
Szőlőművelés Felsőörsön
Ön itt áll

A szőlő és a szőlőművelés megjelenése falunkban

A szőlő évmilliók óta jelen van a földön. Termesztését a kaukázusi népek 
kezdték el kb. 8000 évvel ezelőtt. Európával a rómaiak ismertették meg. 
Felsőörsön a szőlőművelésre utaló első nyomok a római korból , 
Krisztus után az I-V. századból maradtak fenn. A Balaton-medencéje 
körül villagazdaságok (villa rustica) alakultak ki, mint például: Meggyes, 
Szobahely, Kőpad, Romkút, a mai Főszőlők. A régészeti feltárások szerint 
mintegy 20 hektáron foglalkoztak szőlőműveléssel. Ezt bizonyítják az itt 
feltárt régészeti leletek: metszőkés, kapa, kurugla stb.) A középkorban 
Felsőörs Kolon (Zala) várispánságához tartozott királyi és királynői 
birtokként. A történetírás szerint 1131-ben a veszprémi Szent Mihály 
székesegyház részére adományoznak itt egyházi  földeket és 1269-ben 
már Örs faluként (Villa Vrs) említik, melyet udvarnokok, tárnokok, 
szakácsok, szőlőművelők, vincellérek , lovászok laknak.
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Mikor kezd ődött meg a sz őlőtelepítés Fels őörsön?

A szőlőtelepítés az 1340-es évek végén indult meg György örsi prépost 
kezdeményezésére a Berkenyemál és Fenyőfő dűlőkben. Mivel az 1349-
es pestisjárvány következtében erősen megfogyatkozott a munkaerő, az 
itt élő szőlőművelők adókedvezményeket kaptak.

A felsőörsi jobbágycsaládok a 1351. évi törvény kihirdetése előtt hegyvámot, utána pedig 
borkilencedet fizettek uraiknak. 1350-ben Örsi Miske fia, Pál az alábbiakat írja a veszprémi 
káptalannak: „Az Örsi birtokunkon levő Szemercésmál-hegyet egészen a Borzkyuknak
nevezett Kis-hegyig szőlőtelepítésre bérbe adtuk.”

Ihatott-e Mátyás király bort Fels őörsön?

Valószínű igen, mert a Hunyadiak korában szőlőbirtokai voltak Felsőörsön a felsőörsi
prépostnak, a bakonybéli apátnak, a veszprémi káptalannak és Fajszi Ányos Mihálynak, aki 
a falu legnagyobb földesura volt.

Muszkoló (döngölő)



Mikor maradt sz őlő és bor nélkül a falu?

A török id őkben a hódoltság határán lévő
községünk Mehmed fehérvári bég birtoka volt, majd  
prédiummá vált és szőlői jórészt kipusztultak. 1610-
ben mindössze 7 lakott telke maradt.

Új szőlőtelepítések az 1700-as  években

A török kiűzése után megkezdődött a szőlő újratelepítése, amellyel új dűlők jöttek létre: 
Csoroszló, Cseralla, Hágógyöp, Naphegy, Berkenyőce, Kishegy újhegyi része, Formó, Kert-
dűlő, valamint a Csiker (Cziker) és a Pocca (Potza). 1752. december 18-án a veszprémi 
káptalan kiadta a Hegyközségek törvényét, az Articuli Promonthorialist , ami szabályozta 
a szőlőműveléssel kapcsolatos feladatokat. Érés idején például őrizték a szőlőket és 
lezárták az odavezető utakat. Felsőörsön a hegymester Kiss Péter lett. Az 1790-es években 
a Berek-tó irtásával már a szabadi (szentkirályszabadjai) határig terjeszkedtek a szőlők 
birtokosai: a Bagi, Kis, Sipos és Bencsik nevű családok.

Mit jelent a lyukas pince?

Az 1830-as években írja Oláh János a Balaton mellyéki
tudósításokban: „ A’ mi illeti a Balaton melléki lakosokat: 
talán az egész világon nincsenek olly jószívű, adakozásra 
hajlandó és barátságos emberek, mint ezek. Itt a’
szőlőhegyen, ha valaki keresztül megyen, és az ő szállások 
szerént lyukas pincét (kinyílt ajtajút) lát, és hívatlan is bé
nem tér, azért dorgálást, pirongatást és szemrehányást 
nyer.”

A Gelléri Pincészet borai

Régi és új pince

Szőlőprések a múltból
Szürkebarát



A filoxéra- (sz őlőgyökértet ű-) járvány, avagy a nagy 
szőlővész
Az 1880-as években érte el a filoxérajárvány a balatoni 
szőlőket. Felsőörsön 1883-ban a Főszőlőkben jelentkezett 
először és 12 hold kivételével minden szőlő kipusztult. 1885-
ben Veszprémben amerikai szőlőtelepet hoztak létre, és az 
ide szállított vesszőkből kezdődött meg az újratelepítés. A 
vész levonulása után állították fel az Öreg-hegyen a 
kőkeresztet.

A II. világháború idején gondoskodni kellett 
a pincék állandó őrzéséről. Ennek 
megszervezésével a hegybírókat bízta meg a 
képviselő-testület: az Öreg-hegyen id. Vass 
Istvánt, a Kis-hegyen id. Vass Györgyöt, a 
Főszőlőkben és a Pocca-dűlőben Korpádi
Gábort.

A „nehéz 50-es évek”
1945. után megkezdődtek a birtokelkobzások, majd 
1948-ban tíz itt élő család megalapította a Dózsa 
Termelőszövetkezetet. 1959-ben megalakult a Rákóczi 
TSz. is, amelyek 1961-ben Lenin TSz.-szé egyesültek.
1975-ben, mivel a téeszelnök személyében nem tudtak 
megegyezni, összecsatolták a felsőörsi és a 
nemesvámosi téeszt Petőfi MGTSz. néven. Ezen belül 
Felsőörsön 228 kataszteri holdon olaszrizlinget és 
más fehér sz őlőt termesztettek. A falu lakossága 
ekkor 866 fő volt.

A rendszerváltás után – újrakezdés?  
A téeszt széthordták, eszközeit, földjeit régi és új 
tulajdonosok kapták meg a privatizáció után. Az elmúlt 
húsz évben a régi szőlőterületek egy részén a szőlőt 
kivágták vagy nem művelik, de új telepítésű
szőlőterületek is létrejöttek a faluhoz közel eső
területeken, több hektáron. 

Kőkereszt a Miske-tetőn

Püsköki pincészet az Öreghegyen

Elvadult szőlő

Új telepítésű szőlőFÉK Egyesület



History of viniculture in Felsőörs

You are here

The old seal of Fels őörs 
Felsőörs régi pecsétje

Old house in the village
Régi ház a faluban (Udvarház)

A grape press made by
Gábor Pálfy in 1886

Pálfy Gábor készítette 
szőlőprés 1886-ból

„Gelléri” vineyard in Pocca
A Gelléri pince a Pocca-dűlőn

Vintager lady
Szüretelő

A winecellar with traditional thatched roof
Hagyományos szalmatetős borospince

A typical vinery
Kordonos szőlőművelés


