensus. A hegyen egyházi bir-
toktestek is elterültek, így a katolikus egyházat tized illette meg a borból, amely 
részét képezte a 15. századtól szedett dézsmának is.8 Ezzel eredetileg azonos 
mennyiségű volt a földesúri terményadó, a kilenced, ennek fizetési határnapja a 
Somlón augusztus 20. volt. Ugyanakkor az újra művelés alá vont  szl után 3, az 
újonnan telepített szl termre fordulása után 7 évig dézsmamentességet élvezett 
a telepítje. A 16. századra országszerte kialakult a hegyvám (ius montanum) kötele-
zettsége. A Somlón ezt akónak nevezték, és körülbelül 800 négyszögöl után 5-10 
köbölnyi mustot vagy bort, illetve természetbeni juttatást jelentett. Az adófajta a 
termés évi mennyiségétl független volt, és minden gazdának kötelessége volt be-



szolgáltatni a hegy tulajdonosának, de a nem helybeliek megválthatták ún. ferto 
vagy ferton pénz formájában. Az eltér normákhoz, rendtartásokhoz a szlmű-
velés eltér szervezeti keretei kapcsolódtak, amelyeket a Nyugat-Dunántúlon 
hegyközségnek neveztek. Működésüket az ún. hegytörvény képezte, amelyben a 
falusi és városi szlbirtokosok szlheggyel kapcsolatos érdekeit, jogait és köte-
lességeit rögzítették. A hegytörvénynek több formája létezett: hegyközségi articulus, 
földesúri rendtartás, míg a városok hegytörvényekkel, illetve városi statutumokkal 
szabályozták a bortermelést.  
A legkorábban a földesúri rendtartások és a városi statutumok alakultak ki. A 

Somlón is kezdetben földesúri rendtartásokat használtak, amelyet a szlföld feu-
dális ura bocsátott ki. Benne mindazokat a kérdéseket szabályozták, amelyek ké-
sbb a hegyközségek articulusaiban szerepeltek. A földesúri rendtartás által szabá-
lyozott közösség ugyanakkor nem rendelkezett önkormányzati szervezettel. A 
Somlón rendszerint földesúri alkalmazottak, vagy a földesúr alá tartozó község 
bírája által felügyelt személyek dolgoztak mint hegybírók vagy hegymesterek, akik 
így nem a szlsgazdák által választott, közösséget képvisel elöljárók voltak. Vá-
sárhely esetében a városi tanács nevezte ki a hegybírákat vagy hegymestereket, és 
szabadon alkothatták meg a szlhegyekkel kapcsolatos statututmaikat. A legkésbb 
a hegyközségi törvények vagy articulusok terjedtek el a szlbirtokosok bizonyos 
autonómiával rendelkez közösségeiben. E törvények értelmében a közösség 
évente választja saját vezet testületét, amelyben a hegybíró vagy hegymester veze-
tésével esküdtek vállalnak szerepet. Évente meghatározott számú gyűléseken a 
szlkkel kapcsolatos minden kérdésben állást foglaltak. A hegyközségi articulusok 
így akár e testületek működési alapszabályainak is tekinthetk, amelyet a szls-
gazdák állapítottak meg és a földesúr hagyott jóvá. A Somlón késbb általánossá 
vált hegyközségi rendszer lassan alakult ki. Szükség volt egy olyan intézményre, 
amely mind a szlbirtokos, mind a szlterület ügyeiben illetékességgel rendelke-
zett, és ez a birtokosok területi közössége, a hegyközség volt. E közösségben min-
den birtokos tagsága kötelez volt, és a maguk közül választott ügyintéz testület 
működése nem függött sem a helyi, sem a feudális úri hatóságoktól. A 19. századig 
a közösséget rendszerint a „hegység, helység, hegybéli helység”9 megnevezéssel 
illették -egészen az 1894.évi XII. tv., a hegyközségi törvény meghozataláig. Legko-
rábban, a 14. századtól,10 a „helység” szó nyert jogi értelmet: elsdleges jelentése 
„locus competens” volt, azaz jelentette egy hely illetékességét, döntési jogosultságát, 
illetve magát a döntések hozatalára kijelölt helyet.   

A SOMLÓI HEGYKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE ÉS HATÁSKÖRE 

A közösség tagjait a Somlón hegységbéliek és helységbéliek néven említették, mint 
akik a hegységnek vagy helységnek „ezen Articulussaihoz kötelessek”.11 A hegy-
törvények számukra kötelezek volt, és szertartásos eljárás keretében ismerték el 
azok elfogadását.  



A somlói helység élén a hegybíró állt, aki módosabb, paraszti származású nagy-
gazda volt, munkáját a hegymester és a szlpásztor segítette. A hegymesterek a 
Somlón a szlhegy rendjére vigyázó tisztségviselk voltak, akiket tavasztól fogad-
tak fel és a hegyközség pénztárából nyerték a fizetésüket. A szlpásztor is fizetett 
tisztvisel volt, akit a hegybírák eskettek fel hivatalba lépésekor a „hegy igazságá-
ra.”12 Fizetését konvencióban kapta, ha eleget tett a feladatának, azaz gondosan 
vigyázott az ér szlre nyártól a szüret végéig. A Somlón ezeknek a tisztségeknek 
a viselése nem csupán joga volt az érintettnek, hanem szankcionált kötelessége is. 
Annak, aki komoly ok nélkül nem vállalt el valamely tisztséget, pénzbüntetést kel-
lett fizetnie, és annak is, aki a gyűléseken ok nélkül nem jelent meg. A Somlón 
ezeket a kérdéseket már 1629-ben szabályozták a vásárhelyi részen. A város elöljá-
rósága szabadon befogadhatott minden betelepülni szándékozót, de az utód nélkül 
elhunytak jószága a városra szállt. A vásárhelyiek e szabályok értelmében szabadon 
élték egész éven át a kocsma hasznát, vámmentesen kereskedhettek és tarthattak 
vásárt. A város birtokában volt a vár kulcsa is, ahova „félelmes hírek esetén bele 
takarodhatott a szegénység.” Az 1629-es hegyszabályokban megfigyelhet, hogy a 
fbb elírások alig változtak az 1511-es rendelkezések óta (pl. a fakivágást tovább-
ra is tiltották), viszont a szankciókat már pénzbüntetésben határozták meg. A szit-
kozódókat négy forintra bírságolták (külön nevesítve a mást „franyia” szóval szi-
dalmazókat), és azt is, aki a hegyrl szlt lopott, illetve akit valamely kötelezettsé-
ge miatt a hegymester az esküdtek útján hasztalan szólította fel teljesítésre.    
A Somlón az esküdteknek is fontos szerepe volt, létszámuk 4 és 12 f között 

változott. A gyűlésen megválasztott új bírót és a tanácstagokat azonnal 
„meghiteztették” a hegyközségi gyepűn belül. Természetesen, ha az elz években 
megválasztott elöljáróknak ismételten bizalmat szavaztak, a község „megmarasz-
talhatta” ket, de ket „ervel az hegység meg nem maraszthatta.”13 A tisztségvi-
selk a 17. századtól bizonyos juttatásokat élveztek, bár hivatalviselésükért tovább-
ra sem kaptak díjazást, csak ha esetenként a szlbirtokos nevében eljártak vala-
mely ügyében. Így például szabott pénzösszeget kellett fizetni a tisztviselk által 
elvégzett közös szl-szétmérésért, a mesgyekövek elhelyezéséért is, és úgyneve-
zett törvénypénz járt a Somlón a bíráknak peres ügyek esetén, valamint adásvétel-
kor, de a 18. századtól részesültek a büntetéspénzekbl is. A 18. századra általá-
nossá vált a jegyz alkalmazása is.  
A Somlón „hegynépe gyűléseket” általában évente háromszor tartottak, a 18. 

század közepén hozott rendszabályokban már az a gyakorlat vált uralkodóvá, hogy 
a hegytörvények pontosan megnevezték a gyűlésnapokat. Az els gyűlést tél végén, 
a másodikat Szent György napján tartották.14 A harmadik gyűlés ideje ekkor még 
változó volt. Eredetileg a szlhegyen, a gyepűn belül tanácskoztak, mivel a szl 
fizikai közelsége nyomatékot adott a szóbeli törvénykezésnek. Amikor azonban az 
1600-as évek közepén a somlói hegytörvényeket írásba foglalták, a gyűlés helyéül a 
hegybíró házát nevezték meg, de megmaradt az a szokás, hogy az articulusok évi 
egy-kétszeri felolvasása a gyepűn belül összegyűlt birtokosok eltt történt. Eredeti-
leg valószínűsíthet, hogy az egykor jobbágyi sorú szlbirtokosok egyenl jogok-



kal és kötelezettségekkel rendelkeztek, a hegység döntései pedig mindenkire vo-
natkoztak. Az egyenlség azonban már a 17. században sem lehetett mindenhol 
természetes, hiszen egyre több városi lakos vásárolt magának szlbirtokot. Álta-
lános, minden birtokosra kiróható szankció csupán súlyos esetben, a feudális úr 
elleni sérelem nyomán fordult el, mint pl. a hegyvám fizetésének megtagadása, 
vagy a szüret megszabott id eltti kezdése. A földesurak arra törekedtek, hogy 
saját kezelésükben lev, valamint a földesúri joguk által rájuk visszaszálló szliket 
jobbágyok használatába adják, és ezzel növeljék a befolyásukat. A 18. századra 
kinyilvánították: „Nemes személyeknek büntetése Hegységet nem illetvén, azok-
nak bírságlásába ne avatkozzanak, hanem kzelebb lakozó Nemes Vármegye bírá-
jának bé jelentsék.”15 Így a 18. század elején a Somlón az egyes vétségekre mindig 
kétféle büntetést állapítottak meg: a parasztokat testi fenyítéssel sújtották, melyet  
késbb megválthattak pénzben is, a nemeseknek pedig mindenkor pénzbírság 
fizetését írták el. Az 1750-es évek közepéig minden somlói szabályzat kimondta, 
hogy a szlkkel kapcsolatos pereket „in facie loci” kell megkezdeni, és bírsággal 
fenyegették azokat, akik egyenesen a földesúrhoz fordultak volna. Így a 18. szá-
zadban a helységek jogaikat megrizve, elsfokú joghatóságként működtek to-
vább, st egyes uradalmakban a hegybírói széket a földesúr az úriszék legalsó fo-
kának ismerte el.  
Bizonyos esetekben másodfokon „fogott bírák” részvétele is gyakori volt a pe-

res eljárásban, de a 17. századtól  az articulusok már minden félnek biztosították a 
simplex novumra való apellálást, vagyis azt, hogy – a földesúr akaratából – a per újra-
felvételét kérje, amelynek megakadályozására pedig a hegyközségek törekedtek. 
Ugyanakkor a hegybíróságtól csak az úriszékhez lehetett fellebbezni, mert megke-
rülése esetén, azaz ha „más judex ordináriustul valaki novumot impetrálna és nem 
a földesuraktúl, annak hely nem adatott” –rendelkezett az 1600-as évekbeli hegy-
törvény.16 Változott a büntetések célja is: a korai idkben az okozott kár megtérí-
tésére törekedtek, ezért az ítélet a kártev eszköz elpusztítását, alacsony pénzbírsá-
got, esetleg a szl – ezáltal a közösségi tagság – elvesztését mondta ki. A földesúri 
fennhatóság növekedésével viszont a pénzbírságok nagy része a földesurat illette 
meg – rendszerint összegüket is megemelték 2-24 forintig. A 18. század végére a 
Somlón kialakult rendje volt a szlbirtokosok együttműködésének. A hegyközsé-
gek bizonyos értelemben megelzték korukat, hiszen egészen eltér társadalmi 
helyzetű személyek számára jelentettek olyan együttműködést,  amely – ha nem is 
a mai fogalmaink szerint, de – viszonylag demokratikus keretek között folyhatott.17  

AHOL APÁCÁK PARASZTOKAT PERELNEK 

A somlóvásárhelyi szlbirtokosok együttműködése állt egy – a Somlón mélyreha-
tó társadalmi változást hozó – évtizedekig húzódó furcsa pereskedés mögött is.18 
A premontrei apácakolostor szlbirtokának helyzete a 17. század elejétl gyöke-
resen megváltozott: az uralkodó 1601-tl birtokaikat a klarisszáknak juttatta. k 
hatályon kívül helyezték az 1511-es urbáriumot, és a robot felemelése mellett 



mészégetésre kényszerítették a lakosokat. 1612-ben panaszt is emeltek emiatt az 
esztergomi érseknél, kérve, hogy az apácák hagyják meg ket a régi urbárium nyúj-
totta kötelezettségeikben. Az apácák viszont engedetlenség és rebellió miatt pert 
indítottak jobbágyaik ellen Pozsonyban, a nádori delegált bíróság eltt, amely 
„természetesen” nekik adott igazat. Hivatalosan is érvénytelenítették az urbáriu-
mot, és a mezváros lakosait ezentúl „hosszú robot” teljesítésére kötelezték: a 
terményeket és a bordézsmát a kolostor népeinek Pozsonyba, az apácák székhelyé-
re kellett szállítaniuk.  
Ám a „szolgálónépek” továbbra sem végezték el a régi urbáriumban nem sze-

repl új robotfajtákat. Ráadásul egyre többen, mintegy 20 család szerzett magának 
nemességet a 17. század elejére, így a gyarapodó parasztnemesi réteg adót (taksa) 
fizetett ugyan, de számíthatott a vármegye védelmére is. Mivel ekkor a klarissza 
rend bels válsággal küzdött, a mezváros elöljárósága maga szabályozta a favágás, 
bíráskodás és önvédelem rendjét. Az apácák, amikor 1677-ben újra kezükbe vették 
e birtokuk ügyeit, elkeserít állapotokat tapasztaltak. Szliket senki nem munkálta 
meg, a hosszú fuvart évek óta nem teljesítették, és amikor 1677-ben ezt az apácák 
ispánja követelte, kis híján agyonverték t. A szerzetesnk ismét pert indítottak a 
vásárhelyiek ellen: az 1677-es pozsonyi tárgyaláson a vádlottak meg sem jelentek, 
bár ket az úriszék mindenben elmarasztalta. Az apácák ispánjai is megkárosították 
a rendet: rendszeresen a konvent költségén tartottak barmokat, a malomvámot 
eladták.19 Annak ellenére, hogy 1677-ben megtiltották a jobbágyoknak saját boruk 
kimérését, az 1715-ös országos összeírás szerint mégis folyt lakosok általi borkimé-
rés, és használták a szigorúan eltiltott malmot is. Amikor 1741-ben marhavész 
pusztított és a földesúrnk többletterheket kívántak, az erre kötelezett lakosok a 
robot megtagadása mellett döntöttek.  
A „tumultuosa seditiosa conspiratio” résztvevit az apácák 1743-ban ismét úriszék 

elé idézték, ezúttal viszont már a város két meghatalmazott ügyvédjét azzal az uta-
sítással küldte Pozsonyba, hogy csak azt legyenek hajlandók elvállalni, ami a régi, 
megersített urbáriumban van. A vármegye az apácákat okolta a veszélyessé váló 
helyzetért, mert a szolgáltatások elírásakor nem voltak tekintettel sem a kor, sem 
a hely sajátosságaira – az apácák viszont a megye engedékenységét rosszallták. 
Miután a veszprémi püspök sikertelenül próbálta a feleket kibékíteni, 1747-ben 
Mária Terézia jóváhagyta a megye által több ponton módosított úrbéri szerz dést, 
és figyelmeztette az apácákat, hogy „semmiféle szokatlan úrbérellenes terheket” ne 
merészeljenek követelni. Ám a megye és a rend viszonya továbbra sem maradt 
felhtlen:1747-ben, amikor az apáca-fejedelemasszony elmarasztalta a vármegyét, 
mert az nem hozatta vissza a birtokukról elszökött jobbágyaikat, Veszprém vár-
megye így válaszolt: „A megye nem az apácák drabantja.”20  



MINŐSÉG- ÉS ÉRDEKVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK A 18-19. 
SZÁZADBAN  

A helyi társadalmi változások mellett a gazdaság is átalakult. A Somlón a földesúri 
hatalom biztosította a minségi borok elállításához szükséges anyagi és személyi 
feltételeket. Így történt ez a Zichy család szlsi oldalon elhelyezked szljében, 
ahol  1743-ban születettek földesúri szabályok.  A földesúr 4 forintra büntette a 
törvényszegket, akik engedték, hogy szleik árkán „néminemű marha” menjen 
be, illetve azokat, akik marháikat megkötve vagy szabadon legeltették. A bünteté-
sekbl befolyó bírságok fele a földesurat, negyede Szls falut, egy-egy nyolcada 
pedig a hegybírót és a hegymestert illette meg.21 A szigorú szabályozás elérte a 
célját, ezért a hegy levét a 18. században gyógyborként kezelték.22 
A 18. század közepétl az osztrák gazdaság- és vámpolitika módosulásai meg-

nehezítették a magyar borok megjelenését a külhoni piacokon. A sokféle admi-
nisztratív intézkedés hatására – melyhez a piacok beszűkülése és a növekv term-
területek okozta hátrány is hozzájárult – az országon belül túltermelés alakult ki, és 
mivel a minségi bort adó szlket  megpróbálták bterm fajtákkal helyettesíteni. 
Terjedt a borhamisítás is. 
A somlói szlsgazdák az 1752-es egységes hegyközségi szabályzatban intéz-

kedtek a középkor óta híres somlói bor védelmérl. A szabályzatban kimondták, 
hogy „Ha ki annak borát vízzel keverné s úgy adná el, ellene ezen tselekedete bé 
bizonyítatván 12 foréntokra vagy 25 páltza ütésekre büntettessék, és ezen kévül a 
Vev embert is Kára eránt meg elégéttetni köteleztessen.”23 A megkülönböztetés 
indoklása a következ volt: „…mivel pedig illyetén bűntetés (a pénzbüntetés) 
gyakran Szegén embert érhetne és Kzönséges terheknek viselésben gyngéttetne, 
annak fllebb írt…foréntot…páltza ütés el szenvedésével szabad légyen meg vál-
tani.”24 A szabályzat már a Somló minden oldalán kötelezettséget jelentett a sz-
lsgazdáknak. Elírták számukra a hegyen az „Isteni félelem” tanúsítását, a vasár-
napi munkavégzés tilalmát, a gyepűk, utak karbantartásának kötelességét. Szokás 
szerint megnevezték a hegybíró házánál tartandó gyűlés napjait, és hosszasan ren-
delkeztek a szabályszegkre kiróható büntetésekrl, melyek 4 és 24 forint közötti-
ek voltak. Szigorúan ítélték meg a gyepűk önkényes módosítását (24 forint) és a 
szüret elrendelése eltt megkezdett szlszedést (12 forint).  
Az 1767-es úrbérrendezést követen Veszprém megye saját hatáskörében sza-

bályozta a szlhegyek rendjét (1804) és a megye minden bortermel vidékére 
kötelez, egységes szabályokat állítottak fel.25 Azonban még 1803-ban született egy 
hegytörvény a Somlón – amely kizárólag a vásárhelyi oldalra vonatkozott. A rend-
kívül életszerű szabályok értelmében büntették a szlhegyen szándékosan, vagy 
„részeges Szokásbul” káromkodókat; 6 forinttal fizetett az, aki vasárnap vagy ün-
nepnap dolgozott – de a szombati munkavégzést engedélyezték. Rendelkeztek a 
szl eladásának feltételeirl is: elvásárlási jog illette meg a birtokos legközelebbi 
rokonait, ám ha a felkínált szlt tizenöt napig nem vásárolták meg, a birtokosnak 
jogában állt bárkivel üzletet kötni. Hagyományosan megbüntették a 



szltolvajokat és a szlbe beszaladó marhák gazdáit. A szlhegybeli vadászatot 
megtiltották, ám a tilalom a nemeseket csak a szüret végéig kötötte. Szabályozták a 
más szljére átnyúló gyümölcsfákkal kapcsolatos kérdéseket: ha a fa árnyéka ár-
talmasnak bizonyult valamelyik szlre, szabad volt kivágni, de ha ez nem követ-
kezett be, a lehulló gyümölcs vita nélkül azt a felet illette meg, akinek a birtokán 
megtalálták.26 A hazai borok fogyasztásának kedvezett a reformkor szellemisége: 
Széchenyi a Hitelben és a Világban fejtegette azt a lehetséget, hogy a hazai bor 
védelmét és hírét „a pénzes külföldi ínyeknek megfelel”27 bor elállításával lehet-
ne növelni, de hasonló célokat fogalmazott meg a Védegylet is.28 1848-ra a Somlón 
a magyar arisztokrácia neves családjai rendelkeztek szlvel (Erddyek, Esterház-
yak, Zichyek, Chernelek és a  Kisfaludyak), ahol új, nemes szlfajtákat telepítet-
tek, boraikat már pincészetekben kezelték.29 

A NAGY SOMLÓI RENDSZABÁLYOK  

Az 1848-as áprilisi törvények viszont egy olyan folyamatot indítottak el, amely a 
Somlón  a máig kimutatható hatású, legátfogóbb hegységi rendszabályok, az 1866-
os közös somlói rendszabályok kidolgozásához vezetett. Az áprilisi törvényekkel 
csak az úrbéres földek szabadultak fel, a szlk nem. És bár 1848. szeptember 15-
én a képviselház azonnali hatállyal kimondta, hogy a majorsági jellegű szlket 
birtokló jobbágyok mentesülnek a dézsma és a hegyvám alól, Világos után az oszt-
rák hatalom visszaállította azokat.30 Viszont az 1853-as uralkodói „nyílt parancs” 
felszabadultnak és a volt jobbágyok tulajdonának ismerte el az úrbéresként, illetve 
az úrbérpótló szerzdés alapján birtokolt telki állományt. A szlföldek végleges 
felszabadulására 1868-ban került sor: önmegváltással törölték el a szl utáni jára-
dékokat úgy, hogy a dézsma tkésített ellenértékét a közadóhoz hasonlóan kellett 
törleszteni 22 éven át az erre kötelezett szlbirtokosoknak.  
Ebben az idben látták meg a napvilágot a legjelentsebb somlói szabályok. 

Természetesen nem elzmény nélkül jelentek meg, hiszen felismerhet rajtuk az 
1821-es sólyi Hegyártikulusok, az 1700-as évekbeli Pápa környéki 
„hegyártikulusok”, a Somlón is birtokkal rendelkez Zichyek 1778-as repcepusz-
tabeli hegytörvényeinek hatása. Értelemszerűen az 1804. június 18-i Veszprém 
megyei statutum hatása is érvényesült. A somlói szabályok közvetlen jogszabályi 
elképének azonban az azokhoz idben legközelebb (1821) álló sólyi articulusok 
tekinthetek, annál is inkább, mert kibocsátójuk az a zirci ciszterci apát volt, aki a 
Somlón is rendelkezett szlvel. Az itteni rendtartás sajátossága, hogy 29 articulusa 
közül az els három „Az Isteni Félelemrl”, „Az Innep napok meg tartásáról” és 
„Az Isten ellen való káromkodásról” szólt – tehát a zirci apátság megkövetelte 
szlbirtokain az „Úrnak Félelmét.”31 Az egyházi tulajdonú szlben a legsúlyo-
sabb bűn a paráznaság volt, megaka-dályozására pedig érdekes módon törekedtek: 
Lrinc naptól csak ids asszonyokat lehetett szlpásztornak felfogadni. (A mégis 
vétkez személyeket ntlenek – hajadonok esetében 12, házasoknál 24 forintra 
büntették meg.)     



Az ilyen elzmények után, 1864. október 26-án Somlóvásárhelyen megszületett, 
„A nagy somlai hegység közös rendszabályai” címet visel szabályzat helyi lépték-
ben óriási jelentségűnek számított, hatása ma is érvényesül. A hatóságot a rend-
szabályok értelmében a közgyűlés, az állandó bizottmány és a fizetett tisztviselk 
alkották. A nem tisztségvisel birtokos gazdáknak az évente kétszer – május 1-jén, 
és a szüret 2.napján – összehívott közgyűlés nyújtott lehetséget a közösségi ér-
dekképviseletre. A gyűléseket a vásárhelyi városházánál vagy valamelyik birtokos 
hajlékánál tartották. A birtokosok összehívásáról, a gyűlés helyének és idpontjá-
nak közzétételérl a hegybíró gondoskodott. Ilyenkor választották meg a bizott-
mányi tagokat és a fizetett tisztviselket, illetve állapították meg ez utóbbiak díjazá-
sát. Értelemszerűen, a megjelenés minden birtokosnak kötelez volt. A szüret 
pontos idejét az október 10-én Vásárhelyen e célból összeül bizottmányi taggyű-
lés határozta meg. A hegybíróknak ilyenkor október 10-e eltt egy héttel emlékez-
tetniük kellett a bizottmányi tagokat a gyűlés megtartására, és gondoskodni kellett 
a meghívásukról is. A legközelebbi hegybírót és az illetékes szolgabíróságot is érte-
síteniük kellett a gyűlés idejérl.  
A fizetés ellenében eljáró hegybíró, jegyz, a 6 esküdt és a hegypásztor fizetését 

a közgyűlés határozta meg. Megválasztásukra a tavaszi közgyűlésen került sor, 
esküt is ekkor tettek. Közös feladatuk volt a hegyszabályok megtartása feletti r-
ködés, a „közilledelemre felvigyázás”, és elvégezték az öröklés esetén szükséges 
regisztrációs teendket. A hegybíró feladata volt a hegyközségi iratokra való vigyá-
zás, a közgyűlés által meghatározott költségek beszedése és kezelése. A jegyzt a 
jegyzkönyv vezetése mellett a számadások elkészítésével, a birtok-változások 
feljegyzésével és az azokat igazoló szllevelek kibocsátásával bízták meg. A 
„vinczellérek” a gyepűk, utak, szlk karbantartására ügyeltek. A hegypásztorokat 
a Somlón egész évre fogadták fel, a szlk rzését éjjel-nappal hivatottak voltak 
végezni. Jogukban állt a tetten ért tolvajokat elfogni vagy megzálogolni, és ezekrl, 
valamint minden más visszaélésrl jelentést kellett tenniük. 
Megtiltották a somlói sz lk és gyümölcsösök kivágását, és kötelezték a birto-

kosokat, hogy a parlagon maradt területeiket lehetleg szlvel ültessék be. Az 
említett esetekbl is kiderül, hogy ekkor, 1866-ban már nem alkalmaztak ketts 
büntetés-végrehajtási rendszert. A testi fenyítéseket eltörölték, minden szabálysze-
gést pénzbüntetéssel szankcionáltak. Így jártak el a biztonságos közlekedést akadá-
lyozókkal szemben is, amikor kimondták: „a közös szekérutakon fel vagy lerako-
dás végett szekérnek megállani, s ez által a kocsijárást kelést akadályozni 1 forint 
büntetés alatt nem szabad, ennek elhárítása végett tartozik minden szl birtokos 
hegyi hajléka körül annyi tért üresen hagyni, hogy legalább egy kocsival ottan kiáll-
ni lehessen.” A rendelkezést – személygépkocsit említve – szó szerint átvette az 
1987-es Hegytörvény.32 A 7-8. cikkely a gyepűk, árkok, kapuk ellenrzésére köte-
lezte a birtokosokat, akik a hegybeli kocsiutakat közös munkával tartották rend-
ben. Az ezt elmulasztók munkáját – a birtokos költségére – az elöljáróság pótolta. 
A kétes személyek, nemkívánatos kóborlók kitiltásáról is gondoskodtak: megtiltot-
ták az utakon kívüli „szerteszét járást, léczek alatti bujkálást és a szüret utáni bön-



gészést.” Megzálogolással és 1 forinttal büntették a gyümölcs- és szlérés idején 
ájtatoskodás ürügyén a hegyen lev templomok és kegyhelyek környékére látoga-
tókat, oda elzarándoklókat vagy koldulókat. „Ájtatosmenetek, processziók” tartá-
sát úgy szabályozták, hogy ilyenkor a birtokosoknak kötelez volt a menet elvonu-
lásáig beszüntetni a munkájukat.  
A lopásokat általánosan 4-12 forintos pénzbírsággal és kártérítési kötelezettség-

gel szankcionálták. Különösen súlyos esetekben (pl. hegyi lakok feltörése) az ügyet 
a járásbírói hivatalnak adták át. A tolvajláson ért szlbirtokost törölték a hegybir-
tokosok sorából és megfosztották a szljétl. Érdekes, a jeni oldalon az 1930-as 
években is él büntetés volt, hogy a garázdálkodók, fajtalankodók által fizetend 
büntetéseket a hegyi kápolnák, templomok javára kellett fordítani. Szigorúan (4-10 
forint) megtorolták azt is, ha valaki egy hegyközségi elöljárót szidalmazott, ugyan-
akkor ha a megválasztott esküdt vagy hegybíró nem vállalta a tisztség betöltését, 4 
forinttal megválthatta azt (15-16. cikkely). Tilos volt a hegy területén 
ragadozómadarat vagy annak fészkét elpusztítani, aki pedig mégis megtette, 10 
forintra büntették. A rendszabály értelmezéséhez tudni kell, hogy az 1900-as éve-
kig a Somlón sok sólyom, holló, néha pedig szirti sas is fészkelt. Az elterjedt rege 
szerint Isten rájuk bízta a szl és a gyümölcs rzését a seregélyek, rigók ellen. 
Tény, hogy az 1847-es évben egy vakmer szlsgazdát, aki kiszedte a sólymok 
fiait a fészkükbl, kibecsültettek a szljébl.33  
Kimondták, hogy „a hegyben letelepedni s ott állandóan lakni senkinek meg 

nem engedtetik.” A Somlón azokon a részeken, „hol az uraság vadászati joga 
örökváltság következtében elenyészett”, tiltották a vadászatot, viszont télen az 
állandó bizottmánynak jogában állt vadászatot rendezni – kizárólag a rókákra. 
Pontosan meghatározták (21. cikkely) a szleladással és az örökléssel kapcsolatos 
formaságokat is. A vevnek vagy örökösnek az eladást vagy öröklést követen 
három hónapon belül be kellett jelentenie a változást (ha nem tette meg, 10 forint-
ra bírságolták) a hegybíróságnál és a saját nevére kellett átiratnia a szlt. Adásvé-
telkor az eddig is birtokosnak számító vev az ár minden forintja után 1 koronát 
fizetni tartozott a pénztárba. Abban az esetben pedig, ha e vétellel lépett a somlói 
birtokosok sorába, ezen felül – attól függen, hogy a szl ára 200 forintot megha-
ladta-e – 1forint 50 koronát, illetve 4 forintot tarozott a hegyközségi pénztárba 
befizetni. A hegység pénztára tehát (22. cikkely) a már részletezett büntetés-
pénzekbl és átíratási díjakból nyerte a bevételeit. A hegyközségnek továbbá jogá-
ban állt a közös kiadások fedezésére holdanként bizonyos összeg befizetésére kö-
telezni a gazdákat.  
A Somlón a napszámosoknak napkelte után fél órával télen-nyáron a munka 

helyén kellett lenniük. Azonnal dologhoz kellett látniuk és munkájukat napnyugtá-
ig végezték. Megszabott munkaszünetet  tartottak: fél órát szántak reggelizésre, és 
uzsonnaidre, délben pedig egy órát lehetett pihenni. Felelsségteljes gondolko-
dásról tanúskodott az a rendelkezés, amelyben kimondták, hogy „Lrincz-naptól 
Sz.György -napig (szeptember 5. és április 24. között)34 ozsonnakor vagy munka 



közben heverészni nem szabad.” A vincelléreknek pedig 10 forint büntetéspénz 
terhe alatt megtiltották, hogy a késn érkez napszámosokat felfogadják. 
Az 1864-ben összeállított szabályzatot 1865. július 24-én hagyta jóvá Veszprém 

vármegye fjegyzje. Ez az 1866-tól nyomtatott formában is megismerhet somlói 
hegyközségi szabályzat mintául szolgált a késbbi nyugat-dunántúli hegyrendsza-
bályok megalkotásához.  

A MAGYAR BORTERMELÉS A 20. SZÁZAD ELEJÉN  

A HEGYKÖZSÉGI TÖRVÉNY 

A Somlón az 1870-es évektl kezdve a gyakorlatias szabályozásnak köszönheten 
fellendült a szltermelés.35 A közeli Pápa város tehetsebb zsidó polgárai is vásá-
roltak szlbirtokokat, és a termésbl kóser bort készítettek (ezért nevezték a he-
lyiek a zsidó szlket a „szentes zsidók” szlinek).36 Egy-egy gazdag birtokos, 
vagy – fleg pápai – céh szüreti mulatságára más településekrl is érkeztek vendé-
gek, mint ahogy azt Mikszáth ábrázolta A Noszty fiú esete Tóth Marival című 
regényében.37 A fellendülés azonban nem tartott sokáig. 1888. szeptember 10-én a 
somlói tkéket megtámadta a filoxéra. A fertzés egyetlen hatásos ellenszerének 
vélt szénkéneg beszerzése annak magas ára miatt meghaladta a kisbirtokosok 
anyagi lehetségeit (28 forint volt mázsánként ), így a szlk tönkremenése sokak 
elszegényedéséhez vezetett. Minisztériumi támogatással már 1897-ben elkezddött 
a Somlón az újratelepítés, de a kisbirtokosok közül sokan nem merték felvenni az 
igénybe vehet újratelepítési kölcsönt, mert visszafizetésére 10 évet adott volna az 
állam, így a paraszti szlk évekig parlagon feküdtek, tulajdonosaik közül sokan 
napszámba kényszerültek. 
A termelk növekv együttműködési igénye felvetette a hegyközségek törvényi 

szabályozásának szükségességét is. Ezt az 1894. évi XII., a mezgazdaságról és a 
mezrendrségrl szóló törvény valósította meg. A hegyközség megalapítása a 
törvény értelmében önkéntes lett, de olyan község határában, ahol 100 katasztrális 
hold, vagy ennél nagyobb összefügg szlvel beültetett terület volt, s e területek 
birtokosainak száma elérte a húszat, a birtokosok egyharmada elhatározhatta a 
hegyközség megalapítását. A hegyközségekben kötelezvé vált a választmány és a 
hegybíró megválasztása. A hegyközség feladata lett a felújításhoz szükséges oltvá-
nyok, vesszk beszerzése, vincellérek alkalmazása, és az együttműköd gazdák 
olcsóbban juthattak hozzá a védekezés eszközeihez. De a hegyközségeknek nem 
volt országos vagy területi koordinációs szervezete, és a korabeli szakigazgatás 
szervei is távol maradtak e gazdasági ág irányításától annak speciális ismereteket 
megkívánó jellege miatt.38  



A SOMLÓI BORTERMELÉS SZABÁLYOZÁSA A 20. SZÁZADBAN 

Az egészségtelen földbirtokeloszláson segíteni próbáló 1920. évi XXXVI. törvény 
értelmében a Somlón is megkezddött a birtokszerkezet átalakulása: állami segít-
séggel földalapot képeztek, amelybe Somlóvásárhelyen a vallásalapítvány két birto-
ka mellett egy téglagyáros és egy kocsmáros birtokát vonták be. De az igénytelen 
és olcsó bventerm fajták telepítése alaposan megrongálta a somlai hírét. Válto-
zást az 1929. évi, a szlgazdálkodásról és  a hegyközségekrl szóló törvény jelen-
tett, így  a hegyközségek már köztestületként jelentek meg és a szakigazgatásnak is 
fontos részévé váltak  A hegyközségek száma a Somlón késbb is változatlan (4) 
maradt, ami azért volt fontos, mert az 1938. évi XXXI. tc. értelmében már 50 
kat.hold szl és gyümölcsös meglétéhez kötötték a hegyközségek alapítását. A 
törvény egyértelműen köztestületnek nevezte a hegyközségeket, beillesztette ket a 
közigazgatási rendszerbe: a 100 négyszögöl feletti ültetvények számba vétele a 
települési önkormányzat feladatává vált, és a földművelésügyi miniszter is megbíz-
hatta feladattal az egyes hegyközségeket. 
A világháború után viszont az 1945. március 17-i kormányrendelet értelmében 

sor került a somlói birtokrendszer átalakulására is. A vallásalap, az Erddyek, az 
Esterházyak, valamint a bencés és ciszterci rendek ingatlanjait igénybe véve 652 
holdat osztottak szét és Állami Gazdaságot szerveztek. Az egyesületek 1946-tól 
történ tömeges feloszlatása nem kímélte a hegyközségeket sem: az 3300/1949 
(IV. 9.) kormányrendelet39 egyszerűen államosította a hegyközségek és hegyközségi 
tanácsok minden vagyonát, és megszüntette a szervezeteket. Az igazgatási jellegű 
hegyközségi feladatokat az államigazgatási szervezetek vették át, az érdekképvise-
letre pedig a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Szövetségét hatalmazta fel a 
rendelet. A szlrzésrl való gondoskodást a községi elöljáróság feladatkörébe 
építették be.  

A SOMLÓ A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 

1987. február 27-én a Somlószlsi és Somlóvásárhelyi Községi Közös Tanács 
„Hegytörvényt” alkotott a „Somló hegy rendjérl.”40 A törvény sajátossága volt, 
hogy egy olyan korszakban próbált – régen a hegyközség feladatkörébe tartozó – 
hegyrendszabályokat felállítani, amelyben nem létezett hegyközség, de még így is 
nyomon követhet volt benne az épített és a természetes környezet védelmére 
való törekvés. A Hegytörvényben meghatározták a hagyományosnak tartott szl-
fajtákat,41 a szüret kezdetét. A szabályzat átvett, gyakran szó szerint is, a régi som-
lói hegytörvényekbl. Így az 1752-es szabályzatból szó szerint vették át a szlk 
kiirtásáról szóló részt, és hasonlóan jártak el az 1866-os szabályok úthasználattal 
kapcsolatos része esetében is. Az 1987-es szabályok szellemisége az 1866-osét 
idézi: az utak, árkok karbantartását a birtokosok közös, illetve érdekeltségükkel 
arányos mértékű feladatává tette. Tiltották az 1866-os rendszabályokhoz hasonló-
an (8. §) a szlk, gyümölcsösök között való közlekedést, a mezsgyéken való járká-



lást, és régi hiányt pótoltak a tűzrakás feltételeinek szabályozásával. (6. §) Megkö-
vetelték a gazdasági épületek tájba illeszkedését (4. §, 15-16. §, 23. §), és a szlk 
támberendezéséül is csupán fakarót használhattak, új támfalak rakását csak helyi 
kbl engedélyezték. A gazdasági épületek lehetleg kfalazatú épületeknek ké-
szülhettek, oromfalas nyeregtetvel. A falakat helyi szokás szerint fehérre vagy 
sárgára kellett meszelni, a nyílászárókat sötétre vagy zöldre pácolták. Tájvédelmi 
okokból tiltották a hegyen a sátorozást és a kempingezést is.   
A Hegytörvény hiányosságai ellenére is jó alapot jelentett, amikor az 1994. évi 

CII. törvény, a Hegyközségi törvény értelmében újra megvalósulhatott a hegyköz-
ségi igazgatás és megszületett a bortermel települések új borvidéki besorolása. A 
Somlói Borvidéken így napjainkban négy hegyközség működik, különösen a 
Somlóvásárhely – Somlójen Hegyközség fejt ki aktív tevékenységet. Az itt birto-
kos gazdák 1998–1999-ben elkészítették a hegyközség rendtartását (hegyszabályza-
tát) és ügyviteli szabályzatát. Ezekben különösen részletesen szabályozták a szl-
telepítés és kivágás feltételeit, a növényvédelmi elírásokat. Mivel ma a hegyközsé-
gi tanács bocsátja ki a származási bizonyítványt a különleges minségű és az állami 
ellenrzjeggyel forgalmazni kívánt minségi borokra, a rendtartás megszegit 
leggyakoribb büntetésként e bizonyítvány megvonásával sújtják.42 A szabálysérté-
seket 10–50.000 forintig terjed bírsággal szankcionálják, de maximum 5000 forint 
helyszíni bírságot is kiszabhatnak. A 2002–2003-as év folyamán a somlóvásárhelyi 
és jeni hegyközség elkészítette a Fajtahasználati és Eredetvédelmi Bizottságának 
működési rendjét, illetve a helyi Védett Eredetű Bor (VEB) szabályzatát.43 Ezeket 
a borokat szigorú szlészeti, borászati szemlén és érzékszervi bírálaton minsítik 
és a bírálatról jegyzkönyvet készítenek, amely tartalmazza, hogy mely borok ese-
tében terjesztheti a hegybíró a Hegyközségi Tanács elé a VEB használatáról a Bor 
származási Igazolást.44  
A somlói hegyközségek a fenti szabályok megalkotásával olyan minségi bor 

elállítását képesek biztosítani, amely az évszázados termeli hagyományok folyta-
tását jelenti és egyben a 2004. évi XVIII. törvénynek (a szltermesztésrl és a 
borgazdálkodásról), így az Európai Unió követelményrendszerének is megfelel. 
Jelenleg 550 hektáron 3000 tulajdonos végez borászati tevékenységet a Somlón, 
érdekeik a megvalósítandó borturizmusban találkoznak.45  
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