
A borfogyasztás az antikvitástól
kezdve jelen van az európai ember
gondolataiban, mindennapjaiban, ih-
letõje szerelemnek, mûvészetnek,
irodalomnak. A szõlõ, a belõle ké-
szült bor, és a szüret tehát nem csu-
pán a fesztelen szórakozást jelentet-
te, a kínai Li Taj-po, a perzsa Omar
Khajjam a borok méltóságába szõtte
bele a maga életbölcseletét, és Jézus
híres példája is, amikor az igazi szõ-
lõtõkének nevezte magát, mindenki
számára érthetõ volt. 

A szüret, a boriváshoz hasonlóan,
saját kultúrával rendelkezõ õsi szer-
tartás, az egyik legrangosabb társas
esemény. Elsõ képi ábrázolása már
az ókori Egyiptomból ismert, de tö-
kélyre a görögök fejlesztették. Õk
természetesen úgy tartották, hogy a
borkészítés görög eredetû, és egy
attikai paraszt, Ikarios volt az a sze-
rencsés, akinek Dionysos megmu-
tatta a szõlõmûvelés fortélyait. Az
elsõ szüret azonban tragédiába tor-
kollott, Ikarios ugyanis meghívta
szomszédait megízlelni az új nedût,
õk azonban a másnapi ébredés után
agyonverték a gazdát, mert azt hit-
ték, hogy meg akarta õket mérgez-
ni. Szerencsére a tragédia nem ve-
tette vissza a szõlõ európai elterje-
dését, így jutott el a Kárpát-meden-
cébe még a rómaiak elõtt, mi magya-
rok pedig már sztyeppei vándorlá-
sunk alatt megismerkedtünk a bor-
készítéssel.

A honfoglalástól kezdve jelentõs
szõlõmûvelés folyt hazánkban, és a
nyugatról érkezõ szerzetesek és te-
lepesek egyre újabb fajtákat és eljá-
rásokat honosítottak meg. Az Euró-

pa más tájaira nem jellemzõ vénasz-
szonyok nyara kiváló adottságokat
teremtett a szõlõmûveléshez, ezért
egyre-másra születtek a pincékkel
és présházakkal beépített szõlõhe-
gyek, az úgynevezett promonthori-
umok. Bár a leghíresebb vidéknek
kezdetben a Szerémség, a Küküllõ-
mente számított, az ország minden
területén telepítettek szõlõket.

A szõlõmûvelés sokoldalú tevé-
kenysége, a szõlõhegy látványa és a
bor élvezete a paraszti élet egyik
színfoltjává tette a szõlõbéli munkát.
A szõlõhegy a magyar paraszti kul-
túrában nem csupán a borkészítés
helyszíne, hanem fontos közösségi
helyszín, amely figyelemre méltó
társadalmi funkcióval is bírt. A csa-
ládtagok és barátok együtt töltötték
az egész napot, és kölcsönösen segí-
tették egymást.

A szüret idõpontja hagyományo-
san valamilyen jeles naphoz kötõ-
dött, általában Szent Mihálytól
Simon-Júdásig, október 28-ig tar-
tott. Ebben az idõszakban még a
végvári katonák is beszüntették a
harcot, a hivatalok a törvénykezést
és igazságszolgáltatást is felfüggesz-
tették. Évszázadokon keresztül a

szüret az õsz legfontosabb esemé-
nyének számított. Ilyenkor meg-
élénkült a szõlõhegy, egész nap folyt
a tréfálkozás, az éneklés, a hangos-
kodás. Utána valódi ünneppé alakult
a nap. A munkások a szüret végezté-
vel szüreti koszorút vittek a vállu-
kon. Ez a koszorú fém-, vagy faváz-
ra aggatott szõlõfürtökbõl állt, ame-
lyet búzával, vagy szalagokkal, eset-
leg borosüveggel díszítettek. Erede-
tileg a földesúr vagy a gazda házához
vonultak köszönteni, ahol rigmusok-
ban emlékeztek meg fukarságáról,
aki ezután megvendégelte õket. Eb-
bõl alakult ki a szüreti felvonulások
mára felélénkülõ hagyománya,
amely fontos turisztikai programok-
ká nõtte ki magát.

Az eseményt minden alkalommal
bál zárta, ezt külön tartották az ipa-
rosok, a gazdalegények és a szegé-
nyek. Elõtte bírót és bírónét válasz-
tottak a legügyesebb csõszlányok és
csõszlegények közül, a kíséretük-
höz pandúrok, kisbírók és cigányok
tartoztak. Virágkoszorúval díszített
kocsin érkeztek a bálterembe, amit
addigra szõlõvel ékesítettek. A szü-
reti koszorút a fõhelyre helyezték,
amit el lehetett lopni, vagy a mulat-
ság végeztével kisorsolták. Egészen
az 1970-es évekig a szüreti mulatsá-
gok a falusi közösség legfontosabb
ünnepeinek számítottak, majd ella-
posodtak és eltûntek. A magyar bo-
rászat újjáéledésével együtt, remél-
hetõleg a szüreti hagyományok is
újra betölthetik régi szerepüket, és
családok, társaságok jeles esemé-
nyeivé válnak.
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szõlõ- és borkultúra
szinte minden mozza-
natához hiedelmek és
szokások gazdag rend-
szere fûzõdik. A legen-
dák szerint Örményor-
szág a szõlõkultúra õs-
hazája, az özönvíz
után itt kötött ki Noé
bárkája, aki ezután
azonnal szõlõt telepí-
tett, majd termésébõl
bort készített.
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