
Recommendation to the Catalogue

”Like a royal throne, Pannonhalma hovers above sprawling lands and verdant vineyards that rise up to
meet it. The village of Szent Márton, with its vivacious orchards, stretches below the hill on which the
abbey is perched. Everywhere you look, you see the imprint of the human hand that shapes the land with
power and acumen.” This description, by the great poet Ferenc Kazinczy, who visited here in the spring of
1831, tallies with the traditional image that Pannonhalma had cultivated for 
centuries. Indeed, the Benedictine monastery, beskirted with vines, continues to exude an air of serenity
and order–the work of ”power and acumen” Kazinczy talked about.Taking advantage of our newly found
freedom, we measured past against future and made a bold step forward when we resolved to resuscitate
our thousand-year-old Benedictine viticulture from its forced dormancy. The undertaking has taken faith
and the good will and help of many supporters who, like us, see in the cultivation of grapevines and wine-
making the hope of renewal and prosperity. It is in this spirit that we present to you our exhibit 
”The Vineyard of Pannonia,” as an homage to a tradition of which we seek to remain worthy successors.
I am pleased to recommend the following Catalogue to your distinguished attention.
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Ajánlás a Pannónia szôlôskertje 

címû kiállításunk katalógusához

„Pannonhalma mintegy királyi széken lebeg az alatta ellapult sík felett, hosszan elnyúlt szôlôk végében.
Szent Márton a monostor hegye alatt fekszik, játékos gyümölcseivel. Mindenfelé látni nyomait az itt
bölcsen és erôvel munkáló kéznek.”
Az 1831. év tavaszán Szent Márton monostorába látogató Kazinczy Ferenc a már akkor is

évszázadokra építkezô hagyományos képet látta: a bencés monostor szôlôktôl övezve békét 
és rendezettséget közvetít a „bölcsen és erôvel munkálkodó kéz” nyomaként.A szabadság kínálta
lehetôséggel élve múltat és jövôt egybe vetve akartunk bátran elôre lépni, hittel ismét jövôt építeni,
amikor sokak jóakaratával és segítségével új életre keltettük évezredes, kényszerbôl megszakadt 
bencés szôlô- és borkultúránkat. A szôlôtermelés és borászat a megújulás és megerôsödés reménye, 
a Pannónia szôlôskertje c. kiállításunk pedig annak a tiszteletreméltó múltnak bemutatása, 
amelyhez méltók akarunk lenni.
Örömmel ajánlom kiállításunk katalógusát. 

Várszegi Asztrik
fôapát

Pannonhalma, 2004. július 11., Szent Benedek Ünnepén.

G. Kohlmann: A monostor látképe dél felôl (1824) • G. Kohlmann: View of the monastery from the south (1824)



elöljáró ítélje meg. De mindenképpen ügyeljen arra, hogy sokat ne igyanak,

vagy éppen meg ne részegedjenek.” Szent Benedek tehát az emberi

gyengeséget ismerve bölcsen szabályozta a monostor lakóinak bor-

fogyasztását: keveset és mértékletesen igyanak, meleg idôben pedig

az apát határozza meg, engedi-e a szokásosnál nagyobb menny-

iséget. Szent Benedek Regulájában a bor minôségére vonatkozóan

csak egy megjegyzést találunk. Megengedte, hogy az étkezések

közben felolvasó szerzetes, mielôtt munkához látna, egy kevés mix-

tumot, azaz vízzel kevert bort kapjon. Ünnepnapokon valószínûleg

merumot, azaz színbort ittak.

A mediterrán világ viszonylag jó úthálózatot örökölt a Római Bi-

rodalomtól. A bencés monostorokban hospitiumok, azaz vendégszál-

lások mûködtek, ahová betérhettek a zarándokok és a szegények. A

nagyobb apátságokban gyakran fordultak meg magas rangú

vendégek is, akiket népes kíséretükkel együtt kellett elszállásolni.

Pannonhalma alatt is római út vezetett. A Szent Imre-legenda szerint

Szent István és fia, Imre herceg gyakran megfordult Pannonhalmán,

Árpád-házi utódai pedig követték ezt a példát. 1077 körül az ország

elôkelôi itt tartották azt a gyûlést, amelyen megalkották Szent László

király II. törvénykönyvének elsô részét. 1096 szeptemberében

Bouillon Gottfried vezetésével francia keresztes had érkezett az

ország határára. Az átvonulás feltételeinek tisztázására Gottfried

herceg követeket küldött Kálmán királyhoz, aki a küldötteket pan-

nonhalmi palotájában fogadta, ahol nyolc napon keresztül tartóztat-

ta ôket, és minden szükségletükrôl gondoskodott. A nagy vendég-

forgalom az elônyei mellett komoly terheket is rótt a monostorokra,

hiszen a vendégeket jó minôségû étellel és itallal is el kellett látni.

820 körül keletkezett a Karoling-kori szerzetesi élet egyik külön-

leges forrása, a Sankt Gallen apátságában megôrzött idealizált

monostoralaprajz. Az Aniane-i Szent Benedek reformjainak hatását

tükrözô alaprajzot a birodalom felépítendô apátságainak mintájául

szánták, de ez ilyen formában soha nem épült fel, csak terv maradt.

Ez a korban ideálisnak tekintett monostor a szerzetesek életmód-

járól számos információt nyújt számunkra, így sokat elárul a bornak

a szerzetesi életben játszott szerepérôl. Az alaprajz szerint a mono-

stor kerengôjét szegélyezô egyik épület földszintjén tárolták a

boroshordókat, az emeleten pedig az élelmet. A körülbelül 12 x 26

complete abstinence as particularly praiseworthy. "If the circumstances

of the place, or the work, or the summer's heat should require more," he adds,

"let that depend on the judgment of the Superior, who must above all things see

to it that excess or drunkenness do not creep in." Benedict thus regulated the

monks’ intake of wine judiciously and in full awareness of human

frailty, vesting the abbot with the discretion to authorize higher than

the normal rations if the weather so demanded. The Rule of St.

Benedict contains but a single mention of wine quality, when it allows

the monk about to read a text out loud during a meal to imbibe a lit-

tle mixtum, i.e. wine mixed with water. On holidays, the mixtum was

probably replaced by neat wine, called merum.

The Mediterranean world inherited a reasonably good road net-

work from the Roman Empire. Benedictine monasteries throughout

Europe maintained guest houses known as hospitia, where pilgrims

and the poor could put up for the night. Larger abbeys often received

visits from distinguished guests, who had to be quartered along with

their entourage. A Roman-era road also led past Pannonhalma.

Legend has it that St. Stephen and his son, Prince St. Emeric, paid

frequent visits to Pannonhalma, and their successors from the Árpád

dynasty kept this custom. It was here, around 1077, that the coun-

try’s preeminent noblemen convened to draft and adopt the first part

of King St. László’s (Ladislaus) Code of Law. In 1096, French

Crusaders led by Gottfried Bouillon showed up at Hungary’s bor-

ders. Prince Gottfried sent messengers to King Kálmán to negotiate

the terms of passing through the country. The king received the

envoys at his palace in Pannonhalma, had them stay for eight days,

and provided for all their needs. In addition to its obvious benefits,

this famous hospitality imposed quite a burden on the monastery, as

the guests always had to be dined and wined well.

Created around 820, the idealized ground plan of a monastery pre-

served at the Sankt Gallen Abbey stands as a unique source of infor-

mation about monastic life in the Carolingian period. Reflecting the

spirit of the reforms instated by St. Benedict of Aniane, the ground

plan was supposed to serve as the blueprint for a model abbey of the

empire, but the construction was never carried out in this form. This

idealized vision of the monastery tells us a great deal about the daily

life of monks in those days, including the central importance they

A bencések szerepe az európai szôlô- és

borkultúra megteremtésében

A keresztény kultúra, ezen belül a szerzetesi kultúra elképzel-

hetetlen bor nélkül. A szentmisében ugyanis a kenyér Krisztus tes-

tévé, a bor pedig Krisztus vérévé változik. A bencés monostorok az

istentisztelet helyei, ezért a monostorok környékén, azok birtokain

kezdetektôl megtaláljuk a földmûvelô közösségek két legfontosabb

terményét, a gabonát és a szôlôt. A bencés Regula szerint élô

szerzetesek – alapítójuk szellemében – mindig is megpróbálták saját

munkájukból elôteremteni a szükséges javakat. Így volt ez a borral

is Európa azon területein, ahol a szôlô megtermett. Szent Benedek

elôírásai mellett ez azért is fontos volt, mert a kora középkorban a

szállítási lehetôségek drágák és bizonytalanok voltak. Ezért az egy-

házi intézmények, hogy szükségletüket biztosítsák, igyekeztek saját

szôlôkre szert tenni és azokat mûvelni. Így válhattak a középkori

apátságok a szôlô- és bortermelés, illetve -fogyasztás révén az euró-

pai borkultúra meghatározó színtereivé.

Liturgikus célra azonban az egyház viszonylag kevés bort

igényelt. A pincékbôl sokkal több ital került az asztalra, mint az ol-

tárra. A tiszta ivóvíz hiánya miatt bort vagy vizezett bort ittak, a jár-

ványok idején pedig különösen sokat, hiszen a bornak gyógyító,

erôsítô hatása is van. A középkorban viszonylag gyenge borokat

ittak. Ezeknek nagy része újbor volt, melyet a szüret utáni évben el

is fogyasztottak, mivel a fahordókban egy-két év alatt megecete-

sedett és fogyasztásra alkalmatlanná vált az óbor. A szerzetesi ha-

gyományra hivatkozik Nursiai Szent Benedek (480–547), amikor

ezt írja Regulájában: “Bár azt olvassuk, hogy a bor egyáltalán nem való

szerzeteseknek, de mivel korunkban lehetetlen a szerzeteseket errôl meg-

gyôzni, legalább abban egyezzünk meg, hogy ne igyunk a telítettségig, hanem

mértékletesebben, hiszen ’a bor elszakítja Istentôl még a bölcseket is’.”

Benedek a kora középkori Itáliában élt, ahol nem ragaszkodhatott

a keleti szerzetesek borivással kapcsolatos nézeteihez, de vigyáznia

kellett a józanságra is, ezért “némi töprengéssel rendelkezett” a borról.

Napjában egy hemina (kb. 3 dl) bort engedélyezett, és külön érdem-

nek tekintette, ha egy szerzetes egyáltalán nem ivott bort. “Ha a helyi

viszonyok, a munka vagy a nyári hôség miatt többre lenne szükségük, azt az

The Benedictine contribution 

to European viticulture

Christian culture would be inconceivable without wine. In the

Holy Eucharist bread and wine are transubstantiated into the Body

and Blood of Christ. Indeed, wheat and vines, these two most vital of

all crops, have been planted near established places of worship, such

as Benedictine monasteries, from early on. Monks abiding the Rule

of Benedict, the founder of the order, have always endeavored to pro-

duce their sustenance by their own labor. Because this livelihood

included wine in those corners of Europe where growing grapes was

feasible, the medieval monasteries soon evolved into bastions of

European viticulture. Self-sustenance for them was not only some-

thing prescribed by Benedict, but a practical necessity owing to the

expense and risks of transporting goods over greater distances in the

Middle Ages. In this way, ecclesiastic institutions everywhere tried

hard to come into vineyard property and cultivate their own vines

themselves.

The Church, however, required relatively small quantities of wine

for its own liturgical purposes. Much more wine was consumed at

table than at the altar. The lack of clean drinking water encouraged

the consumption of wine, neat or cut with water. During the Plagues

and other epidemics, wine was much appreciated for its therapeutic

powers and as a tonic, by monks no less than by anybody else. The

man of the Middle Ages drank rather weak wine, most of it new wine

consumed in its first year. Part of the reason lay in the condition of

the wooden casks in which most wine turned into vinegar a year or

two after the harvest. In his Rule, Saint Benedict of Nursia (480-547)

invokes the monastic tradition as follows: "Although we read that wine is

not at all proper for monks, yet, because monks in our times cannot be per-

suaded of this, let us agree to this, at least, that we do not drink to satiety, but

sparingly; because ‘wine maketh even wise men fall off.’" Benedict lived in

medieval Italy where he could not afford to abide by the views taken

of wine by eastern monasticism. Nevertheless, he considered it his

duty to safeguard the value of sobriety. This explains why it was "with

some hesitation" that he provided for wine consumption in his Order,

allowing a daily ration of one hemina [about 300 ml], but regarding

Az utolsó vacsora ábrázolása a Pannonhalmi
Evangelistariumban (1511.)

Depiction of the Last Supper in the Evangelistarium 
of Pannonhalma (1511)

Szent Benedek életébôl 
(David Antonio Fossati freskója a Refektóriumban - 1729)

A scene from the life of Saint Benedict, in a  fresco 
from 1729 by David Antonio Fossati (Refectory)
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az alacsony tôkemûvelés, a karózott szôlô elterjedésével és a folyó-

parti, ligetes ártéri erdôk lugasos, fára futtatott szôlômûvelésének

13. századi visszaszorulásával. Ebben a folyamatban a honfoglalók

és utódaik mellett a Kárpát-medence korábbi lakóinak és a késôbbi

beköltözôknek (szlávoknak, vallonoknak, olaszoknak és néme-

teknek) egyaránt részük volt.

Az 1001–1002-ben a pannonhalmi apátság számára kiállított ki-

váltságlevél szerint Szent István király atyja, Géza fejedelem kezdte

a Szent Márton hegyén lévô monostor alapítását. A régészeti leletek

azt mutatják, hogy a 996-ban Itáliából, Cseh- és Bajorországból

érkezô szerzetesek a tájegység központjában telepedtek le. Szent

István kiváltságlevelébôl tudjuk, hogy a monostor birtokai között

szôlôk is voltak. Szintén ebbôl a forrásból értesülünk arról, hogy

István az elsô magyar bencés apátság falai között gyûjtött erôt,

mielôtt harcba indult a pogány Koppány vezér ellen. A gyôzelem

után – ígéretéhez híven – Koppány birtokainak, Somogynak dézs-

máját (a termés tizedét) a monostornak adományozta, s ez termé-

szetesen magában foglalta az elôállított bor tizedét is. A pannonhal-

mi apátságnak tehát alapításától fogva voltak szôlôi a szomszédos

sokorói dombokon, ugyanakkor népei a somogyi szôlôtermô vidé-

kekrôl is szállítottak az apátságnak bort.

Európa éghajlatát a 12–13. századig a kis jégkorszak elôtti fel-

melegedés és a szôlônek kedvezô idôjárás jellemezte, amit a 14. szá-

zadtól lehûlô és erôsen ingadozó, szélsôséges idôjárás követett. Az

európai szôlôtermô vidékek északi határa a mainál 4–5 szélességi

fokkal északabbra húzódott, a tengerszint felett pedig 100–200

méterrel magasabbra kapaszkodott. Ezért nemcsak az itáliai, hanem

a bajor, sôt a cseh szerzetesek is hozhattak értékesíthetô tapasztala-

tokat a szôlôtermesztés és borkészítés terén. A velencei származású,

bár nem Pannonhalmán élt bencés szerzetesrôl, Szent Gellértrôl

például mindkét legendája megemlíti, hogy “a monostornak egyházi

gondozásában olyan buzgó volt, hogy nyári idôben az Úr házába jéggel telt

edényeket rakatott, s ezekben az Úr vérének átváltoztatásához palackokat

ôriztek a legjobb borral, amit csak találni lehetett. Mert azt mondta: ’Amit

hittel fogadunk belül, érezzük azt kellemesnek kívül’.” Az 1046-ban vérta-

núhalált szenvedett püspök valószínûleg nemcsak a misebort hût-

tette, és bizonyára nemcsak az áldozáskor akart jó bort inni.

tions that had roots in Antiquity, and adopted them to the local conditions

in what was the emerging Hungarian Kingdom. As the roaming

Hungarians settled down and changed their lifestyle, grapes and wine pro-

duction became increasingly important for the economy during the orga-

nization of the church and the state. The spread of viticulture entailed

greater reliance on low-head training and stake support systems, and a

gradual displacement, in the 13th century, of vines planted in floodplain

groves and trellis-trained to creep on the trees lining the river banks. In this

process, the occupying Hungarians and their descendants were assisted by

the native population of the Carpathian Basin, and by subsequent foreign

settlers including Slavs, Walloons, Italians, and Germans.

In a charter issued for the Pannonhalma Abbey in 1001 or 1002, Prince

Géza, the father of King Saint Stephen, undertook the foundation of a

monastery on Szent Márton Hill. Archeological evidence shows that

monks arriving in 996 from Italy, Bohemia and Bavaria settled down here,

in the heart of the region. The charter awarded by Saint Stephen mentions

vineyards among the monastery’s holdings, and relates how Stephen gath-

ered strength among the walls of the first Benedictine monastery in

Hungary, before taking to the battlefield against Koppány, the heathen

warlord. Having prevailed over his foe, Stephen fulfilled his promise and

made a gift to the monks of the tithe, or one-tenth of all crops including

wine, collected on Koppány’s lands in what is today Somogy County to the

south. In this way, the Pannonhalma Abbey had two sources to rely on for

its wine needs: its own production on the slopes of the nearby Sokoró

Hills, and shipments from the growers in Somogy. 

During the 12th and 13th centuries, the climate of the European

continent was characterized by influences generally beneficial for

viticulture, including increased temperatures, until colder weather

marked by violent extremities set in. Before this chilling turn, known

as the Little Ice Age, the northern fringe of grape production had

stretched some four or five latitudes further north, and vineyards

climbed to altitudes 100-200 m higher than today. This meant that

useful experience in monastic viticulture and wine-making could be

imported not only from Italy but places such as Bavaria and Bohemia

as well. The legend of St. Gellért (Gerardus), a Benedictine monk of

Venetian extraction who never actually lived in Pannonhalma,

describes him as "…so zealous in the care for the monastery that in the sum-

méteres, téglalap alakú építménytôl jobbra a szerzetesek fogadóhely-

isége, balra pedig a konyhájuk volt. Közelében található az

étkezôterem, a refektórium. A monostor teljes bortároló kapacitása

majdnem 2000 hektoliterre tehetô. A bortároló helyiségen kívül az

alaprajzon nem szerepel présház, valószínûleg a máshol préselt mus-

tot vagy a kész bort szállították csak az apátságba. 

926-ban a kalandozó magyarok megtámadták a Sankt Gallen-i

monostort. A menekülô bencések kincseik mellett két nagy bo-

roshordót is kénytelenek voltak az apátságban hagyni. A szerzetesek

között volt egy Heribald nevû együgyû testvér, aki a nagy riadalom

ellenére nem menekült el, és nagy derültséget keltett a pogány mag-

yarok között. A kincsek mellett a bort is kedvelhették a magyarok,

hiszen szekereiken már bôven volt efféle zsákmány, és az itt talált

boroshordókat csak Heribald kérésére kímélték meg, aki így kérte

ôket: “Hagyd abba, jó ember! Mit gondolsz, mit iszunk majd, ha ti elmentek?” 

Szôlô és bor a tatárjárás elôtti 

Pannonhalmán

A magyarok azonban nem Sankt Gallenben találkoztak elôször

a borral. A Római Birodalomhoz tartozó Pannónia provincia (Du-

nántúl) lakosai mezôgazdasággal foglalkoztak, és mivel itt kiváló

ökológiai adottságú szôlôtermô területek voltak, már szôlôt mûvel-

tek a dunántúli lankákon. Ez a tudás nem mehetett feledésbe a

népvándorlás korában sem. A magyar szókészlet bolgár–török jö-

vevényszavainak (szôlô, bor, szûr, seprô, csiger) tanúsága szerint

viszont már a honfoglalók is egy speciális, a keleti területekre

jellemzô, a Transz-Kaukázus irányába mutató és azzal kapcsolatot

tartó szôlô- és borkultúra ismeretével érkeztek a Kárpát-meden-

cébe. A magyar népcsoportok a keleti típusú lugasos, szôlôtaposás-

sal mustot nyerô mûvelést ismerték. A nyugatról jövô térítô szerze-

tesek pedig a szôlészet és borászat ókori alapokon nyugvó, nyugat-

európai módszereit hozták el ismét és erôsítették meg az alakuló

magyar királyság területén. A honfoglaló magyarok életforma-

váltása és a kedvezô természeti adottságok következtében az egy-

ház- és államszervezés során a szôlô- és bortermelés egyre nagyobb

teret nyert a gazdálkodásban. A szôlôkultúra térhódítása együtt járt

attributed to wine. As seen in the ground plan, the wine casks were

stored on the ground floor of a building adjacent to the cloister, while

food was kept upstairs. Approximately 12 by 26 m in size, this rec-

tangular building was flanked by the monks’ reception room on the

right, the kitchen to the left, and the refectory nearby. Beyond the

wine storage room, which had a capacity to hold nearly 2,000 hecto-

liters of wine, the illustration shows no press house. This makes it safe

to assume that the grapes were supposed to be processed elsewhere,

and the abbey to receive shipments of finished wine only. 

In 926, when roaming Hungarian hordes sieged Sankt Gallen, the

fleeing Benedictines had no choice but to leave behind two large bar-

rels. A half-witted brother named Heribald decided to stay despite

the havoc, and created quite an amusement among the heathen

Hungarians. Evidently, Hungarians already then cherished wine as

any other treasure, for they had arrived with their carts loaded full

with looted casks. However, they finally made an exception to the

two barrels of Sankt Gallen thanks to Heribald, who entreated them

in these words: "Stop that, my good fellow! What on earth do you think we

will be drinking when you have departed?"

Grapes and wine in Pannonhalma

before the Mongolian Invasion

It was not in Sankt Gallen that Hungarians first encountered wine.

The residents of the Roman province Pannonia–today a region of

Hungary west of the Danube, often called Transdanubia–had culti-

vated vines on the hillsides to take advantage of the excellent ecolog-

ical conditions. They amassed a storehouse of experience that was not

easily forgotten, even during the hectic times of the Great Migrations.

On the other hand, the wine-related Bulgarian-Turkish (Chuvash)

loan words of the Hungarian vocabulary–such as szôlô ("grape"), bor

("wine"), szûr ("filter"), seprô ("lees"), csiger ("marc wine")–suggest that

the Hungarian tribes invading and occupying their permanent home

in the Carpathian Basin had brought along their own special, eastern

brand of viniculture from beyond the Caucasus Mountains, includ-

ing trellis training and must extraction by treading the grapes. As the

third influence, the missionaries imported Western European wine tradi-

Konrád, III. István király jobbágya 3 écsi szôlôt ad Szent Márton
egyházának (1172)

Konrád, a serf to King Stephen III, donates three vineyards in the
village of Écs to the Church of Saint Martin (1172)
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Szent István király kézjegye 
(pannonhalmi alapítólevél, 1001-1002)

King St. Stephen’s signature on the Charter of Pannonhalma 
(1001-1002)



Hegymagason 62 család mûvelt szôlôt. Emellett a monostor négy

birtokán is éltek kádárok, más népek pedig Somogyból és Zalából

a saját szekerükön voltak kötelesek bort szállítani az apátságba,

vagy az utazó apátot és szerzeteseit borral ellátni.

A szôlôkultúra felvirágzása miatt a bor hamarosan igen kere-

sett termék lett. A tizedbirtokos egyházaknak ezért a 13. század

elején igencsak figyelniük kellett arra, hogy a felvásárlók ne okoz-

zanak nekik tetemes károkat. Ugyanis nem várták meg a tized-

szedést, hanem azt megelôzôen, még a szüret idején megvették és

elszállították a mustot a tizedkerületbôl. A szôlôkben gazdag

Somogy megyében e jelenség érzékenyen érintette a somogyi

tizedeket birtokló pannonhalmi apátságot. A nagyhalmi besenyôk,

a fehérvári prépostság és a fehérvári latinok (vallonok) egyaránt

szôlôt birtokoltak és mustot vásároltak Somogyban. Uros apát

hosszas pereskedéssel érte el, hogy II. András király döntése

értelmében a felvásárlók csak apátsági tizedszedôk vagy királyi

ember jelenlétében vásárolhatták meg a mustot. Miután szüret ide-

jén a szôlôbirtokos fizetési kötelezettségének eleget tett, elszállítás-

ra kész hordóit az apát emberei lepecsételték. Ha útközben

ellenôrizték, a pecsét a hordón tanúsította, hogy a hordó tulaj-

donosa lerótta adóját, azaz nem történt adócsalás. Így lehetett elejét

venni annak, hogy a felvásárlók mind a saját termésû, mind a

szüretkor vásárolt somogyi boraikat tizedfizetés nélkül vigyék ki a

megyébôl. Ha valakit rajtakaptak, hogy pecsét nélkül szállította

borát, elkobozták tôle az egész rakományt. A bortizedet és a bor-

járadékot is csak szüretkor tudták veszteség nélkül behajtani a

szerzetesek. A szüret idôpontja a 13. században általában szeptem-

ber végére esett. Ekkor azonban a Julianus naptár már egy hetet

késett, azaz a szeptember 30-a a mai naptár szerint október 7-ének

felelt meg.

Szôlôbirtoklás és szôlô utáni adózás

A bortermelés a 11. században a pannonhalmi apátság földesúri

magángazdaságaiban folyt, ahol a szôlôt szolgák vagy azok külön

csoportját alkotó szôlômûvesek mûvelték meg. A termés felett a

földesúr, a pannonhalmi apát rendelkezett. A szôlômûvelés a 11.

resided mostly in three separate areas, with most of the families

based in the surrounding Sokoró Hills. Alsok, the village directly

below the abbey on the slope, had the highest rate of vineyardists,

with 57 of the 68 resident families pursuing the trade. The order’s

vines in Zala and Somogy counties also sustained a large number

of villagers. In Zala, the Hegymagas vineyard on Szent György

Hill alone supported 62 families. Residents in the abbey’s proper-

ties always included coopers. Other locals in Somogy and Zala

were liable to make deliveries to the abbey using their own wagons

and carts, and to supply the traveling abbot and his monks with

wine. 

Before long, the boom in viticulture made wine a highly sought-

after commodity. Churches with tithing rights had to be constant-

ly on the alert if they wanted to prevent damage by wholesale buy-

ers, who did not wait for the tithing to be collected, but rushed in

right after the harvest and removed the purchased must from the

precinct. This phenomenon was particularly rampant and bother-

some in Somogy County, where the abbey controlled extensive

tithing privileges. The Pechenegs of Nagyhalom, the Provost of

Fehérvár, and the "Latin" (Walloon) merchants of the same town

all owned vines and bought must in Somogy. Through protracted

litigation, Abbot Uros won a judgment from King András II that

prohibited wholesalers from buying must, except in the presence

of a tithe collector on behalf of the abbey or one of the king’s own

men. When the landowner had met his payment obligation, the

abbot’s men sealed the casks and declared them ready for shipping.

If the transport was inspected in transit, the seal certified that taxes

on the wine had been duly paid. This proved to be an effective way

to prevent the illegal "leaking" of wine, whether bought wholesale

or one’s own production, out of the county. Those caught trans-

porting unsealed barrels had their entire load confiscated.

Naturally, the only time of the year when the Order could enforce

the entirety of its claims in wine tithes and contributions was

directly after the harvest, typically held at the very end of

September during the 13th century. By then, however, the Julian

Calendar was one week behind, actually making the likely date of

harvest October 7th according to our modern calendar.

Szent István bôkezû adományát utódai, Salamon és Szent

László király és más donátorok tovább gazdagították. Mivel a javak

jelentôs részét az adományozók még nem foglalták írásba, Szent

László uralkodásának végén oklevélben íratta össze a pannonhalmi

apátság ingó és ingatlan javait (1093–1095 körül). Az összeírás

szerint 74 szôlôje és 88 szôlômûvese volt ekkor a monostornak. A

12. századból fennmaradt oklevelek tanúsága szerint magá-

nadományokból is jelentôsen nôttek Pannonhalma szôlôbirtokai. Itt

már megmutatkozik a világi társadalom igénye a szerzetességgel

szemben. Az alapítók és a késôbbi jótevôk közül többen azzal a cél-

lal tették alapítványaikat, hogy az adományért viszonzásul a

szerzetesek majd imádkoznak lelki üdvükért. Acha veszprémi job-

bágy a lelke váltságáért adott szôlôt a monostornak (1116–1131

között), Hoda pedig öt szôlôjét abban a reményben hagyta

Pannonhalmára, hogy elnyeri Szent Márton pártfogását és Similis

apát, valamint szerzetesei imádkozni fognak érte (1186 körül).

Szines úrnô, a második pannonhalmi bazilikát építtetô Dávid apát

sógornôje 1146-ban öt szôlôt adományozott az apátságnak a

Somogy megyei Rád faluban, ahol András remete, egykori veszpré-

mi prépost jóvoltából már 3 szôlôje és 6 szôlômûvese volt Szent

Márton monostorának.

A pannonhalmi apátság birtok- és jövedelemgyarapodása

különösen Uros apát idején (1207–1242) vált jelentôssé. Az

energikus apát kihasználta az oklevelezési gyakorlat fellendülését,

és monostorának kiváltságait és egyes területeinek mások által

megtámadott birtokjogát oklevelekkel és pápai, illetve királyi okira-

tokkal védelmezte. 1239 körül a monostor birtokainak, népeinek és

ezek szolgáltatásainak összeírását kérte IV. Bélától, amivel a király

Albeus mestert, az esztergomi káptalan nyitrai fôesperesét bízta

meg. Az összeírás mintegy 94 birtokot és 2700 mansiot (szolgacsalá-

dot) sorol fel – foglalkozásuk szerint. A monostor szôlômûvesei a

szétszórt birtokállomány folytán három vidéken laktak. A

legtöbben az apátság körüli sokorói dombokon éltek. Különösen

sokan foglalkoztak szôlômûveléssel a monostor alatt lévô

településen, Alsokon. Az itteni 68 szolgacsaládból 57 szôlômûves.

Az apátság zalai és somogyi területein is jelentôs azoknak a száma,

akiket erre a munkára köteleztek. Zalában a Szent György-hegyi

mertime he ordered vessels filled with ice to be brought to the House of the Lord

to chill the finest wine available for the transubstantiation of the Blood of

Christ. For he said, ‘Whatever we receive in faith on the inside ought to be

pleasant to the senses on the outside.’" There can be no doubt that Gellért,

who became bishop and suffered martyrdom in 1046, also chilled his

own wine, and had a penchant for fine wine in general.

King Solomon and St. László, who succeeded Saint Stephen on

the throne, added further riches to his munificent gift, as did some

private donors. Since most of these donations had not been made on

the record, László, toward the end of his reign, ordered a census of

the Pannonhalma Abbey’s chattels and property. According to the

census, by 1093 or 1095 the monastery had owned 74 vineyards and

employed 88 vine-dressers. Deeds dating from the 12th century attest

to the growth of Pannonhalma’s vineyard estate owing to private

donations. For the first time, these documents began to articulate

what the secular world expected from the order. The founders, and

several benefactors after them, made their offering on condition that

the monks pray for their salvation. Sometime between 1116 and

1131, a serf named Acha from the town of Veszprém presented the

monastery with a vineyard in return for his deliverance from damna-

tion. Around 1186, a man called Hoda bequeathed five vineyards

onto Pannonhalma in the hope of winning the patronage of St.

Martin and securing prayers by Abbot Similis and his monks. In

1146, Lady Szines, the sister-in-law of Abbot Dávid who built the

second cathedral of Pannonhalma, made a gift of five vineyards in the

Somogy County village of Rád, where the monastery had already

maintained three plots of vine and employed six vine-dressers thanks

to Brother András, a former provost of Veszprém turned hermit.

Abbot Uros, during his long tenure as head of Pannonhalma

(1207-1242), nearly doubled the abbey’s holdings and revenues, and

made it a point to have its contested privileges renewed by various

kings and popes. Around 1239, he appealed to Béla IV for a census

of the monastery’s properties and the services rendered by its resi-

dents. The King delegated the task to Albeus, the archdeacon of

Nyitra County under the Esztergom Chapter, who counted 94 prop-

erties and 2,700 mansio, or indentured families, by trade or profes-

sion. Owing to the scattered vineyard structure, the vine-dressers

Három szôlô és hat szôlômûves adományozása 
egy 1131-1141 között készült oklevélben

A deed donating three vineyards and six vine-dressers 
(between 1131 and 1141)

Az 57 alsoki szôlômûves említése Albeus mester összeírásában

57 vineyardists from Alsok mentioned in the census of Master Albeus
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A pannonhalmi apátság szôlôbirtokai a tatárjárás elôtt

The estate of the Pannonhalma Abbey before the Mongolian
Invasion of 1241-1242



let. A szôlôbirtokos elidegeníthette szôlôjét, végrendelkezhetett ró-

la, halála után pedig szôlôjét utódai örökölték. A szôlôbirtoklás új

formáját alapvetôen a rendelkezés szabadsága különböztette meg a

régitôl. Az örökbérlet csak akkor szûnt meg, ha a szôlôbirtokos

valamilyen okból felhagyott a mûveléssel. A szôlôbirtoklás új for-

mája azért volt jelentôs, mert a különbözô társadalmi helyzetû cso-

portok: nemesek, egyházi személyek, városi és mezôvárosi pol-

gárok, jobbágyok, vagyis a nem egységes összetételû hegyközség

számára egy-egy szôlôhegyen lényegében azonos feltételek, a hegy-

jog szerint biztosította a szôlômûvelést és a bortermelést.

Az új szôlôbirtoklási forma nemcsak birtokjogi, társadalmi,

hanem adózási szempontból is eltért a régitôl. Az új rendszerben a

szôlô utáni járadékot csöböradónak, a 14. század elejétôl hegyjog-

nak, illetve hegyvámnak hívták. Az Alsó-Ausztriában és Stájer-

országban már korábban használt új fogalmakat a heiligenkreuzi

ciszterci szerzetesek honosították meg Magyarországon. A szôlôk

átruházásánál az új birtokosnak vállalnia kellett a birtokába került

szôlô után esedékes korábbi járadék megfizetését a föld tulajdonosa

számára. Az új járadék hamarosan a termés tizedét jelentette.

Miklós apát 1324-ben a Szent Márton-hegyen tizedfizetés

ellenében biztosította a szôlômûvelést a környékbeli nemeseknek és

jobbágyaiknak. A tizedhegyvámot az 1351. évi törvény alapján

késôbb kilencednek (kilencedik tizednek) kezdték nevezni. A

szôlôbirtokosok terheit a 13. század végétôl egyre több járulékos

elem növelte. Az apátsági földön szôlôt birtoklók a 14. század

közepén Szigfrid apátnak metszéskor, kapáláskor és szüretkor is

ajándékot adtak.

A 13. században a kiváló adottságú sokorói dombokon elkezdett

erôteljes szôlôtelepítés késôbb tovább folytatódott. Egy 1395. évi

határbejárás során például egyre-másra új ültetésû szôlôket találtak.

A szôlôtelepítéseket a pannonhalmi apát különbözô adóked-

vezményekkel ösztönözte, ami a bor jó értékesítési lehetôségét

bizonyítja. A korabeli vámtarifák tanúsága szerint Esztergomba a

Pannonhalma környéki sokorói dombokról is szállítottak bort, amit

Csehországban és más vidékeken értékesítettek. Az új telepítések

bôvítése és megôrzése nyomán a dombság valamennyi települé-

sének határában egyre kiterjedtebb területen mûveltek szôlôt. Ezt

vineyard ownership now rested on the hospes right, a peculiar form of

feudal freedoms, which left the aristocratic ownership of the land

intact, while giving full discretion over the vines planted on it to the

actual owner of the plantation itself. This marked the beginnings of the

tenement in perpetuity, a form of feudal ownership best approximat-

ing the future bourgeois-capitalist model, under which the owner was

free to alienate his vines or bequeath them in his will to his descen-

dants. This new scheme of things principally differed from the old in

the freedom of discretion. The institution of the tenement in perpetu-

ity, which could not be forfeited except if the owner relinquished cul-

tivation for any reason, had a particular significance in ensuring essen-

tially equal terms of grape and wine production under uniform wine

community laws that were binding for the entire, heterogeneous com-

munity of growers on each hill, including noblemen, the clergy, serfs,

and bourgeois citizens from the cities and oppodiums (major merchant

towns enjoying special freedoms and privileges).

The new model entailed changes in taxation as well, with the con-

tribution first dubbed the "pail tax," then increasingly "hill dues" or

"hill duty." These notions, originally invented in Lower Austria and

Styria, were introduced in Hungary by Cistercian monks from

Heiligenkreuz. When acquiring vines in a transaction, the new pro-

prietor had to accept to settle any outstanding tax liabilities toward

the owner of the land. The rate of the new contribution quickly

reached one tenth of the grower’s crop, the equivalent of the tithe. In

1324, Abbot Miklós ceded the cultivation of vines on Szent Márton

Hill to local noblemen and their serfs in return for a tithe. Later,

based on a law declared in 1351, the tax began to be referred to as a

ninth, or "the ninth tenth." Starting from the late 13th century, fur-

ther burdens were imposed on vineyard owners. In the middle if the

14th century, for instance, Abbot Szigfrid received gifts at the time of

pruning, hoeing, and harvest. 

The slopes of the Sokoró Hills began to be planted extensively in

the second half of the 13th century. A perambulation in 1395 record-

ed new parcels of vine everywhere. Wine was apparently good busi-

ness, for the Abbot offered a variety of tax benefits as an incentive to

boost plantation activity. The customs duty tariffs of the period prove

that the vicinity of Pannonhalma supplied wine for the town of

század második felében kezdett kiszakadni a földesúri üzem

kereteibôl; ekkor jelentek meg az elsô borral adózó földesúri

alattvalók. Ez a folyamat azt eredményezte, hogy a 13. század ele-

jére azok a szôlôk váltak uralkodóvá, amelyek után járadékot

fizettek a szôlôt birtokló torlók vagy szôlômûvesek (vinitorok). A

járadék a 13. századra állandósult, a szôlômûvesek általában 50

köböl borral adóztak. A földesurak azonban – a pannonhalmi apát

is – az e században bekövetkezett nagy társadalmi és gazdasági áta-

lakulás idején az adóterhek mérséklésére kényszerültek, egyébként

szôlômûveseik megszöktek volna tôlük, és olyan birtokra

telepedtek volna át, ahol az uraság kedvezôbb életkörülményeket

kínált. Az általánosnak mondható 50 köblös borjáradék 20–25

köblösre csökkent. A szôlômûvesek szolgai állapotuk, illetve tekin-

télyes földesúri járadékuk miatt kezdetben nem adtak bortizedet az

egyháznak. A földesúri járadék jelentôs csökkenésével a

szôlômûvesek is tizedfizetôkké váltak, és a többi társadalmi réteggel

azonos módon a bortermés tizedrészét adták az egyháznak.

A szôlôbirtoklásnak és a szôlô utáni járadékfizetésnek ez a rend-

szere azonban a 14. század derekán fokozatosan átadta helyét az

1200 táján kialakult új adózási formának. A bor könnyen értékesí-

thetô volt, a szôlôvásárlás és szôlôtelepítés jó tôkebefektetésnek

bizonyult, s ezért egyre gyakoribbá vált. Mivel nem minden

település határa volt alkalmas szôlômûvelésre, egyre több nem hely-

ben lakó, vidéki szôlôtulajdonos, azaz extraneus vásárolt vagy

telepített szôlôt. Ezek a sokorói dombokon fôleg gyôri polgárok

voltak, de a tulajdonosi kör messze meghaladta a megyehatárokat.

A fehérvári latinok a 13. század elején vásárolhatták somogyi

szôlôiket, amelyek a felvásárolt borral együtt elsô ízben 1220 táján

okoztak gondot a tizedjogára gondosan ügyelô pannonhalmi apát-

nak. A szôlôterületek gyors növekedése nyomán a szôlômûvelésbe

egyre szélesebb társadalmi rétegek kapcsolódtak be, mindenekelôtt

szabad állapotú emberek: jobbágyok, hospesek és polgárok. A

szabadoknak döntô részük volt a változásban. A szôlôbirtoklás új

formája a szôlôk hospes-jogú birtoklásán, sajátos szabadságán nyu-

godott. A földesúri földtulajdon megmaradt, az azon lévô szôlôül-

tetvénnyel viszont birtokosa szabadon rendelkezhetett. Így létrejött

a polgári tulajdonhoz legközelebb álló birtoklási forma, az örökbér-

VINEYARD OWNERSHIP AND TAXATION

In the 11th century, wine production was centered in the privately

held estates of the Pannonhalma Abbey. The vines were cultivated by

servants or vine-dressers, a distinct subset. As the feudal landowner,

the abbot had discretionary power over the crop. The removal of vine-

yards from abbatial operation began in the second half of the century,

when the first subservient landowners paying taxes appeared. As a

result of this process, by the early 13th century, the most wide-spread

vineyard type was the one after which the owners or operators (the

vinitors) paid contributions. This regime became fully established over

the 13th century, the typical individual contribution being 50 köböl

(the  köböl was an ancient Hungarian measure varying between 65 and

125 liters). However, the changing social and economic tendencies of

the age forced landowners, including the abbot himself, to cut this

original tax rate by half in an attempt to stem the desertion of vine-

yardists to other estates that offered better conditions. At first, the

vine-dressers did not have to pay wine tithes to the church owing to

their servant status and the already sizeable feudal contributions they

made. This quickly changed with the mentioned reduction of tax

rates, and vineyardists, like other groups of society, became subject to

paying the tithe–one-tenth of all their crop, including wine. 

In the mid-14th century, this system gradually yielded to a new tax

model that had first emerged around 1200. As wine sold easily, more

and more people realized the investment potential of vineyards and

new plantation. They included an ever increasing number of non-

local owners, known as the extraneus, who came from areas less suit-

able for viticulture. Most of them hailed from the nearby city of Gyôr

to the north, but investors from other counties were not uncommon.

For instance, the already mentioned Latins of Fehérvár first came

into vineyard property in Somogy in the early 13th century.

Augmenting their own production by wine bought locally in bulk,

they presented quite a challenge to the Abbot of Pannonhalma, who

guarded his tithing privileges jealously. As vines gained ground, viti-

culture became a wide-spread occupation pursued by various social

classes, including serfs, the hospes, and the city-dwelling bourgeoisie.

The free classes played a vital role in the changes. The new model of

A Nyalka-Sokoró szôlôhegy említése egy 1231. évi oklevélben

A charter from 1231, with a mention of the Nyalka-Sokoró vineyard
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Rekonstruált faragvány a Pannonhalmi Fôapátság Uros apát 
idején épített bazilikájában

Reconstructed carving in the Pannonhalma Abbey Church built
under Abbot Uros



A török hódoltság peremén

Az apátok már a 15. század végétôl törekedtek a birtokok

koncentrálására. A távolabbi földeket eladták, helyettük a

monostor közelében könnyebben védhetô javakat szereztek.

Továbbra is bencés jószágkormányzó ügyelt a birtokokra és

azok vezetôire, a tiszttartókra. A török idôkben ez nem volt

egyszerû feladat, ezért külön jószágkormányzót küldtek So-

mogyba, Sopron és Pozsony vármegyébe. A veszélyes viszonyok

miatt fegyveresek is rendelkezésükre álltak. A török hódoltság

idején nem kis gondot okoztak az évszázadokon át peres úton

védelmezett somogyi tizedek. A tizedszedés jogát ugyanis a

török idôkben általában bérbe adták. Ha mégis a fôapát embere

szedte, pénzben és fôapátsági hajdúk segítségével hajtotta be a

dézsmát, mert a portyázó csapatok miatt szinte lehetetlen volt a

bort békésen elszállítani. Egy 1694. évi jelentés arról tájékoztat,

hogy Godofréd atya, a somogyi bencés dézsmaszedô és Pozsonyi

Ferenc, Lendvay Placid fôapát ispánja a tizedszedés minden

fortélyát kitanulták már, így jól tudták érvényesíteni a fôapáti

érdekeket.

A török hódoltság a fôapátság környékén is megnehezítette a

szôlômûvelést. Itt a törökök portyái különösen Székesfehérvár

elfoglalása (1543) után váltak gyakoriakká. A domboldalakon,

az erdôk alatt húzódó szôlôk nagyobb biztonságot nyújtottak,

mint a völgyekben fekvô falvak, és itt adót is nehezebben tudtak

beszedni a gazdáktól, ezért indult meg a 17. század második

felében a kitelepülés a szôlôhegyekre. A csanaki szôlôkben a tö-

rökök fosztogatásai miatt töltést is építettek. Sokan a töröktôl

való félelmükben mégis eladták vagy elhagyták szôlôiket. A fô-

apátok kedvezményekkel igyekeztek feléleszteni a telepítési és

szôlômûvelési kedvet. A 16. században egy ideig végvárként

mûködô fôapátság új kormányzója, Himelreich György 1609-tôl

a szentmártoni szôlôk tulajdonosainak 8 éves adómentességet

biztosított. A kedvezményezettek között sok szentmártoni hajdút

találunk. Az adómentességet a század folyamán Himelreich utó-

daitól más szôlôk is megkapták, s ennek köszönhetôen a török

korban is folyamatos maradt a mûvelés.

On the fringes of the Ottoman

Occupation Zone

Starting from the late 15th century, the abbots mounted a pointed

effort to concentrate their holdings, selling off remote properties and

acquiring land in the direct vicinity of the monastery. During the

Ottoman Occupation, it became rather cumbersome to collect the

tithe from Somogy County, a privilege the monks had defended

through the centuries, if they had to, by litigation. Under the

Ottoman rule, the right to tithing was typically rented out. If an abbot

insisted on collecting it directly, it had to be in cash, because the loot-

ing troops and hordes effectively prevented safe and peaceful deliv-

eries of wine. A 1694 report claims that Father Godofréd, the

Benedictine tithe collector in Somogy, and Ferenc Pozsonyi, the chief

steward of Abbot Placid Lendvay, learned every trick of the arduous

trade of tax collecting, and were fully capable of seeing to the abbot’s

interests. 

Ottoman raids around Pannonhalma became the order of the day

after the town of Székesfehérvár had fallen in 1543. In fact, for a

while, the abbey functioned as a végvár, one of a string of fortifica-

tions that hemmed the occupied zone and defended the free world

beyond. The vineyards just below the woods on the slopes proved

better shelter than the villages down in the valleys. In the second half

of the 17th century, some families moved out into their vineyards–in

Csanak, a levee was erected to protect the vineyard from incur-

sions–but many were fearful enough of the Ottoman peril to sell or

simply abandon their vines. The abbots then began to offer new ben-

efits to encourage plantation and cultivation. In 1609, György

Himelreich granted an eight-year tax exemption for the owners of

vines in Szentmárton, including a number of Haidus (foot-soldiers);

his successors extended the benefit to other vineyards later in the cen-

tury. Thanks to their efforts, the tradition of viticulture survived the

Ottoman times without major interruptions. 

Grape-growing remained the primary occupation of Szentmárton

commune families, who continued to draw considerable income from

wine even during the vicissitudes. Some of the vineyards directly

below the abbey were abbatial property cultivated by residents of

tükrözi az egyes határrészek és az egyes szôlôk földrajzi nevének

gyakori elôfordulása a 13. század második felétôl. A késô közép-

kori adásvételi szerzôdésekbôl kitûnik, hogy gyôri polgárok ebben

a korban is szívesen vásároltak szôlôt a Pannonhalmát körülvevô

dombokon.

A kiterjedt birtokhálózatot nem volt egyszerû igazgatni. A custos

(ôrszerzetes) többek között a monostor anyagi javait és jöve-

delmeit kezelte, a kincseket, a levéltárt és a könyvtárt ôrizte, és a

16. század elejétôl személye igen gyakran egybeesett a házgond-

nok (cellarius) személyével. Az elsô, 1201-bôl ismert pannonhalmi

custos Gergely volt. A 15. század elejétôl bencés jószágkormányzó

(praepositus) ügyelt a távolabb fekvô birtokokra és az azok élén

tevékenykedô világi gazdatisztekre (officialis). A gazdasági hivatal

nem bizonyult könnyû munkaterületnek. 1514-ben a nagyécsi

szôlôhegyen a tizedek összeírására és beszedésére megjelent apát-

sági tisztet és jobbágyát a szomszéd birtokos, az apátsággal rossz

viszonyban lévô pápóci prépost emberei megtámadták és láncra

verették.

A késô középkori oklevelekben elszórt adatok a korabeli

szôlômûvelésrôl és borkészítésrôl is szolgáltatnak információkat. A

sokorói szôlôket árok, késôbbi helyi szóhasználattal “tanárok”,

máshol gyümölcsös választotta el egymástól. Az adózás után a

szôlôbirtokosnál maradt bort pincékben tárolták. Egy 1336. évi

oklevél összeállítója a Somogy megyei apátsági birtokokon jobbá-

gyok által épített pincékrôl tudósít. A somogyi jobbágyok köte-

lességei közé tartozott az apátsági bor fejtése. A finomabb bort

termô szôlôk, például a ravazdi, a bencés konvent ellátását szol-

gálták. A 15–16. században azonban egyre gyakrabban értesülünk

a szôlôk pusztulásáról. 1422-ben Miklós apát és konventje a

Varsány határában lévô Kerseghegyen szôlôt ültetôknek és

elhagyott szôlôket újramûvelôknek teljes adómentességet biztosí-

tott mindaddig, amíg szôlôjük 100 köböl mustot nem termett.

Csanak szôlôhegyét 1520 táján a már említett késô középkori szél-

sôséges idôjárás, a nagy hidegek és a szárazság erôsen megviselték,

ezért az apátság a terheken kénytelen volt könnyíteni.

Esztergom and even for Bohemia and other outlying areas across the

Hungarian border. Vineyards sprang up outside each village in the

hills; their names appear with increasing frequency in records from

the late 1200’s onward. We know it from sales contracts that have sur-

vived that the bourgeois dwellers of Gyôr continued to buy into vine-

yard property on these hills.

The sprawling network of the abbey’s estates was quite a challenge

to manage. The custos, or custodian, was in charge of managing the

monastery’s assets and revenues, and guarded such treasures as the

library and the archives. More often than not, he did double duty as

caretaker and cellar master (cellarius). The first custos of Pannon-

halma on record, from 1201, was a monk named Gergely. Starting

from the early 15th century, the outlying estates and their lay bailiffs

(officialis) were normally supervised by the Benedictine steward

(praepositus). In the days of the Ottoman Rule, the abbey found it

cumbersome to run the estates from a distance, and chose instead to

delegate stewards to Somogy, Sopron and Pozsony counties.

Enforcing the abbacy’s financial claims was no easy task. In 1514, in

the vineyard of Nagyécs, the abbot’s official and his servant, on a mis-

sion to write up and collect tithes, were assaulted and put in chains

by the men of the Provost of Pápóc, the owner of the neighboring

property, who did not nurture the friendliest of ties with the abbot. 

Data scattered in deeds and charters offer clues about cultivation

and wine-making methods in the late Middle Ages. We know, for

instance, that the vineyards in the Sokoró Hills were separated by

trenches or orchards. The wine the owners were allowed to keep after

remitting their taxes was stored in cellars. A deed from 1336 mentions

cellars built by serfs in the Somogy County estates of the abbey.

Filtering the wines was also the responsibility of the serfs. The finest

vineyards, such as that of Ravazd, typically supplied the Benedictine

convent with wine. Records from the 15th and 16th centuries increas-

ingly mention destroyed or forsaken vineyards. In 1422, Abbot Miklós

waived all taxes and contributions, up to the production limit of 100

köböl of wine, for those who undertook to save abandoned vines or

plant new plots in the Kerseghegy vineyard near the village of Varsány.

The vineyard of Csanak suffered severe damage from extreme weath-

er around 1520, forcing the abbot to ease the burden of taxation. 

G. Bouttats: Pannonhalma (1686)
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Általános jelenség volt ekkor, hogy a falvak adómentességet élvezô

telepített lakói a kedvezményes esztendôk elmúltával elszéledtek, és

ismét lakatlanná vált a település. Ezzel szemben szívesen költöztek

a szabadabb jogállású szôlôkbe, de ezt szigorúan tiltották a

hegytörvények. A hegyközség az egyazon szôlôhegyen birtokos

szôlôsgazdák önkormányzati szerve, amelynek törvényei a minôsé-

gi munka demokratikus alapját biztosították. A szôlôhegyen védték

a birtokosok vagyonát és jogait, elvárták azonban, hogy mindenki

teljesítse kötelezettségeit és a világi–egyházi–vallási normák szerint

viselkedjék. A szôlôhegyi életet kezdetben szokásjog szabályozta,

majd e szokásjogot írásba foglalták, így születtek meg a

hegytörvények.

A csanaki szôlôsgazdák Lendvay Placid fôapát beleegyezésével

1694-ben megalkotott szôlôhegyi statútumai nagy hatalmat adtak a

szôlôhegy legfôbb tisztviselôjének, a hegymesternek. E statútumok-

ból megtudhatjuk, hogy írásukkor “az Csanaki szôlô-hegynek régi be

vett igasságos szokása és törvénye volt”. A szentmártoni szôlôhegyek

törvényeit 1712-ben fektették írásba. Ezen hegytörvények szerint

tilos volt a fôapát tudta nélkül szôlôt eladni. Az adásvételt a bencés

tiszttartónak kellett aláírnia és lepecsételnie. A hegyen nem lehetett

lakni és állatot tartani. A szôlôsgazdák “tanárkokkal” határolták

szôlôiket. A munka és az imádság kezdetét és végét a szôlôhegyi

harang kongatásával jelezték. Dézsmaszedés elôtt tilos volt a

hegyrôl bort elszállítani. Szigorúan büntették a káromkodást, a

veszekedést, a verekedést, a gyilkosságot és a lopást. A törvények

megtartásáért és a megfelelô munkáért a hegymester felelt. A hegy-

bírák, hegymesterek és szôlôpásztorok mindig, mindenütt eskü alatt

szolgáltak, de Gyôr megyén kívül nincs nyoma annak, hogy a vin-

celléreket is esküre kötelezték volna. A kisbaráti hegy 1757. évi

rendtartása a vincellérek által leteendô eskü mintáját is tartalmazza.

A vincellérek eskütétele ekkor már több évtizedes hagyományon

alapult, hiszen az 1694-ben kelt csanaki hegytörvény 9. pontjában

ezt olvassuk: “Valamint a hegymesterek és a szôlôpásztorok hütesek,

ezután a vincellérek is hütesek legyenek.”

A fôapát saját kezelésû szôlôit a jobbágyok kezdetben robot-

munkával mûvelték. A robotmunka rossz minôségét látva a

földesúr egy idô után ugyanazokkal a jobbágyokkal napszámban

War of Independence against the Habsburgs in the early 18th centu-

ry, when many villagers moved on as soon as the tax benefits expired,

leaving the settlements depopulated. Although many would have

been keen on setting up camp in the vineyards, this was strictly pro-

hibited by the wine regulations of the day. These regulations, adopt-

ed by the self-governing community of local growers, provided a

democratic foundation for quality work. They protected the proper-

ty and rights of the owners, but imposed equally stringent obligations

and enforced proper conduct acceptable by both secular and reli-

gious norms. The life of the wine community was at first governed by

customs, and later codified into wine laws. 

The wine community statutes of Csanak, adopted in 1694 with the

blessing of abbot Placid Lendvay, vested the "Vineyard Master" with

extensive powers, and claimed to be a codification of "the olden right-

eous customs and tacit rules of the vine hill of Csanak." The laws of

Szentmárton were enshrined in 1712. Both of these early codes pro-

hibited the sale of vines without the abbot’s consent, and required

contracts to be stamped and signed by the Benedictine steward. On

the vine hill, no residential buildings or animal husbandry were

allowed, and individual parcels had to be separated by trenches. The

start and end of work and prayer were signaled by a bell. All wine

deliveries off the hill before the collection of the tithe were prohibit-

ed. The statutes meted out strict punishment for various offenses and

crimes, including cursing, argument, fight, theft, and murder. The

Vineyard Master was liable to enforce compliance with the statutes

and the appropriate work standards. Although wine magistrates,

vineyard masters, and wardens throughout the country served under

oath, we find no evidence outside Gyôr County suggesting that vine-

yardists had to take the oath as well. Later, the statutes of the

Kisbarát Hill from 1757 provide a model text for the oath to be taken

by vineyardists. By then, this must have been a decades-long tradi-

tion, if one can generalize from this stipulation under clause 9 of the

Statutes of Csanak: "As vineyard masters and vine wardens serve under oath,

likewise let all vineyardists take the oath henceforth." 

At first, the vineyards that remained abbatial property were culti-

vated in villeinage, a feudal form of forced labor. However, the abbot

soon recognized the low quality of such work, and switched to paid

A szentmártoniak fô foglalkozása továbbra is a szôlômûvelés

volt, és ez ebben a korszakban is tekintélyes jövedelmet biztosított

számukra. A szôlôk az apátság alatt húzódtak. Ezek között voltak

apátsági kezelésben lévô ültetvények, amelyeket a szentmártoniak

és a környezô falvak népei mûveltek meg, és voltak olyan szôlôk,

amelyeket helybeliek, de még inkább extraneusok birtokoltak. A

mezôváros jobbágyainak úrbéri kötelezettségeit elôször az 1593. évi

urbárium rögzítette. Szôlôik után tizedet és kilencedet fizettek, az

extraneusok ezen kívül még egy kappannal és kaláccsal is tartoztak

a fôapátnak. Késôbb – az 1639. évi összeírás szerint – az extraneu-

sok úrbéri kötelezettsége egy mérô zabbal egészült ki. Azokban az

idôkben, amikor a török közigazgatás elég erôsnek bizonyult, a

székesfehérvári szandzsák adószedôi is eljutottak a fôapátság fal-

vaiba. Maga a fômonostor sem volt mentes a töröknek fizetendô

adó alól. 1650-ben Placid fôapát megkezdte a szentmártoni major

építését, ezért évenként 5 rôf csimazin posztót kellett beszolgáltatni

a török földesúr részére.

A 16. századtól vált gyakorlattá, hogy a földesúr saját termésû és

dézsmaborát alkalmazottjával mérettette ki, vagy a jobbágyokat

kötelezte korcsmai árusításra. A pannonhalmi fôapát falvai is

meghatározott mennyiségû bort vásároltak az urasági pincékbôl,

amit minden évben Szent György napjától (április 24.) Szent

Mihályig (szeptember 29.) kötelesek voltak kimérni. Az év másik

felében a falu a saját borát értékesítette. A 17. század elején már régi

szokásnak mondják e gyakorlatot. A gyôri vásárok nagy forgalma

miatt a fôapát gyôri pincéjébe is szállítottak dézsmabort. Az apát-

ságban lévô kimérés egész évben az uraság borát árulta. A 19.

századig azonban másutt nem értékesítettek bort.

Megújulás a 18. században

A török háborúk után – az ország más földesuraihoz hasonlóan

– a pannonhalmi fôapát is jobbágyokat költöztetett földjeire, új

szôlôket telepített, a régieket pedig ismét használatba vette. Az apát-

ság saját kezelésû ültetvényeit továbbra is a környezô falvak jobbá-

gyai mûvelték. A Rákóczi-szabadságharc az adókedvezmények

hatására megindult növekedést rövid idôre újra visszavetette.

Szentmárton and nearby villages, while other plantations belonged to

local or etxraneus owners. According to the Urbarium of 1593, a deed

that first laid down the liabilities of serfs in the oppodiums, they paid

tithe and ninth after their wine production. Each extraneus, or non-

local grower, owed the abbey additional remuneration in the form of

a capon and a loaf of sweetbread. Later, according to the census of

1639, the contribution payable by the extraneus was augmented by a

mérô (about 62 liters) of oats. In those days, while the Ottoman admi-

nistration remained sufficiently powerful, the hand of tax collectors

from the Székesfehérvár sanjak (Turkish-Ottoman administrative

district) reached as far as the villages around Pannonhalma, and did

not spare the abbey itself. In 1650, when Archabbot Placid

embarked on the construction of the Szentmárton grange, he was

subjected to making an annual payment consisting of five ells of

csimazin, a luxury variety of felt. 

In the early 16th century, it became common practice for landown-

ers to have their own crop and inventory collected in tithe sold by

employees, or else they ordered serfs to sell the wine in taverns. The

villages belonging to the Pannonhalma Abbey bought a specific quan-

tity of wine from the estate cellars, which they were required to sell out

locally from Saint George’s day (April 24th) to Saint Michael’s day

(September 29th). In the second half of the year, the villagers were

allowed to sell their own wine. This scheme was said to be an old tra-

dition as early as the early 17th century. Since the fair of Gyôr attract-

ed large crowds from around the country, the abbot maintained a

stock of tithing wine in his cellar in that town. The abbey offered its

own estate wine for sale out of its main cellar the year round, and did

not sell through any other outlet until the 19th century.

Renewal in the 18th century 

When the Turkish Ottoman rule in Hungary had ended, the

abbot, like other landowners throughout the country, had serfs settle

down in his estates, reclaimed abandoned vineyards, and ordered

new ones planted. Serfs from nearby villages also tended those vine-

yards that were not only owned but cultivated by the Abbey. The

growth triggered by tax incentives was halted briefly by Rákóczi’s

Részlet az 1593-as Urbáriumból

Excerpt from the Urbarium of 1593

A pannonhalmi fôapátság szôlôbirtokai a 18. században

Vineyards owned by the Abbey in the 18th century 

Két szôlôfürt között metszôkés Szentmárton mezôváros 
pecsétjén (18. század)

The seal of Szentmárton town, depicting a pruning knife
between two bunches of grapes (18th century)
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szent tiszteletére, szobrát, képét megkoszorúzták és szôlôhajtá-

sokkal díszítették. Ha ugyanezen a napon fagyott, fennhangon szi-

dalmazták és megfenyítették. Szent Donáthoz (augusztus 7.) a 18.

század óta a villámcsapás és a jégesô elhárításáért könyörögtek. A

nyúli hegyen kápolnát szenteltek tiszteletére. Szent Márton ünnepe

(november 11.) a gazdasági év fontos ôszi zárónapja volt, a must

kiforrásával és az újbor kierjedésével. Pannonhalma monostora

mellett Márton az absztinensek, a kádárok és a vincellérek

védôszentje. Ezen a napon Szentmártonban a bencés plébános a

kádárcéhért mutatta be a misét. A bort Szent János evangélista

napján (december 27.) áldották meg. A szentmártoni plébániatem-

plomban a Nepomuki Szent János-oltárnál történt boráldásról a

19. század elejérôl vannak feljegyzések. Ilyen alkalmakkor rendsz-

erint kicsinek bizonyult a mezôvárosi templom. A pannonhalmi

bencések azonban valószínûleg már jóval korábban, a 17. század-

ban Szent János napján áldották meg az újbort. Az 1697-ben

Pannonhalmán összeállított szertartáskönyvben, a Sacra Arca

Benedictionumban ugyanis már szerepel a boráldás szövege. A pan-

nonhalmi bencés Lancsics Bonifác pedig az 1690-es években felje-

gyzett egy rövid történetet Szent János poharáról.

Szintén Lancsics Bonifác feljegyzései között olvashatjuk, hogy a

17. század végén a víz rossz minôsége miatt forralt vizet ittak a pan-

nonhalmi bencések. Ugyanakkor ebédnél és vacsoránál mindenki

kapott egy-egy üveg bort, sôt a nyári hôségben napközben is. Keller

Bálint pincemester számadáskönyve szerint a bencések naponta

fejenként két iccét (1,7 liter) kaptak a finomabb (urasági termésû)

borból. (Akkoriban a borok alacsonyabb alkoholtartalmúak

voltak!) Szintén a jobb termésbôl kapott az orvos és az ügyész is, a

többiek (orgonista, sebész, egyéb alkalmazottak) a dézsmabort

itták. Az apátsági pincébôl rendszeresen jutott még a bencés

plébániák plébánosainak, a volt alkalmazottak özvegyeinek, vasár-

és ünnepnapokon a koldusoknak, és Szent Istvánkor az apátságba

látogató zarándokoknak is, akik palackokban még útravalót is

vihettek magukkal. Misézéshez naponta két iccével fogyott.

A szerzetesközösségen belül legtöbb bort a felszentelt papok

kapták, kevesebbet ihattak a növendékek, és még kevesebbet a

novíciusok. A vétségek miatti legenyhébb büntetés a bor

Traditionally, the weather on January 22nd, the day of Saint

Vincent, patron saint of wine growers, lent itself to predictions about

the quantity of the next harvest. The growers usually held their meet-

ings on April 24th, the day of Saint George; the vines were also blessed

at this time. The holiday of Urban, the last of the "Ice Saints," on May

25th, occurs at flowering. In case of fair weather, the growers mount-

ed a procession in honor of the saint, laying wreaths at his statue or

image and decorating it with vine shoots. If Urban’s day arrived with

frost, they loudly reviled and threatened his effigy. On August 7th

every year since the 18th century, growers have prayed to Saint

Donatus to avert lightning and hail. A chapel on the hill of Nyúl is ded-

icated to him. Saint Martin’s day on November 11th marked the end

of the autumn period when the new wine has finished fermentation.

Martin is the patron saint of teetotalers, coopers, winemakers, and of

the Pannonhalma Abbey itself. On his day, the Benedictine pastor of

the village of Szentmárton celebrated the mass for the guild of coopers.

The new wine was blessed on Saint John’s day, on December 27th, at

Saint John of Nepomuk’s altar in the parish church of Szentmárton.

On days like this, the church overflowed with devout growers. This

tradition was first recorded at the beginning of the 19th century.

However, the Sacra Arca Benedictionum, a book of rituals compiled at

Pannonhalma in 1697, attests to the fact that the Benedictine monks

had started the custom of blessing their new wine on St. John’s day

much earlier. In the same decade, Bonifác Lancsics OSB recorded a

brief anecdote about St. John’s chalice.

Browsing through Bonifác’s notes, we learn that, at the end of the

17th century, the monks of Pannonhalma drank their water boiled due

to its inferior quality, and they each had a bottle of wine with din-

ner–sometimes even more during the day, especially in hot weather.

According to the account of cellar master Bálint Keller, everyone was

given a daily allotment of two icce, or 1700 ml, of the finest estate wine

from the abbey’s inventory. (One must bear in mind, though, that

wines in those days were much lower in alcohol than they are today.)

Likewise, the best of the cellar was issued to the abbey’s physician and

lawyer, while the organist, the surgeon and other employees had to

content themselves with tithing grade wine. The abbey’ cellar also reg-

ularly dealt out wine to Benedictine parish priests, the widows of for-

mûveltette birtokait. A munkafolyamat a nyitással kezdôdött. A

metszés után visszaverték a korhadástól féltett és ezért ôsszel kihú-

zott karókat. A lemetszett venyigét asszonyok hordták ki a sorok

közül. A különféle zöldmunkákat is végezhették nôk. A szôlôt több-

ször is megkapálták, a szüret után pedig a karóhúzás végeztével

újra befedték. Ekkor már rendszeresen trágyázták az

ültetvényeket. A munkák menetére és a tôkék fejlôdésére a vin-

cellérek felügyeltek, akik Szent Lôrinc napjától szüretig éjjel-nappal

puskával ôrizték a hegyet. Ha a szôlô megérett, a vincellér jelentette

ezt a jószágkormányzónak. A taposóhelyiséget, edényeket, kádakat,

puttonyokat kimosatta. A szüreten mind a négy szentmártoni vin-

cellér jelen volt. A szedôkre az felügyelt, akinek a szôlôjében

szüreteltek, a másik három pedig a préselésnél segédkezett. Présház

nem volt minden szôlôben. A szentmártoni szüret termését a

fômonostorba szállították fel, a fôapáti lakosztály alatt levô torcular-

iumba. A távolabb fekvô écsi, nyúli és pázmándi hegyben a vincellér

számára kis présházat építettek.

A szüret után a mustot a dézsmaborral együtt a három fômono-

stori pincébe és a mezôvárosi major pincéjébe szállították. Keller

Bálint bencés pincemester számadáskönyve a bor kezelésének szá-

mos fortélyát tartalmazza. Áprilisban fejtettek elôször. A fejtésnél

választották ki az eltevésre szánt borokat. Egy hordóba csak egy

évjáratú, egy helyrôl szüretelt termést öntöttek. A borokat késôbb

is fejtették, és a hordókat hetente feltöltötték. A pincéket tisztán tar-

tották, és igyekeztek megakadályozni a hômérséklet ingadozását.

Éves fejlôdése során a szôlôt számtalan idôjárási és természeti

hatás éri. A növény egészséges fejlôdését a néphagyomány szerint

különbözô szentek biztosítják. A szôlôvédôszentek többsége nincs

ugyan kapcsolatban a szôlô- és bortermeléssel, de ünnepük valami-

lyen fontosabb munkaalkalommal vagy a növényre káros idôjárási

tényezôvel esik egybe. Szent Vince a szôlômûvesek védôszentje,

ünnepnapjának (január 22.) esetleg fagymentes idôjárásából az ôszi

bô bortermés mennyiségét jósolták meg a gazdák, akik általában

Szent György napján (április 24.) tartották gyûléseiket, amelyekhez

a szôlô megáldása is kapcsolódott. Szent Orbán, az “utolsó

fagyosszent” ünnepe (május 25.) egybeesik a szôlôvirágzással.

Orbán napján enyhe idô esetén ünnepi körmenetet rendeztek a

day laborers, recruited from among the same serfs. The annual work

cycle in the vineyard began with the task of uncovering. After prun-

ing, the laborers reinstalled the stake supports that had been pulled

up in the autumn to prevent the wood from rotting away. Women

were charged with removing the cut canes from between the rows,

and were allowed to assist with a variety of summer pruning jobs.

The vineyard was hoed several times, and the stocks finally covered

with earth after the harvest. The application of manure had gained

currency by this period. Work processes and vine growth were

supervised by the vineyardist, who saw to it that the plantations were

guarded with rifles from Saint Lawrence day till harvest. The vine-

yardist had to report to the steward when the grapes had finished

ripening, and was responsible to make sure that all vessels, treading

vats and harvesters’ hods were kept clean. The harvest was attended

by all four vineyardists appointed in Szentmárton. One supervised

the workers, while the other three assisted with the pressing. The

grapes harvested in the nearby Szentmárton were transported to the

monastery headquarters for processing in the torcularium, or pressing

hall, underneath the abbot’s suite. Vineyards lying farther off, near

the villages of Écs, Nyúl, and Pázmánd, had their own pressing facil-

ities built for the vineyardist. 

The fresh must and the wine tithing were shipped to the three main

monastery cellars and the grange cellar of the oppodium, the free

trading town. The surviving books of Bálint Keller, the Benedictine

cellar master, reveal many tricks of the trade. The new wine was first

racked in April. The lots for keeping were selected and set aside at

this time. Batches were never mixed; each cask contained wine of the

same vintage year, harvested from the same location. As the wines

were racked again and again, the casks were topped off weekly. The

monks were fastidious about hygiene, and made it a point to prevent

temperature fluctuations in the cellar as best as they could. 

During its annual cycle, the grape vine is exposed to countless cli-

matic and other natural influences. According to popular belief,

healthy vine development is ensured by patron saints. Most of them

are not connected to vines or wines in any direct manner, but their

holidays coincide with the timing of a major vineyard job or the onset

of harmful weather. 

A pincemester kötelességei 
(Keller Bálint számadáskönyve - 1764)

A list of cellar master’s duties from Bálint Keller’s book 
of accounts (1764)

Szent Márton a Pannonhalmi Evangelistariumban (1511)

Saint Martin in the Evangelistarium of Pannonhalma

Pannónia Szó́ló́skertje
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uralkodó, a szakmai ismeretek és fôleg a biokémiai ismeretek alac-

sony színvonala jellemezte ezt a korszakot. A jobbágyi robot-

munkán alapuló gazdaság hosszú távon nem volt versenyképes a

bérmunkásokat foglalkoztató szakmunkával szemben. A dézsma-

borok is általában gyengébb minôségûek, sôt kimondottan rosszak

voltak, mert az egyéni szorgalomnak és a minôségnek a tömegbor-

termelés, a dézsmakötelezettség, a robotoltatás szabott korlátokat,

illetve akadályozta a jó minôség kialakulását. Az 1802-ben I. Ferenc

által visszaállított bencés rend a korábbi birtokok mellett 1811-ben

adományként olyan értékes birtokrészt is kapott, mint a Somló déli,

vásárhelyi oldalán, az aranydombon, a hegy veséjének, májának –

vagyis legdrágább, legértékesebb részének – tartott területen fekvô

birtok-szôlôrész. Itt tároló- és gyûjtôpincét nem épített a rend, a ter-

mést mindig a központi pannonhalmi pincébe szállították. Az 1820-

as években a rendtagokból létrehozott Gazdasági Tanácsnak a

pincemester is tagja volt, de szakképzettség híján és a robotoltató

munkán alapuló gazdaság miatt nem tudták a szôlô- és borgazdasá-

got a legmegfelelôbb színvonalon irányítani. A pincemester 1838.

április 16-i, illetve 18-i tiszti utasítása is jelzi még ezt a gyatra szín-

vonalat. Csak negyedévente kellett számot adnia a pincék

bevételeirôl és kiadásairól, a bormozgásról. A kocsmárosoknak

havonta kellett írásos kimutatást készíteniük a kezükre bízott bor-

és pálinkakészletrôl, amit a pincemesteren keresztül juttattak el az

uradalmi adminisztrációhoz. A pincemester ügyelt arra, hogy a koc-

smárosok közül senki se maradjon adós. Ezek a megkötések, kívá-

nalmak már ekkor is idejétmúltak voltak, hiszen a 18. század végén

Nagyváthy János a keszthelyi uradalomban és Festetics György a

dunántúli birtokain sokkal alaposabb és precízebb, részletesebb

kimutatásokat kért, valamint a belsô ellenôrzés is jóval részletesebb

és szigorúbb volt. 

A 19. század elsô felében a pannonhalmi szôlôgazdálkodás

tudományos megindítója és fellendítôje Szeder Fábián bencés

(1784–1859) volt. Tudományos elmélyültséggel vizsgálta a szôlôfa-

jtákat, de emellett sokoldalúságát mutatta, hogy a mezôgazdasági és

természetvizsgálat más területein is jeleskedett. A reformkorban a

Tudományos Gyûjtemény oldalain írt az angolkertekrôl, de irodalmi,

történeti, nyelvészeti, néprajzi megfigyelései mellett a kertészkedés

the triumph of a quantity-oriented mindset, enological backward-

ness, as well as unacceptable practices in the vineyard and the cellar.

Prior to 1848, the overwhelming majority of vineyards in Hungary,

including those owned by the Abbey, were cultivated by serfs instead

of paid laborers, who did not observe the highest of professional stan-

dards. The bulk of the production typically consisted of "tithing

wine," whose inferior quality followed naturally from the lack of indi-

vidual motivation inherent in coercive tithing and the feudal shackles

of villeinage or statute labor. In addition to recovering its former

holdings by decree, the Order in 1811 received the donation of an

invaluable vineyard on the southern face of the Somló Hill near the

village of Vásárhely. The monks did not build a cellar in this superb

site, often referred to as the "Hill of Gold" and treasured accordingly,

but always moved the crop to the central cellars of the Pannonhalma

Abbey. The Economic Council, founded in the 1820’s, numbered the

cellar master among its members, but the lack of expertise and the

reliance on villeinage prevented the application of truly professional

standards in the estate, as evidenced by the instructions issued by the

cellar master on April 16th and 18th, 1838. This official had to report

on the receipts and expenses of the cellars on a quarterly basis. The

tavern keepers submitted to him a monthly accounting of the inven-

tories of wine and brandy entrusted to them, which he then forward-

ed to the estate administration. The cellar master made sure that none

of his tavern keepers ran up a debt. These stipulations and expecta-

tions were obsolete in their own day, considering that János

Nagyváthy in his Keszthely estate and György Festetics in his prop-

erties around Transdanubia had both demanded much more detailed

and precise reports at the end of the preceding century, not to men-

tion a much more rigorous regime of internal inspection. 

Pannonhalma’s viticulture received a scientific impetus and began

to prosper in the first half of the 19th century owing to the efforts of

the versatile Fábián Szeder OSB (1784-1759), who subjected grape

varieties to intense study, and also distinguished himself in other

areas of agricultural and natural inquiry. During the Reform Era that

preceded the Hungarian War and Independence of 1948-1949,

Szeder wrote articles for the Tudományos Gyûjtemény (Scientific

Compendium) on English gardens, and published observations on

megvonása volt. Nagyobb büntetést jelentett a közös asztaltól való

kizárás. Ha egy szerzetespapot iszákosságon értek, legközelebb

csak a növendékek adagját fogyaszthatta. Ha egy növendék ivott

többet a kelleténél, étkezés alatt üres borosüveg elôtt térdepelt.

Karner Egyed fôapát (1699–1708) Unisonum carmen címû

munkájában precízen számba vette a részegség fajtáit, és 12 típust

különített el a bort mértéktelenül fogyasztók között, de megje-

gyezte, hogy a költôknek a verseléshez jó borra is szükségük van:

“Vivat in aeternum qui fert mihi dulce falernum.”

Lendvay Placid fôapát 1694-ben szabályozta szerzetesei életét.

A szabályzat szerint a pincemester feladata volt a pince rendben

tartása és a borok kezelése. Nem vihetett semmi olyat a pincébe,

ami ártott volna a borok minôségének. Az étkezés elôtt ô osztotta ki

a borosüvegeket az asztalra. Az ünnepnapon felszolgált jobbfajta

bort infusionak hívták. A kuruc kapitányból lett fôapát, Sajghó

Benedek apátsága idején (1722–1768) nem túl gyakran kaptak ilyet

a szerzetesek. Sajghó ugyanis sokallta az élelmezés költségeit.

Schleicher Elek perjel többször is szégyenkezett a vendégek elôtt a

silány ételek és az ecetes bor miatt. Hasonló okból néha a szerzete-

sek is zúgolódtak. Az ételek és italok minôsége Somogyi Dániel

fôapátsága alatt sokat javult.

A 18. századi bencés életet a társadalmi haszontalanságra hivat-

kozva II. Józsefnek a felvilágosodás szellemében 1786-ban meg-

hozott rendelete szüntette meg. A feloszlatott rend fôapátja és

harmincöt Pannonhalmán élô szerzetese elhagyta otthonát. 1802-

ben azonban I. Ferenc rendelkezése nyomán visszatérhettek Szent

Márton hegyére.

Szôlô- és borgazdálkodás 

a 19. század elsô felében

A magyarországi szôlészet-borászathoz hasonlóan a pannonhal-

mi is hullámvölgybe került a 19. század elejére. Az általános

hiányosságok mind a szakértelemben, mind a tôkehiányban meg-

mutatkoztak, ami a bécsi udvar gazdaságpolitikája három

emberöltôn át tartó kedvezôtlen hatásának volt köszönhetô. Ennek

következtében a mennyiségi szemlélet, az extenzív gazdálkodás lett

mer employees, and on Sundays to beggars. On Saint Stephen’s day,

pilgrims were served on the premises, and even received a bottle to go.

The celebration of mass required about a liter and a half of wine a day.

Within the community, consecrated priests were entitled to the

largest quantity; junior monks and novices were permitted less. The

mildest penalty for any offense was the forfeit of one’s daily dose of

wine; being banned from the mess table was seen as a more severe

punishment. Priests caught inebriated had their portion cut to the

junior monks’ share. Over-indulging junior monks had to kneel before

an empty bottle during the next meal. In his work entitled Unisonum

carmen, Archabbot Egyed Karner (1699-1708) proposed an exhaus-

tive taxonomy of inebriation, distinguishing between no fewer than 12

types of drunkenness. He hastened to add that some good wine was

indispensable for poets to turn out a decent verse: "Vivat in aeternum qui

fert mihi dulce falernum."

Under the rules issued by Abbot Placid Lendvay in 1694, the cellar

master was responsible for cellar hygiene, and saw to it that nothing

harmful the wines entered the cellar. He was the one who distributed

the bottles for the table before each meal. The finer wine served on

holidays was called infusio. The monks, though, did not see much of

this under Benedek Sajghó (1722-1768), the insurrectionist soldier

turned abbot, who cut down on the Order’s sustenance costs, forcing

the provost Elek Schleier to apologize to guests for the inferior food

and vinegary wine he was relegated to serve. The monks themselves

often grumbled for the same reason, until the quality of their food and

wine improved greatly under the abbacy of Dániel Somogyi. 

In 1786, citing a lack of social benefit, Joseph II dissolved the Order

in the spirit of the Enlightenment, forcing the abbot and 35 monks to

leave their home in Pannonhalma. In 1802, Franz I reinstated the

Benedictine Order, and the monks returned to Szent Márton Hill. 

Viticulture and wine-making in the

first half of the 19th century 

By the end of the 18th century, Hungarian viticulture had begun

to decline for a variety of reasons, including low capitalization, three

decades of misguided economic policies from the Court in Vienna,

A szentmártoni kocsma (1880-as évek)

The local pub in Szentmárton in the 1880s

Részlet Szeder Fábián Kertészeti naplójából

Excerpt from Fábián Szeder’s horticultural diary
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addigi mûvelôik kezére. A szôlôk megváltásáról azonban ezek a tör-

vények sem, sôt még az 1853. évi úrbéres pátens sem rendelkezett.

A szôlôföldek végleges felszabadítását a földesúri dézsmakö-

telezettség alól – a kötelezô érvényû önmegváltást kimondva – az

1868. évi XXIX. tc. szabályozta. Ez tehát már nem állami kárpót-

lással, hanem önmegváltással történt. Ezáltal megszûntek az uradal-

mak dézsmaborbevételei, és a dézsmáló helyekre, a dézsmabortáro-

ló pincékre már nem volt többé szükség. Csak a paraszti emlékezet

és a szólásmondás ôrizte meg ezek helyét és nevét. A bordézsma

ellenértékét 22 évig kellett törleszteni, de mire a törlesztés végére

értek volna az új tulajdonosok, a szôlôsgazdák, addigra a filoxéra

egyre nagyobb kártétele okozott újabb fejfájást és leküzdhetetlen-

nek látszó problémát. A dézsmamegváltással, az uradalmi borkés-

zletek csökkenésével párhuzamosan a bencés uradalmi alkalmazot-

taknak és cselédeknek adott ünnepi borok juttatásszerû bérkiegé-

szítése is eltûnt, de megmaradtak a nagyobb munkák befejeztével

járó áldomásivási szokások az áldomásborokkal együtt.

1848. május 9–11. között tartotta ülését Pannonhalmán az

egyetemes káptalan, amely a korszellemnek megfelelôen megsza-

vazta, hogy magyar nyelven rögzítsék a korábban latinul vezetett

jegyzôkönyvet. Itt határoztak a mezei és házi gazdálkodásról és

fôleg a takarékoskodás kérdéseirôl. A megszûnt úrbéri bevételek

miatt a jövedelem jelentôsen csökkent. A fôapátság vesztesége 105

960 f. és 31 kr., a tihanyi apátságé 33 965 f. és 57,5 kr., a bakony-

bélié 10 459 f. és 13 kr., a dömölkié 1005 f. Ehhez hozzá kell még

számolni a megmaradt birtokra kivetett nem csekély adót. Ezért

takarékossági meggondolásból az étkezések számát, az ételfogások

minôségét is csökkentették. Személyenként évente 8 akó bort lehe-

tett fogyasztani, a vendégeknek is. A fehérborokat közkívánatra

vörösre cserélhették. A növendékek csak vasárnap és ünnepnap

kaphattak 1–1 pohárral. A bor körüli visszaéléseket szigorúan

megszüntették, a cselédektôl a bort elvonták, vagy helyben vettek

számukra olcsóbb bort a Benedek-rendi uradalmak jó minôségû,

drága bora helyett. Határoztak arról is, hogy az uradalmak a saját

termelésû jó boraikat és pálinkájukat ne méressék ki, hanem a koc-

smákat és más haszonvételeket árverés útján, jobb árfeltételekkel

bocsássák haszonbérbe. Rimely Mihály fôapát kimutatta a kápta-

culture in Hungary, by turning over ownership of farmlands held in

villeinage to those who cultivated them, while compensating the orig-

inal landowners from government funds. However, neither these

laws nor the Villeinage Patent of 1853 provided for the redemption

of land under vines. Vineyard land was finally released from feudal

bondage by Act XXIX of 1868, which sought to recoup missed rev-

enues not by government compensation but by direct and mandato-

ry redemption, whereby farmers had to pay former proprietors the

equivalent of the tithe for 22 years in return for the title. This effec-

tively abolished the tithe as a source of income for the aristocratic

estates. Tithing centers and cellars for storing tithing wine fell out of

use, although some of them survive in place names and sayings in the

collective memory of Hungarian peasantry. Ironically, however, the

phylloxera pest had stricken and destroyed most of Hungary’s vine-

yards before the farmers could actually pay off their balance and take

advantage of the institution of redemptio. With the redemption of the

tithe and the dwindling wine inventories of the great domains, soon

gone was the custom of providing Benedictine employees and ser-

vants with an income supplement in the form of gifts of wine for the

holidays. By contrast, the tradition of the toast that sealed the com-

pletion of important jobs survived, along with the provision of wine

for such occasions. 

The General Chapter, convened in Pannonhalma from May 9 to

11, 1848, passed a resolution in the spirit of the age, requiring min-

utes hitherto taken down in Latin to be recorded in the Hungarian

vernacular. The convention settled issues of farming, domestic hus-

bandry and, more importantly, introduced stringency measures.

Income levels were down sharply due to missed feudal receipts. (The

Archabbey and the Abbeys of Tihany, Bakonybél, and Dömölk post-

ed heavy losses, aggravated by the not negligible taxes levied on the

estates that the monks were able to keep.) For reasons of frugality,

meals were scaled back in number and quality, and personal wine

consumption was limited to eight akó (about 100 gallons) a year, for

both members of the Order and guests. If the majority so demanded,

white wine could be replaced by red. Novices were allowed one glass

only on Sundays and holidays. Abuses of wine were strictly pun-

ished. The monks repealed the servants’ allotment of wine altogeth-

és a selyemhernyó-tenyésztés is érdekelte. A palócokról is ô írt

elôször, szintén a Tudományos Gyûjteményben. Szeder Fábián a mag-

yarországi példák alapján a minôségi szôlô- és bortermelés alapjának

a szôlôfajták ismeretét, termesztését tartotta. Így Görög Demeter

Bécs melletti, grinzingi és a keszthelyi Georgikon cserszegi szôlôfaj-

ta-gyûjteménye és más országos fajtabemutató kezdeményezések

mellett 1837-ben Pannonhalmán, a Szedres dûlôben megfigyelés

céljából 22 szôlôfajtát telepített. Kertészeti naplója szerint 1837–1841

között, mintegy öt éven át vizsgálta a szôlôfajták tulajdonságait, elsô-

sorban a termôképességüket. 100 darabos kísérletéhez a hároméves

gyökeres szaporítóanyagot – darabját 9 krajcárért – Bécsben vásárol-

ta meg egy jónevû szakembertôl, Rupprechttôl. Az elültetett szôlôk

kettô kivételével megeredtek, és 1838-ra szépen fejlôdtek, sôt három

közülük termést is hozott. A következô évben, 1839-ben pedig már

36 tôke fürtjének örülhetett. Fôleg francia és német korabeli divatos

fajták adták vizsgálata alapját. Így a “Muscat d’Alexandrie”, amely-

bôl 5 darab volt, a “Raisin d’Orleans” (3 db), a “Nassau” (2 db), a

“Montpelianer” (3 db), az “Augustana” (3 db), a “Belina” (2 db), a

“Piccolit (2 db), a “Vert doux le gros” (4 db), a “Große Languedoc”

(4 db), az “Auvernas blanc” (5 db), a “Große Burgunder” (3 db), a

“Kleine Burgunder” (3 db), a “Schwarze Burgunder” (5 db), az

“Opporto” (4 db), a “Frankenthaler” (15 db), a “Frontignac” (5 db),

a “Fraukirchen” (3 db), a “Ganimed” (5 db), a “Chasselas royal” (5

db), a “Riesler vom Rhein” (10 db), a “Morillon noir” (2 db), az

“Ahorntraube” (2 db). Összesen tehát 100 db szôlôtôkét vizsgált,

tanulmányozott.

1840. május 3-án Bécsbôl újabb 50 fajtát rendelt, amelyek – a ko-

rábbi 22 fajtát kiegészítve – fôleg olasz származásúak voltak. Ezeket

darabonként két ezüst garasért vásárolta szintén Rupprechttôl. 1840

novemberében a már négyéves tôkékrôl 100 darab bujtást (“porha-

jtást”) készített. 1842-ben a 72-féle szôlôjébôl a kimutatása szerint 27

volt fehér, 18 fekete, 3 piros, 6 veres és muskotályos, 6 sárga és

muskotályos. Ekkor még 12 fajtája nem termett.

A polgári társadalom kialakulását indították meg az 1848. évi

áprilisi törvények, amelyek hatalmas gazdasági fordulatot jelentet-

tek, illetve megalapozták a fordulat lehetôségét a mezôgazdaságban

is. Az úrbéres földek a földesurak állami kárpótlása mellett kerültek

subjects as varied as literature, horticulture, history, linguistics,

ethnography, and even silkworm breeding. He was the first to give

an account, also in the Tudományos Gyûjtemény, of the Palóc (Palots),

an ethnic group with a heavily inflected dialect in northestern

Hungary. Realizing that the knowledge and quality of grape varieties

were indispensable for fine wine production, Szeder followed in the

footsteps of Demeter Görög, who had set up his own varietal collec-

tions in Grinzing near Vienna modeled on the very first such initia-

tives in Europe, and of the professionals at Georgikon, the first inde-

pendent university of agriculture in Europe, founded in the western

Hungarian town of Keszthely, who established a similar station in the

village of Cserszeg. Szeder himself planted 22 different grape vari-

eties in the Szedres vineyard at Pannonhalma as an experiment.

According to his journal, he studied the vines for a period of five

years from 1837 to 1841, focusing especially on their productivity.

For his 100-specimen experiment, Szeder purchased three-year-old

propagation wood in Vienna, from a highly reputed expert named

Rupprecht. All but two of the vines he planted took root and devel-

oped soundly; three of them started bearing fruit in 1838. By the fol-

lowing year, 36 stocks had turned productive. The varieties were

mostly the popular French and German varieties of the day–Muscat

d’Alexandrie (5 specimens), Raisin d’Orleans (3), Nassau (2),

Montpelianer (3), Augustana (3), Belina (2), Piccolit (2), Vert doux

le gros (4), Grosze Languedoc (4), Auvernas blanc (5), Groszer

Burgunder (3), Kleine Burgunder (3), a Schwarze Burgunder (5),

Opporto (4), Frankenthaler (15), Frontignac (5), Fraukirchen (3),

Ganimed (5), Chasselas royal (5), Riesler vom Rhein (10), Morillon

noir (2), and Ahorntraube (2 ).

In May, 1840, Szeder ordered another 50 varieties–this time most-

ly Italian grapes– from Rupprecht in Vienna. In November, he made

100 pieces of marcottage (layerage) from the then four-year-old

stocks. According to his journal, in 1842 he had 72 different varieties

under observation, including 27 white, 18 black, 3 red, 6 tawny

Muscats, and 6 yellow Muscats. 12 of his varieties had not yet turned

productive.

The revolutionary legislation passed in April 1848 overhauled the

economic structure, and showed the way for the reformation of agri- Pannónia Szó́ló́skertje
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behajthatták a megváltási tôkét, azok kamatát, a kivetéssel és a

behajtással járó költségekkel együtt. E feltételek teljesítése után az

adózók a kilenced és más tartozások terhe alól felmentést kaptak,

szabadokká váltak a szôlôik. A kisebb haszonvételeket fél évi bor-

mérési jog formájában az összes szôlôhegyben meghagyták. Az

1857. október 19-én négy példányban készült szerzôdést aláírva a

megye elé terjesztették. Az egyességet Czinár Mór és Jankó Félix

fôapátsági megbízott és 15 gazda írta alá, egy császári-királyi fôbíró

és a helyi községbíró jelenlétében.

Mindezek a politikai–jogi–gazdasági lépések a szabad szôlôfor-

galom és -birtoklás lehetôségét, a polgári szôlô- és borgazdaság ki-

bontakozását, a polgári társadalom kialakulását  segítették elô. Ez a

folyamat azonban elhúzódott, rengeteg jogi és birtoklási problémát

okozott még a magyar szôlô- és borágazatban. Mire megoldódtak

volna ezek a problémák, a filoxéra megsemmisítette a történeti bor-

vidékek kötött talajú szôlôit.

Pannonhalma a nemzeti összefogás és 

a szôlôgazdaság rekonstrukciója élén

A Fôapátság és a Benedek-rendi apátságok életében a szôlô és a

bor fontos szerepe akkor mutatkozott meg leginkább, amikor sú-

lyos gazdasági hanyatláson esett át a fôapátság Kruesz Krizosztom

fôapátsága alatt (1865–1885). A dézsmamegváltás és az úrbéri

elônyök megszûnése a bérmunkásság, a szakképzett, de drágább

munkaerô és a sok váratlan, egyre növekvô költségtétel

(növényvédôszerek, eszközök, a csökkenô borbevételek és borter-

melés) a 19. század közepén a jövedelmezôséget nagymértékben

rontotta. A fôapát a tényleges gazdálkodást civil szakemberekre

bízta, akiket bencés kormányzók ellenôriztek. A pincészeti

munkákat középfokú képesítéssel rendelkezô borászati szakem-

berek végezték. Még a hagyományos, több évtizedes (évszázados)

munkafogások, az apáról fiúra öröklôdô szaktudás alapján

munkálták meg a szôlôket, kezelték a borokat, de a változás már

megkezdôdött. Mintauradalmak szolgáltak jó példával, a borászat

megújítása és korszerûsítése egyre inkább társadalmi közüggyé

vált, nem beszélve a gazdasági hasznosság felismerésérôl.

the Pannonhalma Abbey, in the presence of an imperial chief

justice and the local judge.

These political, legal, and commercial developments were

instrumental in bringing about the free trading of vineyard

property, and thus contributed to the emergence of the bour-

geois-capitalist society. It was a protracted process, however,

which presented a multitude of legal difficulties concerning

ownership in the wine sector. By the time these problems could

have been solved, the phylloxera had wreaked havoc every-

where in Hungary where vines were planted in compact soils.

Pannonhalma leading the national

vineyard reconstruction program

Under the abbacy of Krizosztom Kruesz (1865-85), the Order

found it very hard to overcome a severe economic depression.

Around the middle of the 19th century, the redemption of vineyard

title, the abolition of benefits under the old villeinage system, the

higher price of paid skilled labor, unexpected costs of chemicals and

machinery, and plummeting production rates and wine sales all con-

spired to impair the profitability of the sector. The abbot hired lay

experts to run the estates, limiting the Benedictine stewards’ duties to

monitoring and inspection. Winery operations were entrusted to

skilled professionals with secondary level qualifications. Although the

methods of cultivation and wine-making still reflected the centuries-

old tricks of the trade handed down by fathers to sons, a large-scale

change had clearly begun. The large model estates pointed the way

to the modernization of the wine sector, now recognized not simply

as a vital economic necessity but as a matter of public concern.

In Hungary, the root louse called phylloxera raised its head in

1875, and devastated 40% of the country’s vineyards in the matter of

ten years. Scattered throughout Transdanubia, the part of

Hungary west of the Danube, the Order’s vineyards did not suc-

cumb to the phylloxera all at once. When the Sokoró Hills fell vic-

tim to the pest in October 1887, Abbot Kolos Vaszary (1885-1891)

wasted no time in hiring a qualified vineyard inspector. One type

of protection was the application of carbon disulphide, with state

lani ülésen, hogy milyen nagy volt az úrbéri viszonyok megszûn-

tébôl adódó borbevételi veszteség a fôapátságnál. Ez többek között

abból tevôdött össze, hogy a szentmártonhegyi pincében a korábbi-

akhoz képest 4000 akó bor nem jelent meg, ami – akóját 3 váltó-

forinton számolva – 12 000 forint veszteséget jelentett, de ehhez

hozzájött a cenzus és kilenced váltságból adódó 12 170 forint,

valamint a 87 971 robotkötelezettség eltörlése is, amit 25 váltókra-

jcárral számítottak, így 36 654 forintot jelentett. A fôapát összes

veszteségnek 105 960 f. 31 kr.-t tüntetett fel, amelynek több mint

fele a borral kapcsolatos elmaradt bevételbôl, illetve pótlólagos

kiadásból adódott.

1853. március 2-án a földteher-mentesítési pátens 24. § ér-

telmében örökmegváltási egyességet kötöttek a pázmándi szôlôs-

gazdák az adóztatásra jogosult Pannonhalmi Fôapátsággal. Az

apátságnak ugyanis a szôlôhegy alsó részében 17 kh tizedet adó szô-

lôbirtoka volt. Az itteni gazdák kilencedfizetési kötelezettségükkel

számításba sem jöhettek, mert azokkal tizedtartozásokra nézve

korábban már különbözô szerzôdésekre léptek. A megváltás révén

az apátság pénztárába örökváltság fejében 9200 ezüst forintot, 3 db

ezüst húszast, forintba számítva, fizettek úgy, hogy kilencedet már

a termésbôl nem szedtek, hanem a  megváltási tôkének ötöd kama-

tát, az elsôbôl 235 ezüst forintot, az utóbbiból pedig 460 ezüst forin-

tot tartoztak az adózásra kötelezett szôlôbirtokosok karácsonyig az

uradalom pénztárába befizetni. A megváltási tôkét pedig 10 egyen-

lô részletben 10 év alatt évente 920 ezüst forinttal törlesztették a

gazdák. Az utolsó fizetést 1867. december 25-ig kellett teljesíteniük.

Amíg a részfizetés tartott, addig 5%-os kamatot fizettek, amit a

tôkével együtt kellett fizetni. A kifizetett tôke után kamat nem járt.

Ha a kitûzött idô elôtt nagyobb összeggel fizetnének a gazdák, azt

el kellett fogadnia az apátságnak. Ez a teher és kötelezettség a bir-

tokosokat egyaránt és egyetemesen kötelezte, terhelte. Ha a bir-

tokos közben megváltozott volna, a teher az új birtokosra és az

adózással terhelt birtokra is átszállt. A teher a megyei telekkönyvbe

bejegyzésre került. A fizetés alól kibújni, halasztási vagy elengedési

kérelemmel bárhova fordulni nem lehetett. A fizetésre egyetemleges

jótállás vonatkozott, ami azt jelentette, hogy a szôlôbirtokra a birtok

utáni arányban, terményeik vagy birtokuk lefoglalása terhe mellett

er, or at best bought them local wine that was much cheaper than the

Order’s own finer estate wines. The Convention also prohibited the

estates to sell their own quality wines and brandy through taverns,

requiring them instead to lease the taverns and other usufructs

through auction, for a higher gain. Going into minute details,

Archabbot Mihály Rimely depicted for the Chapter the magnitude of

losses in wine receipts triggered by the abolition of villeinage and

socage. All in all, missed revenues from wine and related costs

accounted for more than half of the 105,960 f 31 kr in total losses

posted by the Archabbot. 

Under § 24 of the Patent, passed on March 2, 1853, the wine

growers of the commune of Pázmánd made an agreement for per-

petual redemption with the Abbey of Pannonhalma, which had

tithing rights on 17 hectares of vines on the lower part of the

slope. By way of redemption, the growers agreed to pay the abba-

tial treasury 9200 silver forints in 10 equal installments over a

period of 10 years. In this way, the last installment became due on

December 25, 1867. The growers also owed an interest of 5% on

the outstanding balance, payable at the time the principal install-

ments became due. Under the deal, the abbey would have to

accept if the growers decided to pay off their debt earlier than the

deadline originally agreed. The deal imposed an equal measure of

liabilities on both parties, and stipulated the assignment of liabili-

ty for the redemption payments if a piece of land was sold to a

third party. The encumbrance was entered in the county proper-

ty register. In regard of the payments no grace period, deferral or

waiver was allowed through application to any forum. The oblig-

ation was subject to joint and several guarantee, meaning that any

property could be seized and sold to pay for the redemption bal-

ance with interest plus any cost incurred in the collection process.

If all the above conditions were met, the growers would be ulti-

mately released from the burden of paying the tithe and ninth,

and the vineyards would be finally free, although lesser

usufructs were allowed to survive in each vineyard in the form

of taverning rights granted for half of the year. The contract

was signed in four copies on October 19, 1857, and presented

to county officials by Mór Czinár and Félix Jankó on behalf of Pannónia Szó́ló́skertje
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fogalmazott, hogy “…a helyzet komolyságára rámutatva, szívére kössem

mindenkinek a borral való takarékosságot”. Ezért a rendházakban min-

denhol külön kezelôket nevezett ki a pincékbe. A pincekezelôk

számára pedig ez év októberétôl életbe léptetett egy utasítást, ami

alapján a pincemunkákat ellenôriztette. A takarékos és szûkös

borgazdálkodást, valamint a borokra figyelést jelezte az is, hogy a

pápai székház jobb minôségû bort kért fehérbôl és vörösbôl is, amit

1895. november 12-én a fôapát engedélyezett is, mert a tihanyi

vörös “…olyannyira savanyú volt, hogy nem adhattuk fel” – írták

Pápáról. A tihanyi ugyanis 11 éves óbor volt. Ünnepnapokon jobb

minôségû bort szerettek volna felhasználni, fogyasztani. “A fehér

extra-bor, eltekintve a most végét járó kissé penészes szagú bortól, nagyon jó,

mindazonáltal a rendtárs urak igen óhajtják, hogy kíválóbb napokon vagy

alkalmakkor más fajtájú extra-bort is élvezhessenek, ne folyton-folyvást

csak fülöpit.”

1901. december 23-án a pannonhalmi fôapát elégedetten álla-

píthatta meg: “A Rend szôlôinek reconstruálásával bortermésünk és ezzel

pannonhalmi Központi pinczénk borkészlete is jelentékenyen emelkedett

annyira, hogy gazdasági fontos érdekünkké lesz fölös mennyiségû

borainknak akár árusítás utján való értékesítése.” Ezért a borárakat a

nagyobb forgalom reményében leszállították, mert a borokat

nagyobb körben akarták megismertetni. A jó évjáratokkal is mag-

yarázható az a hordóhiány, amelynek csökkentésére fôapáti kör-

levél hívta fel a figyelmet 1901. szeptember 1-jén. Az elfekvô üres

hordókészletet be kellett jelenteni, mintegy 270–275 hl edénnyel

szerettek volna számolni, miközben Gyôrött, Esztergomban,

Szántódon, Zalaapátiban, Pápán, Sopronban, Füssön és Komá-

romban egyáltalán nem volt nélkülözhetô hordó. Bakonybélben

kettô volt, de rossz állapotban, a somlói pincében 28 db, köztük

20–22 akósak is, összesen 448 akó, vagyis közel 250 hl. A tihanyi

gyûjtôpincében 16 db, összesen 67 hl, de ezeket a tihanyi apátság

nem tudta nélkülözni. Kôszegen is 5 db, összesen 23,99 hl-nyi

ûrtartalmú boroshordót találtak. A hordókra azért is szükség volt,

mert a törvényi elôírások alapján a legkisebb megengedett folyós

árubor mennyisége 50 liter volt. A palackos borok árait is leszállí-

tották, a Somlyó Gyöngye (aszús, kései szüretelésû desszert bor)

kivételével.

better to drink on holidays. "Apart from a faintly musty lot we are

now finishing," they wrote in their letter of application, "our white

wine is very good indeed. Nonetheless, the fellow brethren have

been desirous of a little variety and wished they could enjoy some

fine white other than the run-of-the-mill wine from Fülöp, at least

on holidays or other occasions."

On December 23, 1901, the abbot of Pannonhalma was content

to acknowledge that "the reconstruction of the Order’s vineyards

boosted our crops and wine inventories to the point where we find

it of prominent economic interest to sell our surplus stock com-

mercially." In an effort to introduce its wines to a wider clientele

and increase sales volume, the abbey cut its prices. A series of good

vintages explained the emerging shortage of barrels. On

September 1, 1901, the abbot issued an encyclical to alleviate the

shortage by requiring the reporting and contribution of empty

casks. The communities of Gyôr, Esztergom, Szántód, Zalaapáti,

Pápa, Sopron, Füss, and Komárom had no empty casks to report.

The two reported from Bakonybél were in ill repair. The cellar in

Somló offered 28 empty casks, with a total capacity of 448 akó, or

nearly 250 hectoliters. The gathering cellar in Tihany had 16 bar-

rels (67 hectoliters in total) but was unable to do without them. The

monks in Kôszeg found five casks, with a total capacity of 24 hec-

toliters. One important reason why casks were sorely needed had

to do with the stipulation of 50 liters as the minimum amount of

wine that could be sold in bulk or by the glass in taverns. The abbey

also lowered the price of its bottled wines, except for a late harvest

dessert wine called Somlyó Gyöngye (the "Pearl of Somló"). 

The development of modern 

vineyard and cellar technology 

The reconstruction of vineyards foregrounded a number of new

technological elements, making it pressing to rethink the age-old

techniques of grape-growing and winemaking. The period from the

last decade of the 19th century to World War I saw a progressive

boom in the Benedictine estates. Abbots Ipoly Fehér (1892-1909)

and Tibor Hajdú (1910-1918) both considered the proper cultivation

Magyarországon az 1875-ben megjelent filoxéra (szôlô-

gyökértetû) a magyar történeti borvidékek gazdáit koldusbotra jut-

tatva majd tíz év alatt kipusztította a kötött talajú szôlôket. A rend

szôlôit nem egyszerre érte a filoxéra támadása. A sokorói dom-

bokon 1887 októberében jelentkezett. Vaszary Kolos fôapát

(1885–1891) a szôlészet irányítására azonnal szakképzett szôlészeti

inspektort szerzôdtetett.

Háromféle módon próbáltak meg védekezni a korabeli sza-

kvéleménynek megfelelôen. 1890-ben elkezdték az állam által

támogatott szénkénegezést, majd az amerikai vad fajtákból álló any-

atelepek létrehozását. Pannonhalma a tényôi és a talliáni anyatelep

létesítésével a környék szaporítóanyag-ellátó központjává vált.

Ezeket a fajtákat használták fel az oltványszôlô készítésénél a

gyökérrész kialakítására, mint filoxérának ellenálló fajtákat. A har-

madik sikeres védekezési-megelôzési módszer a nagy kvarctar-

talmú (75%-os), laza, úgynevezett immunis homokterületekre

történô szôlôtelepítés volt. A fôapátság már az országos kampány

elôtt megkezdte a homoki szôlôtelepítést.

Fehér Ipoly fôapát (1892–1909) országos ismertségét és kapc-

solatrendszerét példásan használta ki. A földmûvelésügyi miniszter

segítségét kérte a védekezési munkálatok megszervezésében, a

szénkéneg (szén-diszulfid) megszerzésében, mind az amerikai

alanyfajták, mind az immunis homokterületek vizsgálatában, ker-

estetésében. A fôapát a kultuszminiszter kérésére egyházmegyéje

plébánosait és tanítóit szakkönyvekkel vértezte fel, és körlevélben

szólította fel ôket, hogy mind a szószékrôl, mind a katedra mellôl

hirdessék a filoxéra elleni szakszerû védekezést. Ezzel egyben hitet

és reményt öntöttek a szôlôsgazdák lelkébe, akik legyôzhetetlennek

hitték a filoxérát. A borkészletek csökkenése miatt a fôapát 1890.

szeptember 12-én a nagykáptalan döntése értelmében úgy határo-

zott, hogy a fômonostorba szolgáltatott bort készpénzben ki kell

fizetni. A borkészletet eladás után vasúti kocsikon mozgatták, szál-

lították már ekkor, ami viszont eleinte sok nehézséget okozott,

ugyanis a postai értesítés után ki kellett váltani, át kellett venni, el

kellett szállítani a bort. A filoxéra elleni küzdelem folyamatos volt és

lassan eredményt hozott. Már 1893-ban meglátszott az új

telepítések és a gondos kezelések eredménye, a fôapát mégis úgy

support, starting in 1890. The other solution consisted in replanting

the vineyards with European varieties grafted onto resistant, direct-

producing American rootstock. By founding stock farms in Tényô

and Tallián, Pannonhalma became the region’s number one source of

propagation wood. The most effective countermeasure of all was to

plant vines in sand with a quartz concentration of at least 75%, a soil

type immune to the pest. The abbey began to plant in sand early on,

before the nationwide campaign took off.

Taking advantage of his good relations with the government,

Abbot Ipoly Fehér (1892-1909) appealed to the minister of agricul-

ture for help in organizing the protection campaign, including the

procurement of carbon disulphide, the study of American rootstocks,

and the identification of sandy soils suitable for new plantation. In

return, he satisfied the request of the minister of culture by distribut-

ing manuals to the county’s parish priests and teachers, and issued an

encyclical urging the dissemination of professional methods in the

battle against the phylloxera. In this way, the Order brought a ray of

hope to the growers, who had come to regard the pest as invincible.

Dwindling wine inventories in 1890 led the abbot to implement a

Chapter resolution requiring cash payment for wine shipments to the

main monastery. Already in those days, wine was shipped by rail.

This presented its own administrative difficulties, as the wine had to

be redeemed at the station by presenting a postal notice of delivery.

In the meantime, the battle against the phylloxera continued and

slowly began to produce results. As early as 1893, the influence of

new plantations and the care taken in the vineyards were felt, but the

abbot cautiously reminded his followers "…of the gravity of the situ-

ation," urging prudence in the use of existing wine inventories. To

implement his austerity program, he appointed a cellar steward in

each monastery and issued an instruction providing for the inspec-

tion of the cellars. The frugality of wine consumption was illustrat-

ed well when the Benedictine community in Pápa requested better

quality wine, both white and red. On November 12, 1895, the arch-

abbot granted the request of the brethren from Pápa, who had

complained that their stock of red wine from Tihany–an 11-year

old vintage–was "so abominably sour that we could no longer pos-

sibly serve it to anyone." In addition, the monks desired something

Vitál Kornél szôlészeti inspektor szakvéleménye 
a filoxéra leküzdésérôl (1887. október 22.)

A report by vineyard inspector Kornél Vitál, proposing 
measures against the phylloxera (October 22, 1887)
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li taggá választotta. Az erkölcsi-szakmai elismerések sora azonban

ezzel még nem ért véget. Az 1912. évi káptalan megállapította, hogy

a kezelési költségek a napszámbérek emelkedése miatt jóval nagy-

obbak, mint korábban, de a szôlôk tiszta jövedelme meghaladta a

kataszterre megállapított jövedelem ötszörösét. A borkészlet

feleslegét biztosan felvásárolták. Ekkor az értékesebb pecsenye-

borokat keresték, ezzel magyarázható, hogy rövid idô alatt majd

kétszeres mennyiséget adtak el belôle. 1920-ban a Magyar

Szôlôsgazdák Országos Egyesülete 61. sorszám alatt alapító taggá

választotta a fôapátságot. 1922. augusztus 25-én az Országos Szôlô-

és Borgazdasági Kiállításon a Pannonhalmi Fôapátság központi

szôlô- és pincegazdasága aranyérmet kapott. 

Már nemcsak hordós, folyós, lédig bort értékesítettek, hanem

saját palackozásút is. Borpalackozásra 1897-ben, majd 1898-ban

javaslat született. 1901-ben 0,35 és 0,7 literes kiszerelésû üveg-

palackokban forgalmazták a különleges somlói borokat. Ez azon-

ban azt jelentette, hogy címke, dugó, festett üvegpalack kellett min-

dehhez (a fehér áttetszô volt a legdrágább), ami a termelési költ-

ségeket alaposan megnövelte. A borospince munkásait ekkor már

palackdugaszoló és dugópuhító is segítette. 1902-ben palackozott

formája is volt a somlói, sági, bársonyosi, hegyi (kisécsi, tényôi) asz-

tali és vörös boroknak. A fajtaborok mellett házasított cuvée típusú

borok is készültek és a Pannonhalmi Fôapátság borait miseborként

is hirdették. A kelendôbb borokat az új fajták elterjedése is piacra

segítette. A Rostaházy-féle szôlôben Olaszrizlinget, Ezerjót és cse-

megeszôlôt is termesztettek. Somlón az 1897-ben ültetett Ezerjó, a

Juhfark, de az 1900-ban telepített amerikai fajták is a nagyobb

választékot szolgálták. Somlón a Dömölki Apátság 4712 négy-

szögöles szôlôjében Chasselas fajtát is telepítettek, a Zalavári

Apátság 7903 négyszögölnyi területére Olaszrizlinget és amerikai

alanyfajtát, míg a Pannonhalmi Fôapátság 5140 négyszögöles

területén Ezerjót és amerikai alanyfajtát. A régi, bevált, somlói ízt,

karaktert adó fajták közül mindegyik Benedek-rendi szôlôben meg-

található volt a hagyományos ragszôlô, a Juhfark, a Budai zöld. 

A borok belsô forgalmazásában érdekes tendencia figyelhetô

meg. 1891 áprilisában a pápai házfônök a járhatatlan utak miatt

hiába kért bort Tihanyból, kénytelen volt helyben vásárolni. Ez a

cellar of the Pannonhalma Abbey collected a gold medal at the

National Fair of Viticulture and Enology.

At this time the abbey sold some of its production in bottled form

to supplement its sales in bulk. Bottling was first proposed in 1897

and 1898. By 1901, special quality wines from Somló were filled in

0.35 and 0.7 liter bottles. All this presupposed labels, corks, and tint-

ed glass bottles (colorless, transparent glass was more expensive)

which added a great deal to the production costs. The abbey even

acquired a corking machine and a cork softener to facilitate bottling.

In 1902, the red and white table wines from Somló, Ság, Bársonyos,

and Hegy (Kisécs and Tényô) were all available in bulk or bottled. In

addition to solo varietal wines, the abbey made several blends, and

sold some of its production as communion wine. The varieties grown

in the Rostaházy vineyard included olaszrizling, ezerjó, and even

table grapes. Ezerjó and juhfark, planted in Somló in 1897, along

with a few American grapes introduced in 1900, served to broaden

the available range. In Somló, the Abbey of Dömölk planted chasse-

las on 1.7 hectares, the Abbey of Zalavár olaszrizling and American

rootstock on three hectares. The Archabbey of Pannonhalma itself

planted ezerjó and American rootstock on two hectares. Each plan-

tation operated by Benedictine monks contained a smaller or greater

proportion of the traditional varieties that delivered the true and tried

Somló character, including ragszôlô, juhfark, and budai zöld.

An interesting trend appeared in the internal trafficking in wine. In

April 1891, the superior of Pápa, after impassable roads cut off his

supply from Tihany, had no choice but to source his wine needs local-

ly. His purchase followed the new method–no doubt in part pro-

voked by the decline of inventories due to the phylloxera–whereby

the central cellar of Pannonhalma paid money for quality wines pro-

duced within the bounds of the Order. By introducing money-based

trading, the abbey established one of the principal criteria for a capi-

talist market economy. The central cellar even offered to shoulder the

shipping costs. In 1905, a rising demand for siller, a wine type some-

where between a very light red and rosé, was clearly the result of the

habit of blending off inferior red wines and selling them as "cuvées."

Wine prices at the time were intentionally kept low to stimulate sales,

even as a succession of harvests yielded increased quantities of crop.

Az új szôlészeti-borászati 

technológia kialakítása

A szôlészeti-borászati rekonstrukció révén a hagyományos szô-

lô- és bortermelés keretét szétfeszítô új technológiai elemek jelentek

meg. Az átalakuló, egyre több természettudományos szakismeretet

kívánó szôlôtermesztési és borászati technológia az évszázados

módszerek újragondolását tette szükségessé. A 19. század végétôl

az elsô világháborúig a bencés birtokok gazdálkodásában fokozatos

gazdasági erôsödés figyelhetô meg. Köszönhetô ez annak, hogy

Fehér Ipoly, majd Hajdú Tibor fôapát (1910–1918) nagy jelen-

tôséget tulajdonított a szôlôgazdaságnak, a borászatnak. Jelentôsen

szaporodott a fôapátság szôlôterülete ezen idôszak alatt, 1910-ben

például egy kiváló adottságú somlói szôlôvel. Bencés ellenôrzés

mellett borászati iskolát végzett szakemberek bevonásával a mod-

ern szôlészet és borászat alapjait is e két fôapát rakta le. A fi-

loxéravész kikényszerítette a korszerûbb mûvelésmódot: a fogatos

mûvelést, a permetezést, a porozást, a mûtrágyázást. A Rostaházy-

féle szôlô 1917. évi felszerelése között találhatunk dugattyús borfe-

jtôgépet, gumitömlôt (szívó és nyomó), Mabille típusú szôlôsajtót,

zúzó-bogyózó gépet, kutyafejet, a fejtéshez szükséges borszóró szel-

lôzôrózsát. Permetezôgépbôl 6 darab, moly-pillefogó lámpából 5

darab állt rendelkezésre. A kapáló eke, a permetes kád szintén a

gyarapodó eszközállományt mutatja. 1921-ben gôzöltetô kazánt

kölcsönzött ki a fôjószágkormányzó. Az önköltséget nemcsak ezek

a gépek és új eszközök növelték, hanem például a tûz- és a jégkár-

biztosítás is, amelyet 1920. november 25-én kötött a fôapátsági

szôlôszeti felügyelôség 4518 korona értékben. Nem véletlen, hogy a

századfordulón már az országosnál jobb termésátlagok és növekedô

kereslet jellemezte az apátsági szôlôgazdálkodást. A borárak azon-

ban nem emelkedtek olyan ütemben, mint a termelési költségek,

ami viszont gyengítette a szôlô- és bortermelés jövedelmezôségét.

1896-ban miniszteri felkérésre a rend borai szép sikerrel vettek

részt az ezredévi kiállításon, amelyen millenniumi nagy éremmel

tüntették ki a fôapátság központi pincéjét Révfülöpi Rizlingjéért.

1897 elején Fehér Ipoly fôapátot az Elsô Magyar Országos

Pincemesterek és Pincemunkások Egylete egyhangúlag tiszteletbe-

of vines a priority, and added massive tracts of land to

Pannonhalma’s estate, including, in 1910, another superbly sited

vineyard on the slope of the Somló. They were the ones who lay the

foundations of modern Benedictine viticulture and enology by hiring

qualified winemakers who had studied under the Order’s patronage.

By the early 20th century, tillage with ox-drawn tools, spraying, and

synthetic manure had gained currency. The inventory of winery

equipment used in the cellar of the Rostaházy vineyard in 1917

included a piston-operated pump, rubber hoses, a Mabille make

press, and a crusher-destemmer, among other devices. The winery

employed six spray machines and five moth-trap lamps in the vine-

yard. A hoeing plow and a mixture tank were added. In 1921, the

chief steward rented a steam boiler. The cost of production was

raised not just by the acquisition of new machinery, but also by the

insurance policies against fire and frost damage that the abbey’s

superintendent took out on November 25, 1920, for a price of 4,518

crowns. At the turn of the century, the abbey’s wine business was

characterized by rising demand and improved yields outstripping the

nationwide average, although the higher production costs that went

hand in hand with higher wine prices kept net profits relatively low.

Nevertheless, the wine boom was instrumental in restoring the

abbey’s financial and economic equilibrium. In 1896, on the request

of a cabinet minister, the Order entered some of its wines for the

Millennium Fair in honor of the thousand-year anniversary of the

Hungarian state. Its Révfülöp Rizling garnered a grand millennium

medal for the estate cellar of the abbey. Early in 1897, abbot Ipoly

Fehér was unanimously elected as honorary member of the First

Hungarian Society of Cellar Masters and Cellar Workers. This was

just the first in a long series of moral and professional tributes. The

Chapter of 1912 found that, although production costs had increased

due to higher day wages, the abbey’s net income from its vineyards

was more than five times the minimum amount stipulated by the wine

cadastre. Surplus wine inventories were probably sold in bulk. The

most sought-after wine type of the day was the pecsenyebor, i.e. finer

quality, often not fully dry whites recommended with roasts. In 1920,

the National Association of Hungarian Growers elected the abbey as

a founding member. On August 25, 1922, the principal winery and

Kemény Fülöp bencés szôlôfelügyelô a Rostaházy-szôlôben
(ismeretlen bencés felvétele)

Fülöp Kemény, a Benedictine supervisor, 
in the Rostaházy vineyard
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hogy a jövôben a gazdák saját pénzen kezeljék szôlôiket, viszont a

bort a tôkés gazdálkodás módszerével a rend pincemestere vegye

meg. A pincekezelô ezután csak a borral törôdjék, és évente mér-

leget készítsen.

Mindezen követelmények teljesítése csak új ismeretekkel

felvértezett, a tôkés gazdálkodás szakmunkásigényének megfelelô

bérmunkásréteggel és munkairányítóval volt elképzelhetô. A régi-

hez való ragaszkodás, a régi mentalitás, a hagyományos munkamo-

rál és szakismeret sok problémát okozott. Külön szôlô- és pincegaz-

dasági felügyelô kezelte a központi (pannonhalmi) és a somlói

pincét. A pannonhalmi felügyelôhöz tartoztak a központi gazdaság

szentmártoni és tényôi szôlôi is. A kiscelli (Dömölki Bencés

Apátság), tihanyi, somogyi (Tihanyi Bencés Apátság) és a zalaapáti

jószágkormányzók pincét is felügyeltek. A szôlészeti felügyelôk

jogköre a kerületi felügyelôéhez hasonlított, de – és ez a bor értékét

mutatja – évente egy hl-nél több bort csak a központi kormányzat

engedélyével adhattak el. ’k fogadták fel a vincelléreket, a vin-

cellérek pedig a napszámosokat, a szôlômunkásokat, a kádárokat (a

központi pincéhez elôzetes fôapáti jóváhagyással) és a pincenapszá-

mosokat is. Az 1912. évi káptalani határozat a magyar királyi

központi szôlô- és pincefelügyelô javaslatára már csak vin-

cellériskolát végzett vincellérek alkalmazását engedélyezte. Ettôl az

évtôl minden szôlôben szôlômestert alkalmaztak, a központi

pincében pedig pincemesteri állást létesítettek.

Az adminisztratív irányítás az ellenôrzés megkönnyítése

érdekében is fontos volt. Az ügyiratforgalmat iktatókönyvek rögzí-

tették. Negyedévente lezárt, folyamatos bejegyzésû pénztári naplót

vezettek, ez alapján készítették el a féléves mérlegeket, feltüntetve a

maradék bort, illetve a hiányt is. Tárgy szerinti bontásban, külön

nyilvántartókönyv tartalmazta a szôlô- és a pincegazdaság bevéte-

leit, kiadásait. Félévente zárták és pénzügyi mérleget készítettek. A

munkanaplók, raktári készletnyilvántartó naplók mellett a termény-

és pincenaplók is az elszámoltatást szolgálták, amiket negyedévente

zártak, illetve év végi mérleggel véglegesítettek. A szôlô- és

pincegazdasági felügyelôk jelentései is gazdagították az admin-

isztrációt. Beszámolók, jelentések, leltárak, bértáblázatok tették

lehetôvé az üzemvitelt, a precíz gazdálkodást. A gazdasági vezetôk

approval of the central administration if they wanted to sell more than

one hectoliters of wine a year. They were in charge of hiring vine-

yardists, who in turn hired day laborers, vine dressers, cellar workers,

and coopers (employment of the latter by the central cellar was sub-

ject to the abbot’s own advance approval). On the recommendation of

the Hungarian Royal Supervisor of Viticulture, the Chapter’s resolu-

tion of 1912 prohibited the employment of vineyardists unless they

had completed trade school and were fully qualified. From this year

onward, each vineyard had to hire a vineyard master, and a post was

created for the supervision of the central cellar. 

These administrative steps were vital for a variety of reasons,

including that of facilitating inspection. The business documents

were entered in registers. The book of receipts and expenditures was

closed quarterly and served as the basis for the semi-annual balance

sheet, which indicated remainders and any missing inventories. A

separate book of entry contained an itemized list of receipts and

expenses. The various work sheets, reports, inventories, wage sched-

ules, logs, and cellar journals–closed quarterly and totaled in a bal-

ance sheet at year’s end–served to enforce accuracy of accounting

and efficient operation. To promote the adult training of business

managers, the Order offered professional textbooks at the discount-

ed price of 65 forints when it set up the district economic libraries.

The same thinking guided the abbot when he appointed cellar

experts in 1893 (a teaching assistant named Grätzer to Bakonybél,

and a Professor Vendel Schutz at the Benedictine High School of

Pápa).

The high esteem of know-how, skills, and professional qualifi-

cations soon came to be reflected in the salaries and benefits paid

to those working in the wine sector. At the end of the 19th cen-

tury, it was still accepted practice to pay employees in conventio

(a corrupted form of commentio), consisting of a cash salary and

supplementary consideration in kind. In this way, vineyard mas-

ters, qualified vineyardists, cellar masters and coopers were all

entitled to an allotment of wine, wheat (or other grain), milk,

firewood, and the right to raise hogs. In 1905, the archabbot

appointed László Bálványossy, the former cellar master of

Zalavár, to the new post of general cellar master in Pannon-

vásárlás azonban összhangban volt azzal az új módszerrel – részben

a filoxéra hatására csökkent borkészlet miatt is –, amely szerint a

központi pannonhalmi pince pénzért vásárolta meg a jó minôségû

belsô borokat, így a pénzforgalom bevezetésével a kapitalizálódó

gazdaság egyik fô ismérvét valósította meg. A jó borok reményében

még a szállítási költséget is a központi pince vállalta át. 1905-ben a

siller borok iránti érdeklôdés nôtt meg, mert a gyengébb minôségû

vörösborokat összeöntve, házasítva, mai fogalmat használva cuvée

típusú bort hoztak forgalomba. A borok árát alacsonyan tartották

ekkor, mert az értékesítés lanyhább volt, az újabb és újabb szüreti

eredmények viszont növekvô termésmennyiséget mutattak. A fô-

apát ki is hirdette, hogy aki évenként legalább 40 hl asztali bort

vásárol, vagy régebbi siller borokat, és a saját hordójában szállítja el

azokat, az literenként 6 fillér árkedvezményben részesülhet, aki 60

hl-t, az 8 fillér kedvezményt kap literenként. 

Egy 1902. évi kimutatás szerint a központi pince megrendelôi

köre igen változatos volt. Bort rendelt gróf Esterházy Károly, több

földbirtokos, hivatalnok, minisztériumi alkalmazottak, tiszt-

ségviselôk, egyetemi tanárok, vendéglôsök, katonatisztek, a

Nemzeti Casino, kereskedôk, de még a báró Eötvös József

Collégium is.

A nagy érdeklôdés miatt, illetve a különleges áru, a bor ter-

melése érdekében a borgazdálkodást állandóan korszerûsíteni kel-

lett. 1881-ben már felfigyeltek az úgynevezett “Borügy”-re, vagyis

arra, hogy a rend bevételeinek és kiadásainak mérlege deficitet

mutatott, szám szerint 446 307 forintnyit. Ezt az összeget pedig a

törzsvagyonhoz tartozó pénzösszegek nem fedezték. Mindez azért

alakulhatott ki, mert a lefolytatott vizsgálat szerint nem ismerték a

bor termelési árát, önköltségét. Az az összeg, amit annak véltek, a

10 forintos ár, csak mesterségesen képzett és nem a valós ár volt. De

a szôlôk termését sem ismerték. Ezért visszamenôleg ki kellett

mutatni a szôlôk mûvelési költségét, a termelt bor mennyiség és

minôség szerinti értékét, a szôlôk jövedelmét pedig ki kellett számí-

tani. A vásárolt és eladott borokat fel kellett tüntetni mennyiség és

minôség alapján. A pincekezelés árát is le kellett vonni a bor árából,

hogy önköltsége kiszámíthatóvá váljon, illetve ezzel terhelve a bor

valós ára kialakítható legyen. Újításnak számított az a gondolat is,

The abbot advertised a discount of 6 fillér per liter for annual orders

of table wines or older vintage siller over 40 hectoliters, and a discount

of 8 fillér for orders over 60 hectoliters, on condition that the buyer

provided his own casks for transportation. 

According to the books, the central cellar boasted a rather colorful

clientele that included aristocrats such as Count Károly Esterházy,

government officials and employees, public servants, university pro-

fessors, restaurateurs, army officers, the National Casino, various

merchants, and even the Eötvös József College. 

Wine production and business had to be modernized constantly to

meet increasing demand and expectations. The so-called "Wine affair"

erupted in 1881, when monks discovered a deficit of 446,307 forints

between receipts and expenses, which was not covered by the equity

of the Order. As the audit found, nobody was really familiar with the

production cost of the wines. The price of 10 forints was artificially

derived and did not reflect real-world costs as everybody had

assumed. Also, the knowledge of the vines and their crop was deemed

insufficient. As a result, it became necessary to retroactively show cul-

tivation costs, productions quality and quantities, and then to calculate

the profit margin. The Order made it mandatory to maintain records

of wine sales and purchases indicating both quality and quantity, and

to fashion realistic wine prices by incorporating the cost of cellar work.

It was proposed that growers cultivate their vines at their own cost in

the future, while wine purchasing was entrusted to the Order’s cellar

master, who subsequently devoted all his energy to the handling of

wines in the cellar, and reported annually to his superiors.

These reforms would have been inconceivable without supervisors

and paid workers who met the capitalist demand for skilled labor.

The old mindset, the fear of change, the traditional work ethics, and

lack of expertise presented obstacles on the road of progress that

were very difficult to surmount. The central cellar, in Pannonhalma,

and the cellar in Somló both had their own supervisors. The one of

Pannonhalma also oversaw the abbey’s vineyards in Szentmárton

and Ténye. The stewards in Kiscell (the Dömölk Abbey), Tihany and

Somogy (the Tihany Abbey) and Zalaapáti each had cellars report-

ing to them. The powers of viticultural supervisors were comparable

to those of district supervisors, but even they had to obtain the

Bársonyosi borok a pannonhalmi központi pincében 
(19. század vége)

Wines from the village of Bársonyos in the main cellar 
of the Abbey (end of the  19th century)
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A két világháború között, 

a tôkés borgazdálkodás útján

Az elsô világháborút követôen a rend súlyos gazdasági válságba

került. A hadikölcsönök és az infláció következtében szinte teljesen

elveszítette értékpapírjait. A Tanácsköztársaság a rend központi

pincéjébôl közel 300 000 hl bort államosított. 1919. július 24-én a ta-

nácskormány nevében a néphatalom részére a kommunista aktivis-

ták átvették, lefoglalták a borokat. A pontos listát készítô Kemény

Fülöp kormányzó feljegyzésébôl ismerjük a borkészletet, amit egy

háromfôs átvevô bizottság ellenôrzött. Így 1919. július 28-án a

Földmûvelésügyi Népbiztosság leltárába került át a fôapátsági

borkészlet és a borászati eszközök sokasága, 344 db hordóval (20

literes nagyságtól 4950 literesig, amely üres volt). Emellett 19 000

db névjegyes, vagyis címkés rajnai üres üvegpalack, 280 467 liter

hordós lédig bor és 1589,7 liter palackos bor, tehát összesen és

pontosan 282 056,7 liter, azaz 2820 hl kiváló minôségû bor. A Ta-

nácsköztársaság túlzásai közé tartozik, hogy szigorú és kérlel-

hetetlen harcot hirdettek az alkoholizmus ellen, és a borfogyasztást

ki akarták irtani. Ez a törekvés és az óriási eladhatatlan készletek a

tradicionális nemzeti italt, a bort fogyasztani akaró parasztságot a

tanácskormány ellen fordította, ami elôbb megoldhatatlan gazdasá-

gi, majd politikai feszültséget okozott. Az ideológiai támadások mel-

lett más károk is érték a fôapátsági szôlészetet-borászatot. 1920.

október 24-én a fôjószágkormányzó kivizsgálást kezdeményezett,

mert a Gyôrvidéki Mezôgazdák Szövetkezete 50 q rézgálicot szál-

líttatott Pannonhalmára, de a megrendelô ismeretlen volt, miközben

az elôzô évben a Tanácsköztársaság idején is 2875 kg rézgálicpótló

növényvédôszert szállítottak a fôapátságnak, 40 250 korona

összeggel terhelve meg a számláját. De az anyagra nem volt szük-

ség már akkor sem, hiszen a fôapátság rézgálic-szükséglete hosszú

idôre biztosított volt. 

A munkásfelvételnél a szakértelem vizsgálata mellett a felôl is

érdeklôdtek, hogy milyen mértékben vett részt a pályázó a tanácskor-

mány idején a különbözô megmozdulásokban. 1920. augusztus 25-én

Látrányi Lajos uradalmi alkalmazása elôtt bizalmas információt kér-

tek a Baj-féle pókvári uradalom plébánosától, hogy “…a tanács-

Agriculture, along with a host of equipment including 344 barrels

(ranging in size from 20 to 4950 liters) and 19,000 labeled bottles of the

Rhine type. In a typical gesture of propagandistic excess, the

Hungarian Soviet Republic declared an all-out war against alcohol and

made a concerted attempt to eradicate wine consumption altogether.

These efforts and the vast inventories left unsold pitted the peasantry

against the fledgling government. After all, wine was also the tradi-

tional national drink of Hungarians. The economic conflict escalated

into a stubborn political tension. However, the archabbey’s wine busi-

ness suffered more than just ideological damage. On October 24, 1920,

the general steward brought an inquest into the delivery to

Pannonhalma of five tons of copper sulphate by the Gyôr Region

Farmers’ Cooperative. Nobody knew who had placed this order, or

the one the previous year, while the Soviet was still in power, for 2,875

kg of copper sulphate substitute, for which the abbey was charged the

amount of 40,250 crowns. The abbey clearly had no need for the deliv-

eries whatsoever, as it had already stocked up an ample supply of cop-

per sulphate that was to last for years to come. 

It is hardly surprising that the Order made it a point in its job inter-

views not only to form an idea about the applicant’s expertise, but also

to inquire about his potential involvement in the actions during the

Hungarian Soviet Republic. On August 25, 1920, Benedictine

employers contacted the parish priest of the Baj Estate in Pókvár for

confidential information about a Lajos Látrányi, who applied for the

vineyard master’s post in Pannonhalma. It turned out that Látrányi

had been arrested and cross-examined on December 17, 1919.

The Trianon Peace Treaty left the abbey’s total acreage shrunk, but

it did not affect its vineyards. Then the land reforms of the 1920’s

brought a halt to the burgeoning progress of feudal estates through-

out the country. The adverse situation after the War is manifest in a

letter Jácint Weber, the Order’s general steward, wrote to the minis-

ter on May 13, 1321, requesting a waiver or reduction by 80% of the

excess tax levied on the wine inventory kept at the central cellar of

Gyôrszentmárton. Weber cited the predicament of local growers,

pointing out that the vineyards of Hoszpodár, Lestár, Répás, and

Kisécs–all in the vicinity of Gyôrszentmárton–did not yield enough to

even pay for the cost of production. The Rostaházy vineyard on the

szakmai továbbképzését szolgálta, hogy 1894-ben a kerületi gaz-

dasági könyvtárak létrehozásánál meghatározták, hogy a szôlô- és

pincegazdasággal foglalkozók évi 65 forintért vásárolhattak sza-

kkönyvet. Ezt a tendenciát erôsíti az a tény is, hogy 1893-ban sza-

kértô pincekezelôket neveztek ki, Bakonybélben egy Grätzer

nevû tanárjelöltet, a Pápai Bencés Gimnáziumban pedig Schultz

Vendel tanárt bízta meg a fôapát.

A szôlôben, a bor körül dolgozók javadalmazásában is megmu-

tatkozott, hogy a szakértelmet, a szaktudást, a képesítést megbe-

csülték. Általában a 19. század végén még konvenciót kaptak az

alkalmazottak, ami pénzbeli fizetést és természetbeli kiegészítést

jelentett. A bort, búzát (vagy más gabonát), tejet, tûzifát, sertés-

tartási jogot a szôlômester, a szakképzett vincellér, a szak pince-

mester, a kádármester is megkapta. 1905-ben az újonnan szerve-

zett fôapátsági pincemesteri állásra a korábbi zalavári

pincemestert, Bálványossy Lászlót nevezte ki a fôapát. A fôapát-

ságnál Rácz Sándor országos hírû szôlészeti és borászati m. kir.

központi felügyelô javaslatára 1909 elejétôl a szôlôtörzskönyvet is

használták és rendszeresen vezették. Ez a szôlôkre jellemzô ada-

tokat, a mûvelés mikéntjét tartalmazta. Ugyanezen évben Fehér

Ipoly fôapát részletesen szabályozta és megfogalmazta a

szôlômesteri szolgálati utasítást. A “munkaerô-politikában” a

hûséget nagyra értékelték. 1919 végén Petrik János szegôdô lev-

elében például megemlítették, hogy hûségesen viselte magát, ami

valószínû a forradalmi hónapokra való utalást jelenthette a

Tanácsköztársaság évében. A vincelléri ellátás nem lehetett

magas, ami a fizetésekbôl, a konvenciókból is látható. 1920.

február 16-án a Nagyécsen dolgozó Nagy Kverka József már az

elbocsátását kérte, bár csak január 1-jével állt munkába.

Indokaként azt hozta fel, amit a jószágkormányzó kézzel írt mel-

léklete tanúsít: “Elbocsájtását saját maga kérte, hogy családjának

jobb megélhetést biztosítson.” A szakmai végzettségû alkalmazott

megszerzése azonban továbbra is cél maradt. 1920. augusztus 23-

án a fôjószágkormányzó Budafokról a Magyar Kir. Pincemesteri

Tanfolyamból egy római katolikus vallású, nôtlen, tanfolyamot

végzett embert kért, mert a Rácz Sándor által javasolt korábbi

szakember mellé kerestek egy segédet.

halma. Again on the recommendation of Sándor Rácz, the

reputed Royal Supervisor, the abbey in 1909 introduced a vine

register for regular entries concerning vine and grape parame-

ters and cultivation methods. In the same year, archabbot Ipoly

Fehér drafted and issued his detailed instruction for vineyard

masters. The Benedictine "human resource policy" was particu-

larly appreciative of employee loyalty. A case in point is the con-

tract letter of János Petrik, from the end of 1919, which men-

tions "exemplary faithful conduct"–no doubt in allusion to the

revolutionary events during the year that saw the ephemeral

Hungarian Soviet Republic rise and fall . The vineyardist’s job

was not particularly high up on the ladder, as it can be gleaned

from the record of salaries and conventio disbursed. On February

16, 1920, a man named József Kverka Nagy, employed in the

Nagyécs vineyard, requested to be released from the job that he

had accepted only a few weeks before. His motif was attested to

by the steward who attached the following hand-written note to

the application: "Requested to be released himself so that he

may find a better living for his family." The low salaries notwith-

standing, the abbey continued to seek out highly qualified pro-

fessionals. On August 23, 1920, the general steward requested

the appointment of an unmarried, Roman Catholic graduate of

the Royal Cellar Master Course in Budafok, to serve as assis-

tant to the expert recommended by Sándor Rácz. 

Between the two World Wars: 

Toward a capitalist wine industry

In the wake of World War I, the Order found itself in the grip of

crisis, with most of its papers lost through war loans and inflation.

Then the Hungarian Soviet Republic "nationalized" nearly 300,000

liters of wine, both bottled and in casks, from Pannonhalma’s central

cellar. What happened was that, on July 24, 1919, communist activists

simply seized the wines on behalf of the Soviet Government and pop-

ular power. Governor Fülöp Kemény made a precise inventory, which

was received and guarded by a three-member committee. On July 28,

the abbey’s wine inventory was transferred to the Commissariat of

Tavaszi munkák a Hoszpodár-szôlôben 
(Palatin Gergely bencés felvétele – 1890-es évek)

Spring works in the Hoszpodár vineyard
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munkavállalók sokaságában is éreztette hatását. Szíjártó János

1920. szeptember 3-án írt felvételi kérelme szerint románul, olaszul

és keveset németül is tudott, Bihardiószegen középfokú szôlészeti

szakiskolát, Budafokon pincemesteri tanfolyamot jeles eredmén-

nyel végzett, hatéves gyakorlattal rendelkezett. Két évet gróf Teleki

Gézánál Cselmán (Erdély), két és fél évet Budafokon a pincemes-

teri tanfolyamon, másfél évet a simongáti béruradalomban töltött el.

Kérelme egybeesett azzal az elképzeléssel, hogy képzett, gyakorlat-

tal rendelkezô munkavezetôk legyenek a fôapátsági szôlôkben,

pincékben. 

Bár sokan jelentkeztek borért, az üzleti eredmény mégis két-

séges volt. 1918. december 12-én egy esperes vásárolt pannonhalmi

borokat, de drágállotta az árat. A fôjószágkormányzó levélben

válaszolva megírta, hogy az óborok ára magas, csak az újborok árai

lettek alacsonyabbak. Így is a pannonhalmi pincében 12 koronáért

jó minôségû bort árulnak, miközben Gyôrben a kocsmai vinkót 14

koronáért lehetett csak megkapni. Ezért, ha nem fizeti ki a vásárolt

bort, küldje vissza. 1920. október 16-án a Dunapalota Szállodába

mintakollekciót küldtek. 1920. november 2-án a híradások a pan-

nonhalmi borokat 5 svájci frankra, a palackozottakat 8–10 frankra

értékelték, ami a korabeli átszámítások szerint a 0,7 literes palack-

árunál 560–700 koronát jelentett. A labilis pénzügyi és gazdasági

helyzet miatt a Hangya Szövetkezetben lévô pénzt a fôapátságnak

nem betétként, hanem üzletrészként javasolták elhelyezni, mert a

betéteket a közeljövôben a hírek szerint lebélyegzik, és így az érték

50%-át elveszíthette volna a fôapátság. 1921. november 29-én Dr.

Tenczlinger József borszállítmánya ellentételezésénél a fôjószágko-

rmányzó annak a kívánságának adott hangot, hogy “…jobban

szeretnôk azonban, ha idegen valutát sikerülne kapnunk” a borokért.

Svájci és angliai nagytételû boreladásokról is tárgyaltak ebben

az évben, 600 hl-t a Balatoni Gazdák Szövetkezete is lekötött, a

pöstyényi Palace fürdôhotel pedig a Monarchia-korabeli borvásár-

lásokat szerette volna feleleveníteni palackos borrendeléseivel. A

megalakult Csehszlovákiába a kiszállítási vám 5 korona volt

literenként, a kiszállítási engedélyt a pöstyényieknek kellett elin-

tézniük. Cseh értékben megadták a borok árát, ezt a pincéknél kel-

lett kifizetni. A bor árát a palackok és a borcímkék is növelték. A

explaining that old vintages remained expensive, and that the price

reduction applied to new wines only. For 12 crowns, one could get

fine quality wine from the cellar in Pannonhalma, whereas bartenders

in Gyôr charged as much as 14 crowns for their inferior wines. The

steward suggested that the dean should return the shipment if he

thought they cost too much. On October 16, 1920, the abbey sent a

collection of wine samples to the Dunapalota Hotel. A few weeks

later, reports arrived about Pannonhalma wines in bulk and bottled

being appraised at 5 and 8-10 Swiss francs, respectively–the equiva-

lent of 560-700 crowns at the time. Due to unstable financial and eco-

nomic conditions, the Hangya Cooperative recommended that the

abbey do not make a direct cash deposit but invest the same amount

instead in a business share. The advice seemed justified in light of

rumors that cash deposits would be debased in the near future. If that

came to pass, the abbey would lose 50% of its savings. In a letter of

November 29, 1921, to Dr. József Tenczlinger concerning the

method of payment for his order of wine, the chief steward expressed

his "preference, nonetheless, for getting paid in foreign currency."

In the same year, the abbey was in talks over large shipments of

wine to Switzerland and England. The Cooperative of Balaton Re-

gion Farmers reserved 600 hectoliters, while the Palace hotel and spa

resort in Pöstyény sought to revive its patronage under the Austro-

Hungarian Monarchy by placing an order for bottled Pannonhalma

wines. Exports to the newly formed state of Czechoslovakia were

imposed a custom duty of 5 crowns per liter; it was the responsibility of

the Pöstyény party to take care of all permits. Wine prices were con-

verted to Czech currency, and had to be paid at cellar. The bottles and

labels obviously added to the cost of the wines. A company from

Geisenheim on the Rhine ordered sweet communion wine. Despite the

general lull in wine markets, on November 26, 1921, a sales agent

named Dr. József Kruzlinger from Pápa reported to the steward an

inquiry from a consortium of German, Austrian and Hungarian own-

ers who had tasted a sample of Pannonhalma wines and found them to

be impressive in terms of alcohol content, overall quality, and bottle

maturity. At the end of November, István Bódi and Co. from Szolnok

mentioned someone who wanted to buy based on a locally tasted sam-

ple. The proposal was for first-rate wines from the 1917 vintage, includ-

köztársaság alatt… nevezettnek a kommunizmus alatti viselkedésérôl…”

tájékoztatást kaphassanak. Látrányit ugyanis, akit szôlômesteri

állásban akartak Pannonhalmán alkalmazni, 1919. december 17-én

letartóztatták és kihallgatták.

A trianoni békeszerzôdés bár birtokcsökkenést eredményezett,

nem érintette a szôlôterületeket. Az 1920-as évek földbirtokreform-

jai visszavetették a rendi birtokok meginduló gazdasági fejlôdését.

A háború utáni kedvezôtlen helyzetet mutatja Weber Jácint

központi jószágkormányzó levele, melyet 1921. május 13-án írt a

miniszterhez a gyôrszentmártoni központi gyûjtôpincében levô, 177

184,7 korona bortermelési pótadóval terhelt termék pótadó alóli

mentesítését, illetve az adó 37 387,7 koronára csökkentését kérve.

Indokai a helyi bortermelés viszontagságos helyzetére mutattak rá.

A Gyôrszentmárton határában levô hoszpodári, lestári, répási és

kisécsi szôlôk teljes termése a termelési költségeket sem fedezte. De

a pázmándi szôlôhegyen az ún. Rostaházy-féle szôlôk sem voltak

rentábilisak. A Mocsa község határában levô szôlôk a fagykár miatt

szintén nem voltak nyereségesek. A Bársonyos határában fekvô

öreghegyi és strázsahegyi szôlôket a filoxéra tette tönkre. Az ez évi

kegyúri járandóságot térítés nélkül adták ki a plébánosoknak és

egyéb alkalmazottaknak. A pannonhalmi fômonostorban, az eszter-

gomi, gyôri, komáromi, kôszegi, pápai és soproni fôgimnáziumi

székházban, a bakonybéli és a celldömölki apátsági székházban

lakó 139 rendtag házi szükséglete személyenként 200 liter/év volt,

ami 27 800 liternek felelt meg. Mindezekért kéri a minisztert, hogy

bár 1920. november 30-ig “csakis hazafias áldozatkészségbôl” nem

kérték a termelési adó elengedését, de a háború utáni kedvezôtlen

tényezôk sora arra késztette a rendet, hogy – a törvény adta

lehetôséggel élve – kérjék az adó eltörlését számukra.

A háború utáni sok nehézség, az új fizetôeszköz körüli bonyo-

dalom és a fizetési fegyelem bizonytalansága a szôlôtermesztésre, a

borkereskedelemre is rányomta bélyegét. 1919. november 4-én az

új magyar kormány a Magyar Gazdák Szövetkezetét bízta meg a

szénkéneg elosztásával. A filoxéra ellen használt vegyszer még

decemberben vagy januárban érkezett meg, amit a fôapátságnak

lebélyegezetlen kék pénzben kellett kifizetnie. A trianoni békesz-

erzôdés az új határokon túlról érkezett menekültek és magyar

Pázmánd Hill was not any more profitable, while the vines of Öregh-

egy and Strázsahegy near the village of Mocsa had been decimated by

frost. The year’s advowson had been distributed to parsons and other

employees free of charge. The 139 members of the Order–in the main

monastery of Pannonhalma, the general secondary school seats of

Esztergom, Gyôr, Komárom, Kôszeg, Pápa, Sopron, and the abbeys

of Bakonybél and Celldömölk–had an average per capita wine con-

sumption of 200 liters a year, adding up to a total of 27,800 liters.

Weber pointed out to the minister that, prior to November 30, 1920,

the Order had refrained from applying for the tax waiver "exclusive-

ly as a matter of patriotic sacrifice," but that the unfavorable tenden-

cies after the War finally persuaded the Order to exercise its law-given

right and appeal to the minister to abolish the tax item in question. 

The hardship after the War, the complications around the new legal

tender, and the slackness of financial discipline all made themselves

felt in the wine growing and trading sector. On November 4, 1919, the

new Hungarian government put the Hungarian Farmers’

Cooperative in charge of distributing carbon disulphide. The chemi-

cal, used against the phylloxera pest, was delivered in December or

January, and the abbey had no choice but to pay in unstamped, blue

notes. In the aftermath of the Trianon Treaty, which deprived

Hungary of two thirds of its territory before the War, a multitude of

refugees from across the newly drawn borders flooded the country. A

job application dated September 3, 1920, identified the applicant, a

man named János Szíjártó, as being conversant in Romanian, Italian,

and German. Szíjártó had completed a secondary school of viticulture

in Bihardiószeg, and then went on to Budafok, where he graduated

with honors as a cellar master. He boasted six years of service in the

trade, including two years in Cselma, Transylvania, at the estate of

Count Géza Teleki, two and a half years in Budafok, and a year and

a half at the lease estate of Simongát. His application met the current

demand for highly qualified and experienced supervisors in the

abbey’s vineyards and cellars. 

Although the abbey received many commercial inquiries, deals

often fell through for one reason or another. On December 12, 1918,

a dean placed an order for Pannonhalma wines, but later complained

that the asking price was too high. The chief steward sent a reply

A pannonhalmi fôapátság szôlôbirtokai a 20. század elsô felében

Vineyards owned by the Abbey in the first half of the 20th century 
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ajánlotta még a Bársonyos Gyöngye 1916-os évjáratát, ami a

Somló Gyöngyéhez hasonló aszú volt. A jószágkormányzó fel-

hívta a kereskedô figyelmét, hogy “…meg kell kérnem

Fôtisztelendôséged, hogy a mintákat lehetô legtakarékosabban oly módon

méltoztassék felhasználni, hogy egy-egy üveg több és nagyobb rendelést

eredményezzen, mert különben az amúgy is minimálisra szabott árak

mellett a sok minta a teljes hasznot felemésztené”. Belföldi gyárak és

viszonteladók, például a Brázay Kálmán-féle gyár is érdeklôdött

exportborok iránt. A nagy érdeklôdésre tekintettel a központi

pince mellett a gyôri lerakat kisegítésére budapesti lerakat is

létesült olyan nagyságrendben, hogy a leltári értéke alig külön-

bözött a központi pincéjétôl. Ezekre az értékesítési, lerakati

telepekre azért is szükség volt, mert így elháríthatták a partner

esetleges szélhámoskodását. A pannonhalmiak óvatos

tartózkodása miatt az a nagyszabású borforgalmazási terv sem

jött létre, amelyet a Danubia Rt. kezdeményezett. Mind a hordós,

mind a palackos borexportra felkészült Pannonhalma. Míg 1899-

ben 7-féle bor 15 évjáratát palackozták, addig 1917-ben a kataló-

gus szerint már 10-féle bort palackoztak és értékesítettek, 1932-

ben pedig önálló termékként 19-féle bort palackoztak. A közpon-

ti pinceleltár szerint 53 tételben sorolták fel forgalmazott,

kapható boraikat.

A gazdasági világválság (1929–1933) idején a rendi gazdálkodás

is súlyos válságba került. Ekkor a kevésbé jövedelmezô szôlôket

kivágták. A válságot nagy erôfeszítések árán sikerült csak leküz-

deni. Kelemen Krizosztom fôapát idejében (1933–1950) a – már

nagyrészt mezôgazdasági és közgazdasági fôiskolát végzett –

bencés kormányzók pontos és átgondolt költségvetések alapján

gazdálkodtak. 1936/37-ben a boreladásból származó bevétel

81,29%, a pálinkaeladásból származó bevétel 3,71% volt, míg az

egyéb bevétel 15%. Az arányok mellett a szôlô- és bortermelés

jelentôségét mutatják a számok, de az összbevétel és összkiadás

így is  40 563,33 pengôs deficitet mutatott. A legdrágább bor az

1938. decemberi árjegyzék szerint a palackozott Bársonyos

Gyöngye aszúbor volt 2,1 pengôs árral, utána a Somlói Édes 1,7

pengôvel. Az ürmösbor más kategória volt, ez 2 pengôbe került

áfa nélkül.

judiciously as possible, ensuring that each bottle prompt a substantial

order, or else the numerous samples will devour all the little profit we

may hope for at such very low prices." The lots made for export also

attracted interest from domestic manufacturers and retailers, including

the factory of Kálmán Brázay. To satisfy the brisk demand, the abbey

established a warehouse in Budapest in addition to the one in Gyôr,

with an inventory volume almost reaching that of its own central cellar

in Pannonhalma. These facilities were also thought useful in preventing

any tricks and imposture on the part of partners. In fact, it was the

guarded reservation of the monks of Pannonhalma that ultimately pre-

vented the implementation of a large-scale wine distribution scheme

proposed by Danubia Rt. At the turn of the century, Pannonhalma was

fully prepared to export its wines bottled or in bulk. In 1899, the abbey

bottled 15 vintages of seven different wines. By 1917 and 1932, the cat-

alogues respectively listed 10 and 19 different export varieties.

According to the inventory of the central cellar, the total range offered

by the winery comprised no fewer than 53 different wines. 

Viticulture hit rock bottom during the Great Depression of 1929-

1933, when less profitable vines were cut out. Indeed, it took concerted

efforts to surmount this predicament. Under the abbacy of Kelemen

Krizosztom (1933-1950) the Benedictine stewards, most of them now

with degrees in agriculture and business, managed the Order’s assets

based on accurate budget calculations. In 1936/1937, wine accounted

for 81.29% of all sales, with brandy and other commodities respective-

ly representing 3.71% and 15% in the total. These figures give us a good

idea about the proportions of the commodity structure and underline

the significance of the wine production in the finances of the Order,

even if a deficit of 40,563,33 pengô between receipts and expenditures

was posted. Based on the price list of 1938, the abbey’s most expensive

wine was the bottled botrytis brand Bársonyos Gyöngye at 2.1 pengô,

followed by sweet Somló at 1.7 pengô per bottle. Ürmös (a vermouth-

like infusion of wine and herbs) represented a separate category and

cost 2 pengô excluding tax.

In 1941, the five Benedictine abbeys making up the congregation col-

lectively controlled an estate, including but not limited to vineyards, of

some 64,000 hold or 36,500 hectares in 54 communes. The largest

owner was the Archabbey of Pannonhalma, with 20,000 hectares. The

Rajna melletti Geisenheim misebort forgalmazó cége is jelentkezett

borvásárlási szándékkal, amely édes misebort rendelt. Bár pangás

volt a borpiacon, dr. Kruzlinger József borügynök 1921. november

26-án jelentette a fôkormányzónak Pápáról, hogy Budapesten egy

német–cseh–osztrák konzorcium a rend borai iránt érdeklôdött.

Szeszfok, minôség és palackérettség tekintetében analizálták a

borokat, és érettnek találták ôket. Ez év november végén Bódi

István és Társa Szolnokról jelentkezett, hogy a helyben megkóstolt

borra volna vásárló. Az 1917. évi elsô osztályú borokból 350 hl pec-

senyebort 90 koronáért, 150 hl vörös “somlóit” 70 koronáért és 120

hl asztalit is vennének. A pannonhalmi jószágkormányzó a Somlói

Vöröst kihúzta, mert a vásárló-megrendelô nem ismerte a somlói

borokat, hiszen ott vörösbort nem termeltek. Végül 5 040 000

korona értékben üzlet köttetett, ami a legvégsô alakban 6 500 000

koronára rúgott, mert 105 koronás átlagárban adták el a 300 hl pec-

senye, 200  hl vörös és 120 hl asztali borukat. A budapesti Grand

Hotel Hungaria, a Gundel Étterem és az Astoria Hotel is

Pannonhalmáról biztosította vendégei jó borait, sôt Angliába, a

London környéki tiszti kaszinókba is szállítottak ki bort. A pénz

romlása gondot okozott a több hónapos tranzakcióknál. 1922.

január 9-én Svédországba palackozott somlói aszúbort akartak

kivinni. A megrendelô nyári látogatásakor palackonként 150

koronában egyeztek meg. De mivel a magyar korona azóta csak a

felét érte, a fôapátság kérte a Stockholmssystemet, hogy a fentebbi

ár helyett 300 magyar koronáért vigye ki a borokat. 1922. február

28-tól a MÁV is emelt a szállítási tarifáin, ezért pl. a pecsenye-

borokat 68 koronával drágábban a Somló Gyöngye aszúborokat

pedig 90 koronával drágábban árusította Pannonhalma. Március

31-ével a fôapátság nyugtázta, hogy a svéd szállítmányért a 65 000

koronás csekket megkapta, és a bor 4 dobozban a szállító gyôri

cégnél, a Dávid Perl és Co. révén úton volt. 

Mindemellett olyan visszajelzések jelentettek egyértelmû szak-

mai sikert, mint amikor 1922. március 1-jén Schwartz József

Amsterdamból táviratozott Weber Jácint fôjószágkormányzónak,

hogy vevôi el vannak ragadtatva a pannonhalmi boroktól. A

Chateau Pannonhalmával és a Somló Gyöngyével a drága francia

borokat akarták kiszorítani Hollandiából.  A fôjószágkormányzó

ing 350 hectoliters of fine semi-sweet wine for 90 crowns, 150 hecto-

liters of Somló red for 70 crowns, and 120 hectoliters of table wines.

(The steward of Pannonhalma struck "Somló Red" from the order. If

the customer had been a little familiar with Hungary’s wine regions, he

would have known that no red wine was grown on the famous hill of

Somló.) Initially, the parties signed a deal for 5,040,000 crowns worth

of delivery, but the final price went up to 6,500,000 crowns after the

average liter price of 105 crowns was determined for the total order,

consisting of 300 hectoliters of semi-sweet white, 200 hectoliters of red,

and 120 hectoliters of table wine. Three famous establishments in

Budapest, the Grand Hotel Hungária, Gundel’s Restaurant, and the

Astoria Hotel sourced fine wines from Pannonhalma for their patrons.

The abbey even made export deliveries to officers’ clubs around

London. The devaluation of the Hungarian currency was a cause for

concern with transactions that took months to complete. For example,

a Swedish client on a summer visit to Hungary agreed to pay a price of

150 crowns per bottle of sweet botrytis secret wine from Somló. By the

time the delivery became due, the Hungarian currency had lost 50% of

its value, so the abbey requested Stockholmssystem to redeem the

wines for double the originally quoted price. On February 28, 1922,

MÁV, the Hungarian railway company, raised its transportation tariffs,

forcing the abbey to raise the prices of its own semi-sweet wines and

Somló Gyöngye, the abbey’s brand of sweet botrytis dessert wine from

Somló, by 68 and 90 crowns, respectively. On March 31, the abbey

acknowledged receipt of a check for 65,000 crowns for the delivery to

Sweden, already packed in four crates and on its way by agency of

Dávid Perl and Co., a shipping firm based in Gyôr.

In addition to these orders, the abbey received expressions of pro-

fessional regard in other forms as well. On March 1, 1922, a József

Schwartz sent a telegram from Amsterdam to chief steward Jácint

Weber, telling him that his clients were tremendously impressed by the

wines of Pannonhalma. Indeed, the two top brands of the abbey,

Chateau Pannonhalma and Somló Gyöngye, were pitched to compete

with the expensive French wines in the market. The chief steward also

recommended the 1916 vintage of Bársonyos Gyöngye, a sweet botry-

tis wine modeled on the illustrious counterpart from Somló. The stew-

ard respectfully asked the merchant "…to use the provided samples as

Subscriptio: Borászati szaküzlet Budapesten
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The Vineyard of Pannonia
3 3

Pannónia Szó́ló́skertje
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kezdôdött meg – elsôsorban egykori apátsági területeken. 37 ha

újonnan telepített szôlô van a Széldomb, Babszökô és Tavaszó

dûlôkben, 15 ha pedig termôültetvényként a Packalló dûlôben.

Az innen származó bor 2/3 részben fehér (Rajnai rizling,

Olaszrizling, Sauvignon blanc, Fûszeres tramini, Pinot blanc,

Chardonnay), 1/3 részben kék szôlôbôl (Pinot noir, Merlot,

Cabernet franc) készül. 

Az újonnan épült pincészet a Szent Márton-hegy délkeleti

lejtôjén található. Az 1870 négyzetméter alapterületû épülete-

gyüttes három fô részbôl áll, a présházból, a pincébôl és a kettôt

összekötô “kútból”. Ez a tagolás a környék uradalmi présházait

modellezte, ahol a présházban kinyert mustot fa, majd gumic-

sövek segítségével gravitációs úton, késôbb szivattyúkkal, borfe-

jtôkkel juttatták – az itteni “kútnak” megfelelôen – a pincébe, a

tároló és érlelô hordókba. A Millenniumi kápolna dombja alatti,

gépkocsival is jól megközelíthetô terasz szélén, részben a lejtôre

illesztve helyezkedik el a présház, amelynek tömege egy arche-

tipikus ház-forma. Belsô terét – a déli homlokzat kô lamellái által

– szûrt fény járja át. Itt történik a szôlô feldolgozása, bogyózása,

az áztató tartályokba vagy közvetlenül a présbe való juttatása és

a must átmeneti tárolása, kezelése. Az épület négy technológiai

szintbôl áll. Az áttörésekben rozsdamentes acéltartályok füg-

gnek. Ez a módszer biztosítja a szôlô kíméletes, gravitációs moz-

gatását. A pincében történik az évközi munkák zöme. A pincét

úgy tervezték, hogy messzemenôen alkalmazkodjék a telepített

fajták borászattechnológiai követelményeihez. A helyiségek a

hegylábhoz illesztett, növényzettel fedett támfal-építményben

kaptak helyet, itt található az acéltartályos erjesztô-, érlelô- és

tárolótér, a manipulációs tér, a raktárak és a palackozó. A tám-

falból kiinduló, bányászati technológiával vájt pincékben történik

a hordós érlelés, és a címke nélküli palackos tárolás. Ez az elren-

dezés a hegyoldal látványába történô legcsekélyebb beavatkozás-

sal jó belsô klímát és gazdaságos üzemeltethetôséget biztosít. A

borászat mint nyitott pince alkalmas arra, hogy az érdeklôdôk,

borkedvelôk betekintést nyerjenek az évi 300 000 palackot elôál-

lító pincészet életébe, és szervezett kóstoló keretében megismer-

jék a Pannonhalmi Apátsági Pincészet termékeit.

and Tavaszó vineyards, and there are 15 hectares of fruit-bearing

vines in the Packalló. Two-thirds of the production from the latter

site consists of whites (Rhine riesling, olaszrizling, sauvignon blanc,

tramini, pinot blanc, chardonnay), with pinot noir, merlot and caber-

net franc representing the red minority. 

Designed to accommodate the specific needs of the planted vari-

eties, the new winery building is located on the southeastern slope of

Szent Márton Hill. The complex is divided into three distinct sec-

tions: the four-story Press House where the grapes are processed, the

Wine House where the wines are made and matured, and the Chute

or Well, which provides the vertical communication between the two

main units. Modeled on the original articulation of the larger press

houses of the region, the facility uses the force of gravity to move the

grapes and must, which is the best method of retaining delicate pri-

mary fruit aromas. The Press House is perched on the edge of a ter-

race below the hill of the Millennium Chapel, in a location easily

accessed by car. The main bulk of the building is molded in the arche-

typal shape of a house. The interior is bathed in light filtered through

the lamellar structure of the southern façade. This is where the grapes

are initially processed, destemmed, and transferred to maceration

tanks or directly to the press, and where must can be provisionally

stored and treated. The Press House consists of four levels, each

devoted to a different phase of processing and communicating with

the next through suspended stainless steel tanks through which the

fruit moves by the sheer force of gravity. The temperature-controlled

steel tanks, the handling space, the bottling line, and the warehouses

are housed in a structure built against the supporting wall at the bot-

tom of the hill. Starting from the supporting wall and dug using mod-

ern mining technology, the brick-vaulted cellars mature wine in

wooden casks and unlabeled bottles. This arrangement allowed the

architects to interfere with the natural scene of the hillside as little as

practicable, while providing for the requirements of a good inner cli-

mate and ease of operation. 

As an open winery with 2000 square meters of floor space, the

Pannonhalma Abbey Cellar is singularly fit to receive visitors for a

guided tasting and a glimpse into an operation producing 300,000

bottles of wine a year.

1941-ben a kongregációt alkotó 5 bencés apátság összes (tehát

nemcsak szôlô-)birtoka 54 község határában mintegy 64 000 kh

területet tett ki. Legnagyobb területtel a fôapátság rendelkezett 35

000 kh-dal. A központi szôlô- és pincegazdaság élén a központi

szôlészeti felügyelô állt. A központi pincében ekkor 197 718,5 liter

bort, a gyôri lerakatban 2598,2 liter bort tartottak nyilván, ami össze-

sen 200 316,7 liter folyós bort jelentett. Palackos bor: 0,7 literes

palack 3000 db, 0,5 literes 588 db, 0,35 literes pedig 1532 db volt

ebben az idôben. 1941-ben az alábbi palackos borok voltak forga-

lomban különbözô évjáratokban, 1908-tól 1937-ig: Bársonyosi,

Bársonyos Gyöngye, Cellsági, Cellsági Édes, Csácsi Rizling, Kisécsi

Muskotály, Kôhegyi Rizling, Kôhegyi Szilváni, Kôhegyi Siller,

Pannonhalma Gyöngye, Somlói, Somlói Aszú, Somló Gyöngye,

Somlói Muskotály, Szántódi Muskotály, Tényôi Rizling, Tolcsvai

Szamorodni, Tóközi Muskotály.

1941-ben újabb déli fekvésû somlói szôlô került a fôapátság tula-

jdonába, 1942-ben pedig Lónyai Elemér herceg és Stefánia herceg-

nô adományából Tokaj-Hegyalján is szôlôtulajdonos lett a rend. A

második világháború után az 1945. VI. törvény megszüntette a

nagybirtokrendszert, így a fôapátság is elvesztette földjeit és szôlôit.

Csak a Rostaházy, kisécsi és széldombi szôlôk maradtak rendi tulaj-

donban. Ezeket néhány évig mûvelték, majd fel kellett ajánlaniuk a

helyi termelôszövetkezetnek. A diktatúrával fél évszázadra megsza-

kadt a pannonhalmi bencések évezredes szôlészeti-borászati

tevékenysége, amelynek két világháború közötti színvonalát mutat-

ja, hogy a Kárpát-medence minden részére eljutottak az apátsági

borok, de Nyugat-Európában, fôleg Ausztriában, Németországban

és Svájcban is ismertek és kedveltek voltak.

Újjászületés a rendszerváltás után

A Fôapátság nem mondott le a megszakadt tradíció újjáéleszté-

sérôl. Egy évtizeddel a rendszerváltás után, 2000-ben megkez-

dôdött a Pannonhalmi Apátsági Pincészet mûködésének elôkészí-

tése. Ezt az önálló gazdasági társaságot a Fôapátság a Magyar Kül-

kereskedelmi Bank Rt.-vel közösen hozta létre, és szakmai tanács-

adójául Gál Tibor egri borászt kérte fel. A szôlôtelepítés 2001 ôszén

central cellar was headed by the general viticultural supervisor, and

stored 197,718.5 liters of wine. The warehouse in Gyôr had an inven-

tory of 2,598.2 liters, making a total of over 200,000 liters of wine in

casks. This loose stock was supplemented by 3,000 0.7 liter bottles, 588

0.5 liter bottles, and 1532 0.35 liter bottles. In 1941, the Pannonhalma

winery offered the following selection of bottled wines, from vintages

ranging from 1908 to 1937: Asztali (Table wine), Bársonyosi, Bárso-

nyos Gyöngye, Bársonyosi Rizling, Cellsági, Cellsági Édes (sweet),

Csácsi Rizling, Kisécsi Muskotály, Kôhegyi Rizling, Kôhegyi Szilváni,

Kôhegyi Siller, Pannonhalma Gyöngye, Pannonhalmi Rizling, Pannon-

halmi Asztali, Chateau Pannonhalma, Somlói, Somlói Aszú, Somló

Gyöngye, Somlói Muskotály, Szántódi Muskotály, Tényôi Auvergnás,

Tényôi Fehér (white), Tényôi Rizling, Tényôi Vörös (red), Tolcsvai

Szamorodni, Tóközi Muskotály.

Also in 1941, the abbey acquired yet another south-facing site on the

Somló Hill, and the following year it came into property in the Tokaj

region thanks to a donation by Duke Elemér Lónyai and Duchess

Stefánia. The abbey’s lands were not spared by Act VI of 1945, which

abolished large estates around the country. The Order was allowed to

continue cultivating only three vineyards, the Rostaházy, the Kisécs, and

the Széldomb, but after a few years it had to give them up to the local

cooperative. For half a century to come, communist dictatorship put an

end to a monastic wine tradition in Hungary whose products were sought

after in the interbellum years throughout the Carpathian Basin, as well as

in Western Europe, particularly Austria, Germany, and Switzerland.

Revival after the democratic turn 

The Pannonhalma Abbey never gave up the hope of reviving the

noble tradition one day. In the year 2000, a decade after the Iron

Curtain fell, efforts were mounted to pave the way for the return of

the Pannonhalma Abbey Cellar. An independent company was

founded jointly by the Abbey and the Hungarian Foreign Trade

Bank, with the professional consultancy of Tibor Gál, the prominent

winemaker from the town of Eger. New plantation started in the fall

of 2001, predominantly on sites formerly cultivated by the Abbey.

Today, 37 hectares have been planted in the Széldomb, Babszökô Pannónia Szó́ló́skertje
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