
 

„Nagy tényező volt a szőlőmívelés” 

A vincelléri jogviszony a Káli-medencében a polgári korban1 

 

 

Bárth János néprajzkutató előtt tisztelgő írásom az ünnepelt széleskörű munkásságának egy 

részéhez kapcsolódik. Mindig is érdeklődést mutatott jogi tartalmú okiratok, a bennük foglalt 

jogi tények iránt. Az utóbbi évtizedben pedig ez irányú érdeklődése még hangsúlyosabbá vált. 

Az erdélyi gyűjtéséhez, a családi levelesládák forrásanyagának közzétételéhez, az ottani 

jogélet kutatásához kapcsolódóan írásom a Káli-medence népi jogszokásairól és a szokásjog 

érvényesüléséről szól.  

Eötvös Károly ügyvéd, politikus, író országunknak elsősorban „túl a Dunán” fekvő részét 

ismerte és szerette. Magyarország egyik legszebb és különösen jó bort termő tájáról, a 

Balaton-felvidékről, azon belül Badacsony tágabb környékéről, így a Káli-medencéről írta, 

hogy ezen a vidéken „nagy tényező volt a szőlőmívelés”.2 Így volt ez a feudalizmus idején és 

a polgári korban egyaránt.  

 

1.Tételesjogi szabályok, szokásjog, népi jogszokások 

 

A Balaton-felvidéken, így a Káli-medencében a polgári átalakulást követően is 

meghatározóak maradtak a szőlő-kisbirtokok. Igaz ez azzal együtt, hogy a hegyvámos, illetve 

dézsmás szőlők megváltása után az uradalmak a kieső borbevételüket új szőlők telepítésével 

igyekeztek pótolni, tehát szőlőterületüket növelték. Továbbá igaz ez azzal együtt is, hogy 

bizonyos mértékű szőlőbirtok-koncentráció is lezajlott. 

A Káli-medencében nagy szőlőterülettel rendelkezett a Veszprémi Püspökség. 

Mindszentkállán összesen 252 kh-as gazdaság képezte a tulajdonát. Ezt Lampert Károly 

bérelte az 1930-as évek közepén. A birtok nagy és értékes részét képezte a Püspökszöllők. 

Szentbékkállán 1862-ben a gróf Eszterházy család 272757 négyszögöles, a Veszprémi 

Püspökség 548490 négyszögöles gazdasággal rendelkezett, benne jelentős szőlővel. A 

Jankovich családnak a XIX. században a Kővágóörshöz tartozó Ecsér-pusztán állt szép 

kastélya, hozzá tartozó nagy gazdasággal és szőlőterülettel (Ecsér-szőlőhegy). A XIX. század 

végén Kővágóörsön Saáry Lajos és özv. Sághváry Elekné számított földbirtokosnak, 1935-

ben pedig a Szigligeten lakó Eszterházy János bírt 102 kh területet. Az említett birtokok egy 

része szőlő volt.3 A piarista kusztódiátus a Dunántúlon számos településen rendelkezett 

szőlőbirtokkal. Így a dörgicsei uradalmához tartozó Kékkúton is. Bár az itteni, összesen 136 

kh 202 négyszögöl területű birtok nagyobb része rét, legelő volt, a rajta található szénsavas 

forrással, és szőlőterületet is magában foglalt. A kékkúti birtokot a kusztódiátus 1913-ban 

adta el Marton Rezső tapolcai lakosnak.4 

A Káli-medencében a vizsgált korszakban, leegyszerűsítve 1860 és 1945 között, a lakosság 

döntő része, településenként némileg eltérően, 80–95 %-ban a mezőgazdaságból élt. (A 

kivételt Kővágóörs jelentette 70 %-kal.) Ezen belül meghatározó volt az állattenyésztés 

mellett a szőlő- és gyümölcstermesztés. A szőlőterület nagysága a XIX. század második 

felében érte el a legmagasabb mértéket, a század végén azonban a filoxéra ezt csaknem 

kipusztította. A pótlást követően már nem sikerült elérni a korábbi szintet. 

A szőlőművelés alá vont térség – a filoxéra pusztításától eltekintve – az összes területnek 6–

10 %-át tette ki Balatonhenyében, Kékkúton, Kővágóörsön, viszont Köveskálon és Salföldön 
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meghaladta a 10 %-ot. Sőt, a II. világháború előtt Mindszentkállán 16–18, Szentbékkállán 11–

19 % között mozgott. 

Nagy jelentőséggel bírt az a változás is, amely a folyamatos birtokelaprózódást eredményezte. 

Ez különösen a közepes vagy kis birtokkal rendelkező nemesek és agilisek, illetve jobbágyok 

utódait érintette. Mellettük ott éltek a kései feudalizmus zselléreinek, cselédeinek 

leszármazottai, apró szőlőterülettel vagy anélkül. A XX. század elején a mezőgazdasági 

törpebirtokosok, napszámosok, cselédek, nincstelenek száma igen magas arányt ért el. Így 

eltartottjaikat is figyelembe véve Kővágóörsön meghaladta a 42, Mindszentkállán a 45, 

Szentbékkállán az 5 kh alattiakkal együtt a 78 %-ot.5 Ugyanakkor ez a réteg állandó 

munkaerőt biztosított a térségben gazdálkodó uradalmak, nagyobb birtokosok, nagybérlők és 

a gazdák számára – különösen a munkaigényes szőlőműveléshez. 

Egy korábbi tanulmányomban6 már áttekintettem a szőlő mint terület, illetve mint növényzet 

tekintetében az 1848-ban és utána megszületett, a feudális viszonyokat megszüntető, majd a 

polgáriakat megteremtő jogszabályokat. A szőlő jogi helyzetére vonatkozó szabályozás 

mellett azonban általánosságban is szólni kell a polgári kor magánjogáról, normáiról, amelyek 

a jogügyleteket alaki és tartalmi szempontból befolyásolták. 

A polgári kor magánjoga (polgári joga) középpontjában az egyéni szabadság állt. Olyan 

alapelvek érvényesültek, mint a polgári jogegyenlőség, a tulajdon szabadsága, a szerződési 

szabadság, a szerzett jog tiszteletben tartása. A tulajdonos szabadon rendelkezhetett 

tulajdonával, szabadon köthetett szerződést.7 

Az 1848. évi áprilisi törvények a feudális kötöttségeket megszüntették: az 1848. évi IX. 

törvénycikk felszámolta az úrbéri viszonyokat, a XIII. törvénycikk a papi tizedet, a XV. 

törvénycikk pedig eltörölte az ősiséget. A negatív törvényhozás, a megszüntetés megvalósult, 

a pozitív törvényhozásra, az új jogi szabályozásra azonban már nem maradt idő. A XV. 

törvénycikk 1.§-ban célul tűzte ki ugyan egy modern polgári törvénykönyv megalkotását, ám 

Deák Ferenc igazságügyi minisztériumában a kodifikációval megbízott Szalay László és 

osztálya csak az előkészületig juthatott el. A szabadságharc leverése után a neoabszolutizmus 

kora furcsa kettősséget eredményezett: amíg ez egyrészt az alkotmányosság felrúgását, az 

1848-as törvények semmibevételét, a politikai elnyomást jelentette, addig másrészről a 

gazdasági szabadságot, a gazdasági életre a liberális rendelkezések sorát hozta. A császári 

pátensek főleg a polgári tulajdonviszonyokat szabályozták: az 1852. szeptember 29-i ősiségi 

nyílt parancs megszüntette az ősiséget, a királyi és nádori adományozást. Az 1853. március 2-

án kelt úrbéri pátens deklarálta a jobbágyfelszabadítást és rendelkezett a földbirtokosok 

kárpótlásáról.  

Az ősiségi nyílt paranccsal egy időben hirdették ki, és 1853. május 1-től léptették hatályba 

Magyarországon az osztrák polgári törvénykönyvet (OPTK), amely nálunk 1861-ig maradt 

hatályban, és döntő hatást gyakorolt a polgári jogfejlődésre, számos jogintézménye a magyar 

jog részévé vált. A dologi jog Magyarországon az OPTK hatására alakult ki, ennek szabályait 

a magyar bíróságok 1861 után is szó szerint idézték. Kötelmi jogi szabályait pedig ekkortól 

tartalmilag vették figyelembe.  

Az 1855. december 15-i telekkönyvi rendtartás az általános telekkönyv bevezetésével, ezen 

keresztül az ingatlanforgalom biztonságának a növekedésével, a jelzáloghitel bevezetésével 

járt együtt. Az 1860. évi Októberi Diploma után, az 1861. január 20-i uralkodói elhatározás 

visszaállította a magyar bírósági szervezetet, az úriszék kivételével. Ezeket követően tartották 

meg  az ellentmondások feloldása érdekében az Országbírói Értekezlet (OÉ), amelynek 60 

tagja megalkotta az Ideiglenes Törvénykezési Szabályokat (ITSZ). Az értekezlet jogalkotói 

hatalommal nem rendelkezett, szabályai szokásjogi úton váltak a magyar jog forrásaivá. Az 
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általa hozott magánjogi rendelkezések három irányban hatottak. Egyrészt hatályon kívül 

helyeztek egyes rendelkezéseket a neoabszolutizmus korából, visszaállítva helyettük a magyar 

jogot. Másrészt joghatállyal ruházták fel a neoabszolutizmus korának más, mondhatni haladó 

rendelkezéseit. Harmadrészt módosítottak bizonyos szabályokat. Az OÉ az 1848-as 

törvényhozás eredményeiből indult ki, a neoabszolutizmus idejének jogszabályait összhangba 

hozni kívánta a korábbi törvényekkel és szokásjoggal, megteremtve az igazságügyi 

kiegyezést, ezzel megelőzve az 1867-es politikai és közjogi osztrák-magyar kiegyezést. 

Az OÉ azonban a joganyagban nagy hézagokat is hagyott maga után. Ezek kitöltésére a 

bíróságok továbbra is az OPTK megfelelő szabályait alkalmazták, így az osztrák jog olyan 

területeken is hatott, ahol az OÉ nem is tartotta fenn ennek a törvénykönyvnek a hatályát. 

A XIX. században a nagy európai nemzetek megalkották polgári jogi és más kódexeiket. Az 

egy jogágba tartozó jogszabályok egyetlen, átfogó, rendszerezett törvénykönyvbe foglalása, a 

kodifikáció azonban a magyar jogalkotásban a polgári jog területén még a XX. század első 

felében is elmaradt. Pedig számos tervezet született. 1867 után előbb az  egyes területekre 

vonatkozó résztervezetek, majd 1900-tól összesen öt átfogó, egységes magánjogi tervezet, 

azaz törvényjavaslat készült. Különösen az 1928. évi minősült értékes munkának. Polgári 

törvénykönyv hiányában a bírói gyakorlat a magánjogi törvényjavaslatokat alkalmazta, sőt 

azok szakaszaira is hivatkozott. Ilyen módon a magánjog alapja elsősorban a szokásjog 

maradt.  

Ezzel szemben az egyes életviszonyokra a polgári állam alkotott magánjogi törvényeket. Így a 

házassági kötelékről, a kamatról, az uzsoráról. Az 1875. évi XXXVII. törvénycikk, a 

kereskedelmi törvény pedig azért is volt nagy jelentőségű, mert polgári törvénykönyv 

hiányában szabályait a bíróságok és a jogalkalmazók általában a kötelmi jogban is 

alkalmazták. Említhető az is, hogy születtek még fontos miniszteri rendeletek a magánjog 

területére. 

Kiemelkedően jelentősek voltak azok a törvények, amelyeket a jogalkotó a mezőgazdasági 

életviszonyokra, így a szőlővel kapcsolatosan hozott létre. Azonban ezek a törvények az 

életviszonyok összességét nem fedték le, tehát a szokásjog itt is széles területen 

érvényesülhetett. Tér maradt a helyi (népi) jogszokásoknak is. Az általam vizsgált 

életviszonyokkal kapcsolatos legfontosabb törvények a következők voltak. 

A cseléd és a gazda közötti viszony szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és 

napszámosokról szóló 1876. évi XIII. törvénycikk (Cstc.), a mezőgazdaságról és 

mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvénycikk (Mtc.), a munkaadók és a mezőgazdasági 

munkások közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1898. évi II. tövénycikk (Mmtc.), a 

gazdasági munkavállalókról és segédmunkásokról szóló 1899. évi XLII. törvénycikk (Gstc.), 

a birtokos és a gazdatiszt közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló 1900. évi XXXVII. 

törvénycikk (Gazdattc.), a gazda és a gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozásáról 

szóló 1907. évi XLV. törvénycikk (Gtc.). 

Külön ki kell emelni a hegyközségekkel összefüggésben hozott három törvényt. Közülük az 

első csak részben szól a hegyközségekről, ez a fentebb említett Mtc. A további kettő pedig: a 

szőlőgazdálkodásról és a hegyközségekről szóló 1929. évi XVII. törvénycikk (Hktc.2.), a 

hegyközségekről, valamint a szőlő- és gyümölcsgazdálkodásról szóló 1938. évi XXXI. 

törvénycikk (Hktc.3.). 

Az említett törvények egymással szoros összefüggésben voltak az alkalmazást, a módosítást 

illetve a hatályon kívül helyezést illetően. 

A központi jogalkotás mellett meg kell említeni, hogy a mezőgazdasággal kapcsolatos 

viszonyokra helyi jogalkotás is történt. Szabályrendeleteket hoztak a törvényhatóságok és a 

községek, a hegyközségek pedig rendtartást alkottak. 

Általánosságban Európa tekintélyes részére is leszögezhető, hogy a szokásjog a XIX–XX. 

században az egyes jogágak közül különösen a magánjog területén érvényesült. A sajátos 



helyzetre figyelemmel még inkább így volt ez a magyar magánjog területén a polgári 

korszakban. Ezt már a fentebb leírtakból is jól lehetett érzékelni, amihez még kapcsolódik az 

1869. évi IV. törvénycikk általános elve: „A bíró a törvények, a törvények alapján keletkezett 

és kihirdetett rendeletek, a törvényerejű szokás szerint tartozik eljárni és ítélni”. A bírói 

gyakorlat komoly súlya eredményezte azt, hogy a magyar magánjog nagy része szokásjogi 

szabályokból állt. A szokásjog legfőbb pozitív hatása pedig az volt, hogy modernizálta a 

feudális jogot, egyes részeit eltörölve vagy megváltoztatva. A szokásjog ilyen módon 

hatályban tartotta a Tripartitum és a Planum Tabulare egyes tételeit, a neoabszolutizmus 

bizonyos császári pátenseit, az OPTK egyes szabályait, a Kúria döntvényeit, valamint az 

ITSZ-t, sőt egyes kancelláriai rendeleteket. A bírói gyakorlatra pedig a legkiválóbb 

jogtudományi munkák is hatottak.8 Az itt megjelölt szokásjogi szabályokat és a magánjogi 

törvénytervezeteket nem csak a bírói gyakorlat, hanem az ügyvédek, más jogalkalmazók, 

szervezetek és magánszemélyek is figyelembe vették, alkalmazták. 

Tehát a XX. század közepéig az egész polgári korszakot a szokásjog hatotta át, emellett pedig 

tájanként, településenként, társadalmi rétegenként jogszokások is éltek. Így a Káli-

medencében is érvényesültek a népi jogszokások. 

  

2.Vincelléri jogviszony, a vincellér típusai, a helyi sajátosságok és a népi joggyakorlat 

 

2.1.A vincellérről általában 

 

A szőlőműveléshez jól értő, nagy gyakorlattal rendelkező férfiembert jelölő vincellér szavunk 

a német Weinzierl kifejezésből ered, ami szőlőművest jelent.9 A XIX. század végén a Pallas 

Nagy Lexikona ekképpen foglalta össze a vincellérre vonatkozó tudnivalókat: Régebben a 

szőlők kezelésével és megőrzésével, illetve nagyobb szőlőknél az azokban előforduló 

munkások felügyeletével megbízott személy volt, aki az állandó cselédek sorába tartozott, és 

a szabad lakáson kívül rendes évi fizetést kapott, amely kizárólag készpénzből vagy 

készpénzből és terménybeli jószágból szokott állni. Természtesen a vincellérnek értenie 

kellett a szőlőműveléshez, amely feltétel különösen a XIX. század végén vált fontossá. 

Képzésükre vincellériskolák és szőlészeti tanfolyamok szolgálnak.10 Ezt a meghatározást 

csaknem szószerint átvette a két világháború között a Révai Nagy Lexikona. Jogi 

szempontból viszont érdekes, hogy a szövegből a vincellérnek az állandó cselédek közé 

sorolását kihagyta.11 

A vincellér alkalmazásának okaira, körülményeire utalt a Magyar Néprajz c. terjedelmes 

összegző kiadványban Égető Melinda: „A múlt század folyamán az úri és polgári birtokosok 

nagyobb kiterjedésű, egy katasztrális holdat meghaladó szőleik megmunkálására szívesen 

fogadtak éves kapást vagy vincellért, aki családjával együtt egész éven át kint lakott a 

szőlőbeli kapásházban. Ezek a lakóházak minden tekintetben megegyeztek az adott vidéken 

szokásos zsellérházakkal.”12 Ugyanő a Néprajzi Lexikonban a vincellérek különböző 

típusairól is szólt, bár eltérő szempontok figyelembevételével. Eszerint a feudalizmus idején 

közülük kerültek ki az urasági szőlők és a városi polgárok nagyobb szőlőbirtokainak 

felügyeletét ellátó, a napszámos szőlőmunkásokat irányító munkavezetők. A vincellérek más 

éves cselédekhez hasonlóan álltak munkába. Nem napszámbérben, hanem szakmányban 

dolgoztak. A bér az elvégzett munka mennyiségétől és a felügyelt szőlőterület nagyságától 

függött, és meghaladta a napszámos kapásokét. Más részük egy kis szőlőterület egész évi 
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munkáját vállalta – az Alföldön éves kapásoknak nevezték őket. A XIX. század végéig 

kommencióért, később egyre inkább kialkudott gabonamennyiségért vagy meghatározott 

pénzösszegért dolgoztak. Az Alföldön a homokkötések céljára parcellázott földekre, majd a 

tagosítás, legelőfeltörés után a távoli tanyák mellé telepített homoki szőlőkbe rendszerint 

vincöllérös embört fogadtak.13 

A nagy kiterjedésű szőlőbirtokokon iskolázott, képzett, a szőlőműveléshez (és a 

borkezeléshez is) értő szakembereket foglalkoztattak vincellérként. Az első vincellériskolát 

állítólag az 1830-as évek közepén a nagyszerű tudós és szakember Schams Ferenc rendezte be 

Budán.14 Az biztos, hogy a vincellérek ismereteiket 1853-tól a budai képezdében majd 1860-

tól az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) képzése keretében szerezhették.15 A 

szakirodalomban mások némileg eltérően fogalmaztak: A krónikus szőlész-borász 

szakemberhiány megszüntetésére az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1860-ban, Entz 

Ferenc igazgatásával létrehozta a Vincellér- és Kertészképző Gyakorlati Tanintézetet, 

amelyből később – sok átszervezés, névváltozás után – a Kertészeti Egyetem fejlődött ki.16 A 

tanintézet 1869-től Budai Vincelléreket és Pincemestereket Képző Intézet néven működött. A 

XIX. század második felétől – végétől vincelléri szakismeretet egyrészt vincellériskolában, 

másrészt tanfolyamon lehetett szerezni. A különleges mezőgazdasági szakiskolák közé 

sorolták a szőlőművelési és pincegazdasági iskolákat valamint a tanfolyamokat. Felsőbb 

szőlészeti és borgazdasági tanfolyam Budapesten működött 1892-től. Vincellériskolák pedig a 

következő településeken nyújtottak alsófokú szakképzettséget: Bihardiószegen 1870, Egerben 

1897, Kecskeméten 1901, Ménesen 1881, Nagyenyeden 1881, Pozsonyban 1884, Tapolcaán 

1892, Tarcalon pedig 1872 óta. A pincemesteri tanfolyam Budafokhoz kötődött 1901-től.17 

Meg kell említeni még a munkácsi vincellériskolát és a szekszárdi tanfolyamokat.  

Különösen a XIX. század végi filoxéravész  miatt vált fontossá az, hogy a vincellér jól értsen 

a szőlőműveléshez.18 A szőlő gyökerét pusztító vész a Káli-medence nyolc községében a 

korábbi 2302 kh szőlőterületből 1882 kh-t kipusztított. A maradék 416 kh-on sem virult a 

növényzet. A nagy fáradsággal és anyagi eszközökkel, központi segítséggel végrehajtott 

megújulás után sem sikerült a korábbi szintet elérni. 1935-re 1583 kh lett a szőlőterület. 

Szemléltetésül néhány település adatsora. Kővágóörsön az 556 kh 1895-re 103-ra csökkent, az 

1935-ös adat pedig 402 kh. Köveskálon ugyanezen időszakokban a számok 395, majd 2, 

végül 256 kh. Mindszentkállán a 350 kh-ból 1895-re 35 kh maradt, ami 40 év múltán 301 kh-

ra emelkedett. Salföldet érintette legkisebb mértékben a pusztítás. A 274 kh 153-ra csökkent, 

majd 189-re nőtt.19 A szőlőnek a gazdálkodásban ezt megelőzően betöltött szerepe 

visszanyeréséhez, a nemes alanyok meghonosításához új szaktudásra volt szükség. Ezzel az 

egész Balaton-felvidéken, így a Káli-medencében megnőtt a tanult szőlőmunkások, az oltók 

és a vincellérek szerepe.20 

A vincellérre vonatkozó, természetszerűen általánosító, szintetizáló meghatározásokhoz 

képest a Káli-medencében a vincellér kifejezésnek széles jelentéstartalma alakult ki, mivel itt 

a vincellérnek több típusa létezett. A jogi szempontú tipizálás azért is szükséges, mert azt 

mind ez ideig sem erre a kistájra, sem a nagyobb Balaton-felvidékre vagy az egyes 

borvidékekre a szakirodalom nem végezte el. A tipizálással a felek közötti jogviszony, a 

létrejött szerződés milyensége és tartalmi kérdései is tisztázhatók. A kategorizálást 

megnehezíti, hogy átmeneti típusok, típusközi formák is egzisztáltak – a gazda és a vincellér 

                                                           
13 ÉGETŐ Melinda 1982/b 564–565. 
14 BUZA Péter 2008. 55–59. 
15 ÉGETŐ Melinda 1982/b 564–565. 
16 EPERJESI Imre – KÁLLAY Miklós – MAGYAR Ildikó 1998. 27. 
17 RÉVAI NAGY LEXIKONA 1911–1935. XIII. 714. 
18 PALLAS NAGY LEXIKONA 1897. XVI. 877.; RÉVAI NAGY LEXIKONA 1911–1935. XIX. 360–361. 
19 KOVACSICS József – ILA Bálint 1988. 148., 246., 261., 265., 285., 291., 369. 
20 S. LACKOVITS Emőke 2002. 106. 



sajátos viszonyai, körülményei függvényében. Maguk az érintettek – akár a gazda, akár a 

vincellér oldalán – sem mindig fogalmazták meg egyértelműen a típusokat, különböző 

körülményekben látták az elválasztó kritériumokat. Mégis, a kialakult tendenciákra 

figyelemmel két alaptípust, ezeken belül pedig összesen hat altípust lehetett megkülönböztetni 

a polgári korszakban. 

 

2.2. A vincelléri jogviszony két alaptípusa  

Az alaptípust egyrészt a szolgálati szerződések, másrészt az átalányban, azaz átaljában vállalt 

munkavégzés alapján létrejött speciális munkabéli szerződések szerint lehet 

megkülönböztetni. 

A munka világába tartozó jogviszonyokat, szerződéseket, így az említetteket a polgári 

korszakban a magánjog (polgári jog) keretében szabályozták. A munkajog, mint önálló jogág, 

csak a XX. század közepén jelent meg. 

Az első alaptípusnál, a szolgálati szerződésnél és az ennek alapján létrejött szolgálati 

jogviszonynál a lényeg az, hogy az egyik fél, a munkavállaló vagy alkalmazott arra kötelezi 

magát, hogy a másik fél, a munkaadó vagy munkáltató gazdaságában bizonyos mértékű 

függőségi helyzetben tartós szolgálatot teljesít, ennek megfizetése, a munkabér ellenében. A 

szerződő felek jogait és kötelezettségeit a szóbeli vagy írásbeli szerződés, a jogforrások és a 

népi jogszokások szabályozták. A jogforrások közül a polgári törvénykönyv hiányában a 

szokásjognak volt elsődleges szerepe, amit a polgári törvénykönyv-tervezetek nyomán a bírói 

gyakorlat alakított ki, töltött meg tartalommal. Ily módon volt adott a szolgálati jogviszonyra 

vonatkozó jogi szabályozás, amely alapján születhettek szolgálati szerződések. A szokásjogi 

szabályok általános jellegűek voltak, amelyekhez képest egyes jogviszonyokra, de közel sem 

valamennyire, speciális törvények születettek. Így témánkhoz kapcsolódóan a már említett 

Cstc., Gtc., Gazdattc. A cselédek, illetve a gazdatisztek szolgálati szerződésénél tehát az 

általános szabályok mellett ezek a különös törvények is hatályosultak. Azaz általában 

hatályosultak, mert a népi jogszokások a maguk törvényerősítő, -pótló vagy -rontó 

tartalmukkal érvényesítették befolyásukat. Nyilvánvaló, hogy ennél az alaptípusnál a 

munkáltató a szőlőbirtokos, a munkavállaló pedig a cseléd, a vincellér vagy a gazdatiszt volt.  

A második alaptípusnál ma már nem használatos kifejezésekkel éltek, úgy az érintett felek, 

mint a jogászok. „Munkabéli (nem munkabéri) szerződés”-ről és „átaljában végzett munká”-

ról beszéltek. A lényeg az, hogy a munka jogviszonyai körébe tartozó életviszonyról volt szó. 

Ahol a megkötött szerződés nem minősült szolgálati szerződésnek, nem volt függőségi 

viszony, nem érvényesült annyira a tartósság, és így más volt a felek joga, kötelezettsége. A 

felek egybehangzó akaratnyilvánítása szerint az egyik fél egy meghatározott munka 

elvégzésére, a másik ennek díjazására volt köteles. A két alany itt is a szőlőbirtokos, illetve a 

vincellér volt. Az irányadó jogi normák ebben az esetben a polgári jog szokásjogi 

szabályaiban és a helyi (népi) jogszokások közt voltak fellelhetők. A felek szerződése ezek 

keretei között mozgott, illetve a szabályok adta lehetőségekre figyelemmel esetenként ezeken 

túlmutatóan rendelkezett. 

 

2.3. A vincellérek típusai, a lényegi különbségek 

 

a. A szakképzett vincellérek a Káli-medencében a felsorolt nagy kiterjedésű, egyházi és világi 

szőlőbirtokokon dolgoztak. Különösen intenzív kapcsolat élt köztük és a szőlőmunkások 

között Mindszentkállán, a püspöki birtokon. A vincelléreknek a nagybirtokokon szerepük volt 

a szőlővel kapcsolatos koncepcionális döntések előkészítésében, majd végrehajtásában. A 

mindennapokban pedig szerveztek , a napszámosokat, a hónaposokat, a cselédeket 

irányították, felügyelték, azok munkáját ellenőrizték. Mint alkalmazottakra vonatkozott a 

cselédekről rendelkező két törvény, a Cstc., majd a Gtc., ám képzettségüknél, presztizsüknél, 



javadalmazásuknál, a munka irányításában betöltött szerepüknél fogva a többi gazdasági 

cseléd közül kiemelkedtek. Szakismereteket adtak át a szőlőmunkásoknak. Jogosultak voltak 

egyes, kisebb jelentőségű szerződések megkötésére. 

A XIX. században feltételezhetően nem mindegyikük rendelkezett szakképzettséggel, így 

indokolt a cselédtörvény(ek) alkalmazása. Viszont ha szakképzettséget szereztek, akkor is 

ezeket alkalmazták velük kapcsolatban. A lassú változás ezen a téren a XX. század elejétől 

kezdett mutatkozni. A filoxéra utáni helyzet és a vincellériskolában vagy tanfolyamon 

megszerzett ismeretek nyomán a vincellérek felértékelődtek, ami a bírósági ítélkezési 

gyakorlatban, a törvényalkotásban és természetesen a szerződéskötések során követett 

gyakorlatban is tükröződött. A XX. században is alapvetően a cselédtörvények szerinti 

cselédszerződést kötötték meg velük, az átlagosnál jobb javadalmazással. Viszont hatott a 

bírói gyakorlat, így a polgári jog szokásjoga. Sőt, a törvényhozás a Hktc.2-ben a gazdatiszt 

mellett nevesítette a vincellért, részére többletjogot adott. Mindezekről alább részletesebben is 

szólok. 

Ezt az első típust szakképzett vincellérnek lehet nevezni, bár a Káli-medencében ezt a 

kifejezést a nép körében nem használták. Jobbára uradalmi vincellérnek hívták. Ritkán, mint 

tanult vincellért emlegették. 

A Káli-medencében szintén vincellérnek nevezték a szakirányú képzést nem szerzett, de 

szakmai ismeretekkel rendelkező, a szőlő kezelésével, megőrzésével, esetleg a bor 

kezelésével is foglalkozó, sok tapasztalattal rendelkező személyeket. Ők a tudást 

szakképzettséggel rendelkező vagy anélküli vincellérektől, illetve saját felmenőiktől, 

rokonaiktól vagy munkavégzésük során mindazoktól lesték el, szerezték meg, akikkel 

kapcsolatba kerültek. (A vincellérek gyerekeiket már korán bevonták a munkába, befogták 

őket, így a segítés, belenevelődés során megszerezték a főbb ismereteket.) Ez utóbbi 

vincelléreket további típusokba lehet sorolni.  

b. A második típust a Káli-medencében használatos megnevezéssel a „munkáltató vincellér” 

jelentette. Annyibban megegyezett az első típusként említettel, hogy mások, főleg az aktuális 

szőlőmunkát végző napszámosok és hónaposok munkáját irányította. Viszont különbözött 

annyibban, hogy szakképzettség nélkül tevékenykedett, közepes nagyságú szőlőbirtokon. 

Tehát akkorán, amelyet az egyedül dolgozó vincellér a saját, illetőleg a szűkebb családja 

munkájával már nem tudott megművelni. Szolgálati szerződése a Cstc. és a Gtc. hatálya alá 

esett, javadalmazása döntően a konvenció volt, megemelt mennyiséggel. 

c. Átmenetet képezett a munkáltató vincellér és a konvenciós vincellér (d. típus) közt az a 

típus, melynél a vincellér maga is dolgozott és bizonyos munkafázisokban irányította is a 

napszámosokat. Sőt, átmeneti kategóriát képezett az az esetkör is, amikor az átalányos 

vincellér (f. típus) bizonyos tevékenységeknél munkáltató vincellér lehetett, napszámosokat 

fogadhatott fel, akiket utasíthatott. Számuk a medencében alacsonyan maradt. 

d.) A szépszámú konvenciós, azaz helyi kifejezéssel a kommenciós vincellér a speciális 

törvények, a Cstc. illetve a Gtc. személyi hatálya alá esett, jogállása szerint cseléd volt, vele 

cselédszerződést kötöttek. Szolgálati jogviszonyának olyan jellegzetes elemei voltak, mint az 

éves szerződés, bérezését konvenció szerint, döntően természetben kapta, cselédlakásban, 

présházban, vincellérlakásban lakott. 

A kommenciós vincellérnek egyes gazdáknál a szőlő megmunkálásán kívül a gazda és 

családja részére más feladatokat is el kellett végeznie. Ez olyan kötelezettségeket jelentett, 

ami a vincellért a tipikus cselédi jogálláshoz közelítette. Más gazdáknál viszont – távolodva a 

cseléd szigorú kötelezettségeitől – a szőlőbeli munkák végeztével munkaerejét más, jogi 

kifejezéssel élve harmadik személyeknél is hasznosíthatta. Ugyancsak a kisebb kötöttség 

jeleként egyes vincellérek saját házukban, a faluban lakhattak. 

 



Más bortermelő vidékekről ismert, hogy a vincellér pusztán a neki és családjának biztosított 

lakás ellenében végezte a gazdánál a szőlőbeli munkát. A Káli-medencében az általam 

megismert esetekben a vincellér a munkájáért a lakás mellé más javadalmazást is kapott. 

e.) A Káli-medencében külön típusként beszéltek a kulcsos vincellérről, amely a konvenciós 

vincellérhez közelálló kategóriát jelentett. Amiben különbözött, az a bizalmi elem mértéke és 

az ebből származó munkaszervezés, munkavégzés, kapcsolat volt. Az ilyen, megbízható 

vincellérre a gazda a bor tárolására szolgáló pince féltve őrzött kulcsát, a tulajdonosi, gazdai 

hatalom jelvényét is rábízta. Ehhez kapcsolódóan a kujcsos vincellér egyedül is végzett 

borkezelési tevékenységet. Többletmunkája, bizalmi állása révén nagyobb konvenciót kapott. 

Ebbe a kivételes státuszba kevés vincellér jutott be. Jellemző, hogy Köveskálon az 1930–40-

es évekből csak egy ilyen személyről tudtak. Felfogható ez a kategória a konvenciós vincellér 

altípusának is. 

f.) Vincellérnek is nevezték azt, aki egy kisebb szőlőterület egész évi munkáját vállalta. Őt 

másképp átaljásnak, átajjásnak, ritkábban átajjánosnak, sőt a két kifejezést összeillesztve 

általános vincellérnek, illetve általános szöllömunkásnak nevezték. Máskor egyszerűen csak 

szöllömunkásnak mondták. Ami pedig a lényeg, hogy nem minősült cselédnek, nem esett a 

Cstc. és a Gtc. hatálya alá. 

Ugyanis a korábbiakban ismertetett típusoktól merőben eltérő jogviszonyról volt itt szó. Amíg 

a konvenciós vincellérnél szolgálati jogviszonyról, addig itt munkabéli szerződéssel létrejött 

munkabéli jogviszonyról kell beszélni. 

 

2.4. A szakképzett vincellér jogviszonya 

 

A szakképzett vincellérek (a. típus) alapvetően a Cstc. és a Gtc. hatálya alá estek. Mint 

utaltam rá, ezen a téren a XX. század elejétől következett be a változás, és kerültek a 

szakképzett vincellérek bizonyos tekintetben a polgári jog szokásjogi szabályainak hatálya 

alá. Ez azonban a korabeli jogalkalmazók számára nem volt evidens. Ennyiben tehát 

feltételezhető az egységes joggyakorlat hiánya. 

A vincellérhez csak részben hasonló helyzetű kertész tekintetében bírói ítélet mondta ki, hogy 

bár a kertészeti és az azzal kapcsolatos teendők nem tételeznek fel magasabb műveltséget, 

mégis az eziránt létesült jogviszony nem a gazda és cselédje közötti viszony.21 Az állandóan 

követett bírói gyakorlat a szolgálati jogviszonyoknál a munkavállaló, illetve az általa végzett 

tevékenység tekintetében lényegileg három kategóriát különböztetett meg: 

-– a magasabb értelmiséget vagy magasabb tudományos képzettséget igénylőt, melybe 

tartozott pl. a gazdatiszt, az alkalmazott orvos vagy jogtanácsos; 

-– a fontosabb teendőkkel megbízott alkalmazottat illetve tevékenységét; 

-– a közönséges munkaképességet, munkaképzettséget feltételező tevékenységet, pl. a 

cselédét.22 

A szakképzett vincellér a középső kategóriába tartozott, amit többek között a jogszabályi 

felmondási idő is jelzett. Ez az első kategóriánál általában 1 év, a másodiknál 3 hónap, a 

harmadiknál 15–45 nap volt. (Feltéve, hogy a szerződés vagy a helyi szokás mást nem 

mondott.) A 3 hónapos határidőre utalt a szakképzett vincellér tekintetében a Hktc.2. 

szabályozása is. 

A Hktc.2. 18.§-a rendelkezett a szakképzett gazdatisztek és vincellérek kötelező 

alkalmazásáról. Először is kötelezte azokat a szőlőbirtokosokat, akiknek beültetett 

szőlőterülete a 200 kh-at elérte vagy meghaladta, hogy a szőlőbirtok vezetésére magyar 

királyi felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamot végzett egyént alkalmazzon. Az ilyen 

tanfolyamot végzett szőlőgazdasági gazdatisztek és a birtokosok jogviszonyáról kimondta a 
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törvény, hogy arra a birtokos és a gazdatiszt közötti jogviszony szabályozásáról szóló 

rendelkezéseket kell alkalmazni. Márpedig a gazdatiszt szolgálati viszonyát a Gazdattc. 

rendezte. A szőlőgazdasági gazdatiszt alkalmazásának kötelezettsége alól a Hktc.2. csak az 

esetben mentesítette a birtokost, ha ő maga rendelkezett az említett szakvégzettséggel. 

Másrészt a törvény előírta, hogy az a szőlőbirtokos, akinek 50 kh vagy ennél nagyobb 

szőlőbirtoka van, az szőlőkezelőül, azaz vincellérként, legalább magyar királyi szőlészeti és 

borászati szakiskolát, azaz vincellériskolát végzett egyént köteles alkalmazni. A 

vincellériskolát végzett szőlőkezelőkre, tehát a vincellérekre, valamint a pincemesterekre a 

főldmíves iskolát végzett gazdasági alkalmazottakra vonatkozó szabályokat kellett 

alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy alkalmaztatásuk megszűnte esetén 3 havi felmondás 

illette meg őket.  

A törvény az 50 kh, illetve afeletti, de 200 kh alatti szőlőbirtok esetén akkor adott mentesítést 

a vincellériskolát végzett szőlőkezelő alkalmazása alól, ha a szakiskolát nem végzett 

szőlőkezelő a törvény életbelépését megelőzően 3 év óta megszakítás nélkül ugyanabban a 

szőlőgazdaságban került alkalmazásra. Ilyenkor a szakképzetlen szőlőkezelőt, azaz vincellért 

a szakiskolát végzettel azonos elbírálás alá kellett vonni. 

A Hktc.3. 1938-ban egyrészt pontosított, másrészt szigorított a korábbi rendelkezéseken. 

Főszabályként előírta, hogy aki egy község határában fekvő, vagy több község határában 

fekvő, de összefüggő, legalább 100 kh szőlőn gazdálkodik, az szőlőgazdaságának vezetéséhez 

olyan egyént köteles alkalmazni, akinek gazdasági főiskolai oklevele van és ezen felül a 

magyar királyi felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamon oklevelet szerzett. Ez a 

kötelezettség nem terhelte azt a birtokost, akinek magának is megvolt az említett 

szakképzettsége. 

Amennyiben a szőlő területe a 25 kh-t érte el, úgy szőlőkezelőül, azaz vincellérként, legalább 

szőlészeti és borászati szakiskolát végzett egyént kellett alkalmazni. 

A főszabály alóli kivételként, mind a legalább 100, mind a legalább 25 kh-as szőlőbirtok 

tekintetében a törvény lehetővé tette, hogy azok a szakiskolát nem végzett szőlőkezelők, akik 

1935. november 1. napját megelőzően 3 év megszakítás nélkül ugyanabban a 

szőlőgazdaságban  – mint vezető kezelők – voltak alkalmazásban, a képesített 

szőlőkezelőkkel egy tekintet alá essenek. 

A szigorúnak tűnő, szakképzettségre vonatkozó előírásokat gyengítette a szőlőbirtok alsó 

határának magasan történő meghatározása és a törvényi kivételek sora. Ráadásul kérdéses, 

hogy a törvényből a szakvégzettségről szóló rendelkezések mennyiben hatályosultak. Nehéz 

megállapítani. 

Példaként említhető, hogy a piarista kusztódiátus vincellérjeit az egész polgári korban a 

cselédek közt tartotta nyilván, rájuk a Cstc.-t illetve a Gtc.-t tekintette irányadónak. A 

Dunántúlon több helyen művelt szőlőbirtokain 1870-ben még csak 4 vincellért tartottak 

számon. Tíz év múlva a szaporodó szőlőállománnyal összefüggésben már 9-et. Ekkortól a 

legjobb minőségű borukat termő dörgicsei Pántlika dűlőben is alkalmaztak vincellért. Azt 

nem tudni, hogy mennyi volt köztük a szakképzett. 1940-ben az összesen 715 alkalmazottból 

továbbra is 9 volt a vincellérek száma. Egyértelmű, hogy őket nem sorolták a 20 fős tiszti 

létszámba. Hanem a cselédség körébe kerültek, és ott sem a parancsoló emberek (gazda, 

hajdú, stb.) közé.23 Mindebből nyilvánvaló, hogy a vincellérekkel cselédszerződést kötöttek, 

ők a Gtc. hatálya alá tartoztak. Pedig szóbeli közlésből ismert, hogy ekkorra már voltak 

köztük szakképzettek is, aki jobb javadalmazásban részesültek. 

A vincellérek szervezeti, illetve jogi helyzetét érzékelteti az az adatközlőktől ismert tény, 

hogy a vincellérek a Káli-medencében is gazdatiszti irányítás alatt álltak. Így történt ez a 
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piarista kusztódiátus birtokain is. Dörgicsén volt rá példa, hogy az uradalmi gazdatiszt ellátott 

vincelléri feladatokat is. Az általa lakott épületet többek közt ezért nevezték vincellérháznak. 

Összességében tehát azt lehet megállapítani, hogy a szakképzett vincellérek jogállása a 

polgári korban nem változott, de jogaik bővültek. Ehhez kellett a bíróságok ítélkezési 

gyakorlata és a törvényhozó akarata. 

 

2.5.Az átaljás vincellér jogviszonya és elhatárolása a konvenciós vincellérétől  

Átaljás munkánál a felek, a gazda és a vincellér között tehát munkabéli szerződés jött létre. 

Ennek bizonyítása azonban nem egyszerű feladat. Magyar polgári törvénykönyv és ennek 

egyértelmű szabályozása hiányában a korabeli jogi szakirodalomtól várható az esetleges 

iránymutatás. Azonban ezen a téren a szakirodalomban nincs teljes egységesség. A változó 

felfogások, részbeni eltérések, különböző fogalom meghatározások érzékeltetésére három, a 

saját korában sokat forgatott szakmunkát idézek. 

A Magyar Jogi Lexikon szerint ennél a munkabéli szerződésnél döntő mértékben valamely 

személy bér fejében akár közvetlenül, akár közvetve munkaerőt kötött le. Közvetlen volt a 

munkaerő-lekötés, ha a másik szerződő fél munkáját, munkálkodását kötötte le. Közvetett, ha 

a szerződés tárgya a munkálkodás eredménye, a mű, az opus volt. Az előbbi esetre a 

szolgálati szerződés, az utóbbira a munkabér- vagy műbérszerződés megjelölés illett. A 

munkabérszerződés kifejezést azonban tág értelemben mindkét alkategóriánál használták.24 

Fehérváry Jenő a két világháború között a munka jogviszonyai körébe sorolta többek közt a 

szolgálati szerződést (ez a római jog locatio conductio operarumának felelt meg) és a 

vállalkozási szerződést (locatio conductio operaris). A szolgálati szerződésnél a munkavállaló 

arra kötelezte magát, hogy a másik fél, a munkáltató részére annak gazdaságában munkabér 

fejében tartós szolgálatot létesít. A lényeg a függőségi viszony és a lekötöttség állandósága 

volt. Példaként széles kört sorolt ide, így a gazdatisztet, a magántisztviselőt, a 

kereskedősegédet, a gyári munkást, a házfelügyelőt. A vállalkozási szerződésnél a 

megrendelő részére bizonyos munkaeredményt, művet kellett biztosítani. A szerző szerint a 

gazdaságimunkás vállalkozó, ha szerződést kötött a földbirtokossal, akkor bizonyos 

munkaeredményt (pl. aratást vagy cséplést) biztosított. További példaként hozta a fuvarozási 

vagy a kiadói szerződést.25 Az átaljás vincellérről sem ő, sem más nem szólt. 

Az 1940-es évek elején Szladits Károly főszerkesztésében megjelent, a jogászság körében 

fogalommá vált hatkötetes magánjogi összegzés26 témánkról, a munka jogviszonyairól a 

következőket írta: A munka jogviszonyainak összefoglaló elnevezésével azokat a magánjogi 

viszonyokat szokás megjelölni, amelyek közös jellemzője az, hogy az ellenérdekű felek közül 

– akik egymásnak kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak – legalább az egyik fél 

kötelezettségének, illetőleg szolgáltatásának a tárgya munka végzése vagy még elvégzendő 

munka eredményének szolgáltatása. A munka jogviszonyainak tágabb csoportjába a 

szolgálati, a vállalkozási, az alkuszi szerződés, valamint a díjkitűzés tartoznak. A joggyakorlat 

azonban a szolgálati szerződést a munkabéli szerződés egyik válfajának tekinti, így ez utóbbit 

is a munka jogviszonyai keretében tárgyalja. 

A munkabéli szerződés kétoldalú, melynél az egyik fél, a munkavállaló a szolgálatoknak, a 

munkának más részére teljesítésére kötelezte magát. A másik fél, a munkaadó pedig 

meghatározott ellenérték, a munkabér fizetésére kötelezte magát. 

A szolgálati szerződés pedig az a kétoldalú szerződés, melynél az egyik fél, az alkalmazott 

szolgálatoknak, munkának a teljesítésére, munkaerejének tartósabb jellegű lekötésére és ebből 

származó függőségre kötelezte magát. A munkaadó mindezért ellenérték, azaz munkabér, 

szolgálati javadalmazás nyújtására volt köteles. 
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A munkabéli szerződéssel munkabéli jogviszony, a szolgálati szerződéssel szolgálati 

jogviszony jött létre. Az előbbi fogalom a tágabb, az utóbbi a szűkebb, mely az előbbibe 

beletartozik. Ám egyik szerződésnek sem fogalmi kelléke, hogy a munkavállaló, az 

alkalmazott folytonosan és egész munkaerejével kizárólagosan a munkaadó rendelkezésére 

álljon. 

Viszont a függőségi viszony megléte, valamint a munkaeredmény kockázatának nem viselése 

olyan ismertetőjel, ami arra utal, hogy a felek közt munkabéli vagy szolgálati viszony áll 

fenn.27 

Bár a három idézett forrás egyike sem szólt kifejezetten az átaljásról, a fentiek alapján az 

átaljással, vagyis az általános vincellérrel a szőlőtulajdonos által kötött szerződés a munka 

jogviszonyai körébe tartozott, mégpedig a munkabéli szerződések révén a munkabéli 

jogviszonyok közé. Azon belül azonban speciális vonásokkal rendelkezett. Más oldalról 

megközelítve és részletezve az alábbiakat érdemes elmondani. 

A néprajzi szakirodalom a bérmunka egyik fajtájának tekintette az átaljás munkát, azaz az 

átalány munkát, melynél a dolgozó előre kialkudott összegért vállalkozott egy teljes 

munkafolyamat elvégzésére.28 

Jogi szempontból pedig a vincellér témakör egyik legizgalmasabb kérdése az átaljás vincellér 

jogviszonyának meghatározása, minősítése. A sajátosságok és a néprajzi, illetve a jogi 

irodalom szűkszavúsága miatt eddig is és itt is indokolt a hosszabb kifejtés. Az egyértelmű, 

hogy mind a konvenciós vincellér, mind az átaljás vincellér jogviszonya a munka 

jogviszonyai körébe tartozott. Ám, amint az előbbiekből kitűnik, sem a jogi szakirodalom, 

sem a joggyakorlat nem volt teljesen azonos véleményen a fogalmak, a jogviszonyok, a 

típusok tekintetében. Sőt, előfordult egyes fogalmak eltérő tartalmú használata is. 

A jogi szempontú vizsgálat során közelebb kerülünk a magyarázathoz az átalány fogalom 

révén. Ráadásul itt az átalány egyik fajtájáról, a díjátalányról volt szó, mely az 

ellenszolgáltatások átlagos díjazását jelentette. Jellemző ismérve volt, hogy összege az esetek 

összességére volt megállapítva, illetve a jogosultat elszámolási kötelezettség nem terhelte.29 

Tárkány Szücs Ernő véleménye szerint az átaljásság teljesen szokásjogi munkaviszony.30 

Álláspontom szerint az átaljás vincellér jogviszonya a munkabéli viszonyok közé tartozott, de 

a népi jogszokás által átszőtt speciális vonásokkal.(Egyébként a felek maguk is használták a 

munkabéli szerződés kifejezést.) Az átaljás vincellér ugyanis azért kapta ezt a jelzőt, mert az 

előre kialkudott javadalmazás neki átalányként, azaz a szőlőterületre fordított munkaidőtől, 

munkaerőtől, teljesítménytől, a termés mennyiségétől függetlenül járt. Az elvégzett munkáért 

összesítve, nem külön-külön számolva illette ez a díjazás. 

Az átaljás mellett a szőlőmunkás kifejezés is indokolt, hiszen – mint utaltam rá – ez a 

társadalmi viszony a munkajogviszonyok közé tartozott. A társadalmi körülmények változását 

is jelzi, hogy a II. világháború után – amíg néhány évig létrejöttek az ilyen tárgyú 

megállapodások – egyre intenzívebben a szőlőmunkás kifejezést használták. 

Végső soron az átaljás szerződés a munkaszerződések kategóriájába tartozott, ahol a 

szőlőmunkás határozott ideig tartó munkavégzésre kötelezte magát, díjazás ellenében. Viszont 

az átaljás szerződése igazából nem sorolható a munkaszerződés egyik változata, a szolgálati 

szerződés fogalma alá. Még kevésbé minősül vállalkozási szerződésnek, hiszen a 

kötelezettnek a szűk értelemben vett opust nem kellett létrehozni. Az átaljás eredményt, adott 

esetben meghatározott mennyiségű, minőségű szőlőt, bort nem volt köteles produkálni. Az 

átaljás jogviszonya tehát a munkaszerződésen belül egy sajátos jogviszony volt. 
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Az átaljás vincellér jogviszonya többszörösen is a szokásjog és a jogszokások által volt 

meghatározott. Egyrészt a fentiekben utaltam rá, hogy a magyar magánjog sajátos fejlődése 

miatt általában is mekkora szerepe volt a szokásjognak. Másrészt az átaljásság, mint 

jogintézmény, önmagában is a szokásjog által került meghatározásra. Mindehhez a Káli-

medencében a vincellérek ezen, ugyancsak nagyszámú kategóriájánál további jogszokások 

kapcsolódtak. 

A Káli-medence érintett lakói lényegileg tudták, hogy különbözik egymástól a konvenciós 

vincellér és az átaljás. Az eltéréseket is meghatározták főbb vonalaiban, ám nem a 

jogirodalommal, jogi minősítéssel megegyezően, és nem mindig pontosan. Esetenként 

jelentőséget tulajdonítottak másodlagos tényezőknek. Vagy azt is lehet mondani, hogy 

értékítéletükben más volt a differenciálás szempontja, a jogtól eltérően másnak tulajdonítottak 

jelenőséget. Arról viszont nem volt egzakt ismeretük, hogy a konvenciós illetve az átaljás 

esetében két merőben különböző jogviszonyról van szó, és hogy a különbségek mögött 

milyen jogi, szokásjogi szabályok húzódnak. Nehezítette a megítélést az is, hogy a 

konvenciós és az átaljás vincellér a szőlőművelés során lényegileg ugyanazt a munkát végezte 

és javadalmazásukban is volt hasonlóság. 

Lengyel István (sz. 1906) Szentbékkállán – mint egykori vincellér – a lényegre mutatva 

említette, hogy a konvenciós vincellér, ha a munkáját a szőlőben elvégezte, akkor sem 

mehetett máshova, más személyhez dolgozni, hanem saját gazdája részére kellett munkát 

végeznie. Következett ez a gazda – cseléd viszonyából. Ezzel szemben az átaljás dolga 

végeztével mehetett máshoz is munkára, nem volt kötve az elsősorban gondozott szőlő 

tulajdonosához. A szőlőtulajdonosok oldaláról Leopold Ferencné Györffy Sára (sz. 1917) 

Köveskálon abban látta a különbséget, hogy az átaljás a saját házában lehetett, nem a gazda 

tulajdonát képező cselédházban vagy présházban, mint a konvenciós. Helyes meglátását ki is 

egészítette: Egyébként az átaljás a szőlővel kapcsolatban ugyanazt a feladatot látta el, de a 

tulajdonos részére egyéb, házkörüli vagy más gazdasági teendőt nem végzett. 

Megfigyelhető volt az is, hogy gyakran az átaljás járandóságában arányaiban több volt a 

készpénz, mint a konvenciós vincellérében. Bár ez minden esetben, minden időszakra nem 

volt elmondható. Az átaljás vincellér fogalomtól távolodást, az átaljás munka lényegét fejezte 

ki a szentbékkállai Körmendy Zoltánné Kéry Mária (sz. 1902) a XX. század elejére utalva: 

Apám átajjában is szokta a szőlőt műveltetni. Ez nem egész évi munkavégzést, hanem egy 

meghatározott területen egy munka – pl.: kapálás – elvégzését jelentette. Kialkudott gabona 

és bor ellenében. 

Az adatközlők arról is szóltak, hogy a köznapi beszédben mindenkit vincellérnek neveztek, a 

cseléd módjára lekötött vincellértől, a nagyobb szabadsággal rendelkező, saját házában lakó 

vincelléren át az átaljásig. Csak ha külön jelentősége volt , akkor pontosították az elnevezést: 

tettek különbséget az átaljás és a vincellér között, ami azt jelentette, hogy a legszűkebb 

értelemben az átaljás más volt, mint a vincellér. Jelző is (konvenciós, kulcsos) kerülhetett a 

beszédben a vincellér kifejezés elé, vagy indokolt esetben a meghatározó jogokról, 

kötelezettségekről külön is szóltak. 

Voltak, akik máshol húzták meg a választóvonalat. A kékkúti Mohos Gergely (sz. 1914) 

szerint csak azt hívták vincellérnek, aki ott is lakott a szőlőhegyben. Mások ezt nem 

tekintették kritériumnak. 

A legkötöttebb helyzetű vincellérre, a kommenciósra (d. típus) vonatkozott a Cstc. és a Gtc. Ő 

alapesetben a gazda tulajdonát képező ingatlanban lakott, bizonyos személyes függőségben 

élt, egész nap a gazda részére végzett munkát. A többi gazdasági cselédhez képest mégis 

rendszerint élvezett bizonyos előnyöket, melyek szaktudásából és az általa végzett munka 

természetéből következtek. Nagyobb önállósággal látta el a feladatokat, gazdája az utasítás és 

a fegyelmezés terén is lényegesen visszafogottabb volt, mint a többi cselédnél. 



A népi gyakorlat pedig tovább lazította a törvénycikkek kötöttségeit, a kötelezettségeket. 

Kialakultak az átaljás irányába mutató átmeneti formák. A népi jogszokás megteremtette a 

saját házában lakó, illetve az esetenként másnál is munkát végző konvenciós vincellért. Az 

utóbbira különösen akkor kerülhetett sor, ha a gazda a saját háza, gazdasága körüli feladatokra 

külön konvenciós cselédet tartott. Ilyenkor a konvenciós vincellér szőlőn kívüli munkáját 

külön megfizették. 

A Káli-medencében a közbeszédben is élesen megkülönböztették a vincellért a többi 

gazdasági cselédtől vagy a belső cselédtől. A vincellérekre nem használták a cseléd, béres 

vagy szolga kifejezést, ezek alatt más személyeket, más munkát végzőket értettek. A 

konvenciós vincellérek így kiemelkedtek az átlagos cselédségből, részben hasonlóan az 

uradalmakban alkalmazott mesteremberekhez vagy pásztorokhoz. 

Végezetül az átaljás vincellért el kívánom határolni a szakmányos munkát végzőtől. A Magyar 

Jogi Lexikon a szakmányról lakonikusan csak annyit mond, hogy egyezmény, mely szerint 

bizonyos teljesített munkát, bizonyos előre megállapított bérért teljesítettek.31 A lényeg az, 

hogy szakmányosmunkánál a díj nem a munkára fordított idő, hanem a végzett munka 

mennyisége szerint történt. Ilyen módon a – később tárgyalásra kerülő – napszámmunka 

ellentéte volt. A szakmánymunkánál jobban érvényesült a munkát végző szorgalma, 

ügyessége, így ugyanazon idő alatt többet tudott keresni. Hátránya a túlzott erőfeszítés és a 

felületesség szokott lenni.32 Még pontosabban: a szakmánymunka a bérmunka egyik fajtáját 

jelentette, amelynél a munkát végző a mennyiség után kapta az előre meghatározott mérték 

szerint, a legtöbbször pénzbeni fizetését. A mérés alapja különösen a darabszám vagy a terület 

lehetett. A szakmánymunka a hozzá hasonló, de nem azonos átaljás munkánál jóval 

ösztönzőbb volt. Egyébként mindkettő a teljesítménybéres munkák közé tartozott. A 

napszámosmunka viszont időbéresnek minősült.33 A szakmánymunka nem esett a Cstc. 

hatálya alá, ahogy a napszámosmunka sem. Bár mindkettőnek keretei között gazdasági 

teendőket végeztek, de naponkénti, esetleg néhány napos díjazás mellett. Szemben a vincellér 

naptári vagy gazdasági évre vonatkozó jogviszonyával. 

 

2.6. A vincelléri szerződés 

 

Az alábbiakban a nagybirtokon kívüli jogviszonyokat vizsgálom meg, ahol a népi 

jogszokások intenzívebben érvényesültek. Azaz a népi jogélet szempontjából legérdekesebb, 

kisebb területeken dolgozó vincellérekhez fűződőeket. Különösen a vincellérek két nagyobb 

csoportjára, a konvenciós vincellérekre és az átaljásokra irányult a figyelmem. 

 

2.6.1. A szerződés alanyai 

 

A jogviszony alanyai – mind a szolgálati, illetve a cselédszerződésnél, mind a munkabéli 

szerződés tekintetében – a szőlőtulajdonos, illetve a vincellér voltak. Az adatgyűjtés 

meghatározó időszakában, az 1980-as években, a legidősebbek még fel tudták sorolni, hogy a 

XX. század első felében az adott településen kik tartottak vincellért. Szentbékkállán a 

községbeli módos gazdák közül csak néhánynak, így Csőkör Ferencnek és Laposi Jánosnak 

szőlőjét művelte vincellér. Csőkör Ferencnek hosszabb ideig, de nem évtizedeken át. Laposi 

János pedig csak egy-két évig tartott vincellért, aztán napszámosokkal műveltette szőlejét. 

Ugyancsak Szentbékkállán a módos Fatér Bélánét az özvegység késztette vincellér 

alkalmazására az 1920-as évek második felében. Igaz, férje életében is alkalmaztak 

napszámosokat, de maguk is részt vállaltak a szőlőművelés egyes fázisaiból. Az özvegy pár 
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évig tartott vincellért – aki feleségével gondozta a szőlőt – aztán eladta a földjét. A helyi 

katolikus egyház is fogadott fel vincellért. A falun kívül, Monostorapátiban élő Seller molnár 

szintén kötött szerződést szentbékkállai szőleje művelésére helybeli vincellérrel. 

Köveskálon a jó anyagi helyzetű Györffy Béla 1945 előtt konvenciós vincellért tartott, a front 

után a család már általános szőlőmunkással kötött szerződést. Rajta kívül Köveskálon 1945 

előtt Vörösmarty József 2–3, Pálffy Zoltán, Fábián Zsigmond, Kovács András, Csekő István 

és a református egyház 1–1 vincellért tartott. 

A kislétszámú Kékkútról a községgel határos, de már Diszelhez tartozó Bácsi-hegyre többen 

mentek vincellérnek. Így a tapolcai borkereskedőknek, Szücs Vilmosnak és Szücs Istvánnak 

voltak vincellérjei. Az utóbbitól a szőlőt később Rosenfeld Istvánné Weiss Márta vette meg. 

A kékkúti Mohos Gergely Bácsi-hegyi szőlejét mindszentkállai emberek művelték meg. 

A kővágóörsi Gellei Erzsébet (sz. 1902) édesapja, Gellei József (1864–1954) 1907-től 30 évig 

a Salföldhöz tartozó Ábrahámhegyen egy helyen dolgozott vincellérként. A gazda a budapesti 

ferences rendi hittanár, Bolváry Ákos volt. 

A szentbékkállai Lengyel István (sz. 1906) és felesége Istvándi Sarolta (sz. 1905) a falun 

kívül, a Kővágóörshöz tartozó Révfülöpön 12 évig, 1934 és 1945 között két helyen 

vincellérkedett. Egy évtizedig a távollakó, négy társtulajdonost jelentő Németh család birtokát 

művelték. A tulajdonosok ritkán jelentek meg: a lényeg az volt számukra, hogy a haszonból 

1/4–1/4-ed arányban részesüljenek. 

A fenti néhány példa jól érzékelteti azt, amit más adatok megerősítettek: az a szőlőtulajdonos 

tartott vincellért, aki 

-  a településen kívül, különösen, ha távol lakott, 

- a szőlőművelésnél jövedelmezőbb foglalkozást űzött, 

- társadalmi helyzete megkívánta ezt tőle vagy lehetővé tette, 

- nagy szőlőterülettel rendelkezett, illetve a családon belüli kellő munkaerő hiánya 

indokolta, 

- a munkaszervezési-–munkaszervezeti forma, azaz a jogviszony milyenségének 

megválasztása ezt kívánta,  

- nem rendelkezett a kellő szakértelemmel, 

- a leggazdaságosabbnak ezt tartotta. 

Természetesen némelyik szőlőtulajdonosnál több szempont is felmerült. 

A vincellérek a település, illetve a környék szegény, rászoruló, de szakismerettel rendelkező 

rétegéből kerültek ki. Egyrészt voltak, akik évtizedeken át vincellérkedtek, mások csak 

néhány évig. Az is előfordult, hogy pár év szünet után újra vincellérré váltak. Általában 

törekedtek kiemelkedni, a maguk urává lenni, de ez sokszor nem sikerült. Az ellenkező irányú 

folyamatra hívta fel a figyelmet Szentbákkállán Lengyel István: Ha valaki eladósodott, 

tönkrement, akkor elment vincellérnek. Kicsit megszedte magát, aztán visszajött azaz újra a 

gazdálkodó szegényparasztok között folytatta. A második világháborúig, sőt azt követően az 

1940-es évek végéig létezett a faluban a vincellérség, bár a földosztás szerepe ezen a téren 

nem volt közömbös. Ugyanis a földosztással csökkent a rászorultság, a földből 

részesítetteknek kevésbé kellett másnál munkát vállalni, így különösen a szinte állandó 

lekötöttséget jelentő vincellérséget. 

A szőlősgazda és a vincellér a kapcsolatban egyaránt az állandóságra, a folyamatosságra, a 

hosszú időn át fennálló viszonyra törekedett, akár a többi munkaszervezeti formánál. A falvak 

társadalmában mindenkinek megvoltak a maga emberei, kikben megbízott, kiket ismert, kikre 

számított, kikkel megállapodást kötött. Igaz ez a tulajdonos - vincellér kapcsolatra éppen úgy, 

mint a munkáltató és a vincellér, a napszámos vagy a hónapos viszonyában. A családok 

közötti kapcsolatok sokszor nemzedékeken át öröklődtek. 

A jogi szaknyelv a Cstc. és a Gtc. hatálya alá eső két jogalanyt gazdának, illetve cselédnek 

nevezte. A helyi nyelvhasználat pedig gazdát illetve vincellért, kommenciós vincellért, 



munkáltató vincellért emlegetett. A munka jogviszonyai körében a jogi nyelv legátfogóbb 

megjelöléssel a munkaadó vagy munkáltató illetve a munkavállaló fogalmakat használta. Az 

iratokban leginkább a tulajdonos, szőlőtulajdonos, szőlőbirtokos, illetőleg vincellér, 

szőlőmunkás megjelöléssel találkoztam. Az adatközlők pedig elsősorban a tulajdonos, 

birtokos, sőt a gazda illetve a vincellér, átaljás, átajjás, ritkábban átajjános, sőt általános 

vincellér kifejezéseket használták. A szőlőmunkást is, de ez érezhetően az utolsó évtizedekben 

kezdett terjedni, különösen 1945 után.  

Munkaadóként a munkabéli szerződést bármely cselekvőképes személy megköthette. A 

szolgálati szerződésre, azaz a konvenciós vincellér szerződésére is igaz ez alapvetően, bár a 

Cstc. 4. §-a elsősorban a családfőt, a férfit jogosította fel a cselédség felfogadására. A 

munkavállalói oldalon, bármely típusú vincellér a munka természetéből adódóan csak felnőtt, 

azaz cselekvőképes férfi lehetett. A vincellérek közt sok volt a nős férfi. A nemek közti 

munkamegosztás így jól láthatóan érvényesült. 

 

2.6.2.A szerződés létrejötte 

 

A felek hol írásbeli, hol szóbeli szerződést kötöttek, amelyek aránya nem volt megállapítható. 

A cselédszerződéseknél mind a Cstc. 11.§-a, mind a Gtc. 5.§-a értelmében a megállapodást a 

felek akár írásban, akár szóban megköthették. A munkabéli szerződéseknél sem voltak a 

megállapodásra különleges alakszerűségi szabályok. 

Döntően azonban nem a kétféle jogviszony egymástól eltérő szabályai határozták meg a felek 

magatartását. A visszaemlékezők szerint a vincellérek írásban kötöttek szerződést, de volt 

ahol csak szóban, megbíztak egymásban. Ha első alkalommal, az első évre létrejött az írásbeli 

szerződés, ugyanazok a felek a következő évekre gyakran nem készítettek újabb írást. A 

vincellér, ha ott maratt helbe, mér csináltatott vóna másik szerződést? A felek közötti 

jogviszonyban tehát végig meghatározó szerepet játszott a bizalom. Erre figyelemmel jött 

létre a körülírt jogszokás, ami a törvénnyel nem volt ellentétes. 

Általában a szerződéseket újév körül kötötték. A vincellért Ujjévkor vették föl. A felfogadás 

újévkor történt, a vincellérek akkor költöztek. A cselédeknek sokkal jobb vót, mer azoknak 

Szen Győr napkor köllött. (Az adatközlő ezúttal sem sorolta a cselédek körébe a konvenciós 

vincellért.) Az esetek egy részében azonban a konvenciós vincellért április 24-vel, Szent 

György naptól fogadták fel egy évre. 

A népi jogszokás tehát általánosan óév végi, újév eleji szerződéskötést alakított ki. A Káli-

medencében a cselédeknél a XX. század első harmada végéig újévtől újévig, később Szent 

György naptól a következő Szent György napig kötötték a szerződést.34 

A szolgálati (cseléd) szerződésnél és a munkabéli szerződésnél főszabályként a szerződési 

szabadság érvényesült, azaz a felek szabad akarattal állapodtak meg. Más tudományágak 

mellett a jogi irodalom már 1945 előtt megállapította, hogy a szerződési szabadság nem 

biztosítja kellőképpen a munkavállaló részére munkaereje megfelelő értékesítését. Ő mint 

gazdaságilag gyengébb szerződő fél, különösen nagyobb munkakínálat esetében, rendszerint 

kénytelen volt a munkáltató által megszabott feltételeket elfogadni.35 A megállapítás 

lényegében a Káli-medencére is igaz, ám másrészt azt is lehet mondani, hogy hosszabb időre, 

a medence falvaira általánosan, egységesen kialakult, több tekintetben népi jogszokásként élt 

a jogok és kötelezettségek rendszere. 

A szentbékkállai Borbély Károly (sz. 1910) utalt rá, hogy a szerződéskötést a vincellér 

részéről helyszíni szemrevételezés előzte meg: Télen, újévkor fogadták föl a vincellért. Az 

megnézte a területet. Megnézte, hogy milyen a szőlő és aszerint egyeztek meg. Akkor az övé 

volt az egész évi munka.  
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A köznyelvben a szerződéskötés jogi aktusát általában a fölfogadták vincellérnek 

szókapcsolattal fejezték ki, amit mindegyik típusú jogviszonyra alkalmaztak. 

Az írásbeli szerződést vagy a szőlőtulajdonos fogalmazta meg, vagy a felek rábízták egy 

joghoz jobban értő személyre, jórészt a jegyzőre. A köveskáli, kisnemesi származású Györffy 

Béla a XX. század elején konvenciós vincellért tartott. Miután fölfogadta a vincellért, amiben 

megállapodtak, azt levélbe, konvenciólevélbe foglalta. Tehát mint tulajdonos megírta, majd a 

végén mindketten aláírták. A II. világháború után örököse, leánya Leopold Ferencné Györffy 

Sára (sz. 1917) általános szőlőmunkást fogadott fel. Ahogy visszaemlékezett: Az írásbeli 

szerződést én írtam, ő aláírta. Egy évre szólt, minden évben újat kötöttünk. A Györffy 

családnál tehát az 1945 előtti konvenciós vincellért a háború után átaljás váltotta föl. Az idők 

változását az is jelzi, hogy az ősi levél kifejezés helyébe a szerződés fogalom lépett. A kékkúti 

Lájer Ferenc a szomszédos Bácsi-hegyen 1948-tól 1950-ig vincellérként dolgozott. A 

tulajdonossal megkötötte a szerződést, amit Díszelen, a jegyzőségen intéztek, azaz foglaltak 

írásba. 

Fennmaradt az a szerződés, melyet a megözvegyült, jómódú Fatér Béláné kötött 

Szentbékkállán 1927-ben szőlőmunkásával, Stexner Józseffel.36 A szőlőtulajdonos által 

szövegezett megállapodást a felek munkabéli szerződésnek nevezték, egy évre kötötték. Pár 

esztendővel később Fatér Béláné Lengyel Lajos (sz. 1910) szentbékkállai lakost fogadta fel 

vincellérnek. Az ő visszaemlékezése szerint egy évre szólt a szerződés, amit kétszer 

megújítottak. A jogviszony így 1935 és 1938 között folyamatosan fennállt a tulajdonossal. A 

kapcsolat csak azért szűnt meg, mert a szőlőterület eladásra került. Ezt követően Lengyel 

Lajos Körmendy Bélához ment vincellérnek, ahol öt évig munkálkodott. 

A szőlőtulajdonosok által szövegezett, sajátkezűleg megírt szerződések általában csak a 

legszükségesebb adatokat, valamint a legfontosabb jogokat, kötelezettségeket tartalmazták, 

így rövidek, szűkszavúak maradtak. Számos fontos körülményről nem rendelkeztek bennük a 

felek. Nyilvánvalóan azért, mert evidensnek tekintették azokat, illetve azért, mert a 

gyakorlatban, a népi jogszokásokban azok természetes módon éltek. 

A szőlőtulajdonosok számos esetben iratmintaként korábbi szerződést használtak fel. 

Különösen nyilvánvaló volt ez, ha ugyanarra a szőlőterületre, hasonló feltételekkel kötötték 

meg a szerződést a vincellérrel, pláne ha ugyanazzal a személlyel. 

A vincellérekkel kötött írásbeli szerződésekből kevés maradt fenn. A felek azokat nem őrizték 

meg, mivel egyrészt teljesedésbe mentek, másrészt a továbbiakban bizonyítékként nem volt 

rájuk szükség. 

 

2.6.3.A vincellér jogai és kötelezettségei 

 

A fentiekben utalás történt azokra az alapvető különbségekre, amelyek a konvenciós vincellér 

és az általános vincellér jogállásában, jogaiban, kötelezettségeiben megmutatkoztak. Néhány 

példa ismertetésével, majd az azokból levont általánosításokkal kívánom a különbségeket 

érzékeltetni. 

a. A már említett köveskáli Györffy Béla konvenciós vincellért tartott, aki nem kint a 

szőlőhegyen, hanem a falubeli cselédlakásban (szoba, konyha, mellette pajta) lakott 

feleségével együtt. Másfél kh szőlőt művelt, mely munkának dandárját a metszés, az ötszöri 

kapálás és a permetezés jelentette. A kötözést, mint tipikus női munkát, a felesége végezte. A 

szüreten részt vett, a borfejtésnél segített. Ház körüli munkára a szerződés nem kötelezte, 

azért neki külön fizetség járt. A gazda eleve megengedte azt is, hogy munkája végeztével 

másnál dolgozzon. A konvenciólevél értelmében díjazásul a lakáson felül kapott évente 15 q 

kenyérgabonát, 1 hl bort, zsírt, bakancsot és pénzt. A 800 négyszögöles vagy 1 kh-os 

                                                           
36 Vajai Istvánné Szentbékkálla tulajdonában. 



szántóföldjét a gazda szántotta meg, abba rakományt (répa, paprika, paradicsom, zöldség, 

hagyma) vethetett, ültethetett. Naponta tejet is kapott. A gazda a gabonát negyedévenként, a 

bort is apránként adta ki. A tulajdonos a kiadott mennyiséget egy könyvbe, lényegében füzetbe 

jegyezte fel. Akadt vincellér, aki a bort inkább egyszerre kérte. Ahogy megkapta, 

értékesítette. 

Szegletes István Szentbékkállán a vincellér munkáját, kötelezettségeit a köveskálihoz 

hasonlóan fogalmazta meg. A konvenció mindenekelőtt 16 vagy 24 q gabonát jelentett a 

szőlőterület nagyságától függően. Vincellérként a szőlőhegyen a gazdától lakást is kapott, így 

családjával együtt a munkahelyén élt és dolgozott. 

A szentbékkállai Lengyel István és felesége Istvándy Sarolta, mikor Révfülöpön az egyik 

alkalommal leszerződött vincellérnek, a gazda utasítása szerint élt és dolgozott. Máshoz nem 

mehetett el munkát végezni. Ha egyéb okból el kívánt távozni, gazdájának be kellett jelenteni. 

A gazda számára a szőlőmunkán kívül más tevékenységet is ellátott, így a szőlőbeli 

présházból, ahol laktak, bejárt a gazda falubeli udvarára fát vágni vagy más időszerű munkát 

elvégezni. A határban is kaszált neki, télen pedig jeget vágott számára. Alávetett helyzetére, 

függőségi viszonyára jellemző, hogy volt eset, mikor a gazda testi fenyítéssel, megpofozással 

fenyegette.  

b. Viszont a Németh családnál Lengyel Istvánék – ezzel áttérve az átaljás jogviszonyokra – a 

mintegy 10 év alatt szabadok voltak, nem függtek senkitől. A 3000 négyszögöles szőlőt maguk 

munkálták. Ezért kaptak 12 q gabonát (búzát, rozsot, árpát) és egy kh szántóföld használatot. 

A szőlőbeli présházat lakták, tüzelőt a közeli erdőből hozhattak. A szőlők közötti fák 

gyümölcsét fogyaszthatták. Pénz viszont nem járt nekik. A Németh család szőleje mellett még 

vagy egy másik szőlőt is megmunkáltak, vagy napszámba jártak, amiért természetesen külön 

fizettek nekik. A tulajdonosok ellenőrzésére ritkán került sor, jobbára csak gyümölcséréskor. 

A díjazást három havonként kapták, ami a cselédek konvenció részének kiadási idejével 

egyezett.  

A már ugyancsak említett Gellei József Ábrahámhegyen 30 évig, 1937-ig vincellérkedett. Az 

5000 négyszögöles szőlőt családjával (feleség, négy gyerek, 1917-ig az egyik nagyanya) 

gondozta. Minden munkát maguk végeztek. Illetőleg amíg a gyerekek kicsik voltak, a 

nyitogatáshoz férfiember segítséget fogadtak. Mint általános vincellér, a gazdával 

részletekben fizetett pénzbeli díjazásban egyeztek meg, ami mellé járt 1 hl bor és a 

lakáshasználat. Ez utóbbi kezdetben a présházzal egybeépített lakást jelentette, később a 

különálló vincellérlakást, mely szoba, konyha, éléskamra, pince helyiségekből állt, 

melléképületként istálló és disznóól tartozott hozzá. A három évtized alatt további érdemi 

változást jelentett, hogy egy heves vita után a gazda a díjazást 4 q gabonával javította. 

Ennek a jogviszonynak is volt sajátossága, amely némileg a cseléd kötelezettségei irányába 

mutatott. A gazda, felesége, a nagyságos asszony és családja, esetenként vendégekkel 3 

hónapra Budapestről az ábrahámhegyi présházba költözött. Ebben az időszakban a vincellér 

vásárolta, szállította a faluból a tejet, a fűszert, a többi bolti árut, vágta, behordta a tüzifát, 

hozta a vizet. A vincellér felesége pedig köteles volt a gazdának, családjának, vendégeinek 

főzni, utánuk takarítani. A szüreten a vincellér is részt vett családjával együtt, és maga mellé 

12 szedőt, valamint 4 puttonyost hívhatott – a gazda külön díjazása ellenében. A borfejtés 

viszont a vincellér dolgát képezte. A Gellei család mindezek mellett ellátta saját balatonörsi 

szőleje, földje művelését is. 

Fatér Béláné szentbékkállai tulajdonos 1927-ben két és fél magyar hold, azaz 3000 

négyszögöl szőlő teljes évi megmunkálására kötött munkabéli szerződést Stexner József 

szöllömunkással, azaz átaljással. A pontosan körülírt, nevesített tevékenység a következőket 

jelentette: metszés, nyitogatás azaz nyitás, karózás, kétszeri permetezés, kétszeri kötés azaz 

kötözés és többszöri kapálás (parragkapálás, bevágás, harmalás, föltöltés).Mindezek fejében 

a munkadíj fizetése állt 4–4 q búzából illetve rozsból, 500 ezer korona készpénzből, két 



köbméter tüzifából és 125 l borból. A szőlősorok közé a vincellér rakományt tehetett, ami 

fele-fele arányban illette a szőlőbirtokost, illetve a szőlőmunkást. 

(Más szerződéseknél a nyitogatáson kívüli ötszöri kapálásba nem egy, hanem kétszeri 

harmalás tartozott.) A vincellér kötelessége volt a részvétel a szüreti munkákban, amiért külön 

díjazást nem kapott. Viszont, ha a felesége is szüretelt, ő megkapta a napszámot. A vincellér a 

szüret alatt puttonyozott, fölrakta a prést, préselt, elrendezte a mustot, később kezelte a bort. 

A hegytörvények csak röviden említették a vincelléreket, ám az azok alapján megszületett 

hegyközségi rendtartások szóltak a vincellér jogairól és kötelezettségeiről. Példaként a 

korábban önálló, majd 1891-től Kővágóörshöz tartozó Kisörs hegyközség szervezeti- és 

rendszabályaiból idézek, amely 1902-ben amelyet 1902-ben alkottak meg és 1904-ben hagyta 

jóvá Zala vármegye törvényhatósági bizottsága. A rendtartás szerint vincellért minden 

szőlőbirtokos tarthatott, de köteles volt a felfogadott vincellér nevét, községi illetőségét a 

felfogadástól számított 8 napon belül a hegybírónak bejelenteni. Ez utóbbi a vincelléreket 

nyilvántartásba vette és felettük a mezőrendőri felügyeletet gyakorolta. A vincellérek minden 

évben november 1-én voltak jogosultak elszegődni, és ezt követő január hó 1-én helyet 

változtatni. A hűtlenség miatt elbocsátott vincellért a hegybírónak be kellett jelentenie, és az 

ilyen személyt a hegyközségben ismételten felfogadni nem volt szabad. A vincellérek 

gondozása alatt álló szőlőkben alkalmazott munkások által okozott károkért a felelősség a 

vincellért terhelte, kivéve, ha a munkást megnevezte, amikor is ő tartozott kártérítéssel. 

A rendtartás azt is előírta, hogy a hegyben csak azok lakhattak, akik erre hatósági engedélyt 

kaptak, továbbá a saját házzal rendelkező szőlőbirtokosok és ezek vincellérjei, akikért a 

tulajdonos felelt. A hegyőrök mellett a vincelléreknek is kötelezettsége volt a szőlő érési 

időszakában arra vigyázni, hogy senkinek a szőlejébe a tulajdonoson, családtagján, 

megbízottján, munkásán kívül senki be ne bocsáttassék, kivéve, ha a tulajdonos írásbeli 

engedélyt adott. Ilyenkor a hegyből szőlőt kivinni a tulajdonoson és családtagján kívül senki 

nem volt jogosult, még a vincellérnek is gazdájától kellett írásbeli engedélyt beszerezni. 

A hegyközségi rendtartások nagyfokú hasonlósága az irányadó központi és helyi jogalkotásra, 

valamint egymás másolására volt visszavezethető. 

Az egyes jogviszonyok áttekintése megerősíti azt, amit a vincellérek tipizálásánál rögzítettem: 

-  A két nagy típust a konvenciós vincellér és az általános vincellér adta, akikre ugyan 

külön szabályok vonatkoztak, mégis a különbségek mellett voltak azonosságok, illetve 

hasonlóságok. 

- A legnagyobb különbség a vincellér által munkált szőlőn kívüli munkavégzésben 

mutatkozott: főszabályként a konvenciós vincellér az utóbbit csak a gazda javára 

végezhette, illetve az átaljás vincellér más személynél is, a maga keresményére. 

- A díjazásnál a konvenciós vincellér esetében felbukkantak tipikus feudalizmuskori, 

természetbeni elemek az élelem és a ruházat terén (pl. zsír, bakancs), az általános 

vincellér részére az ellenszolgáltatás jelentős részben pénzben történt. 

- A szőlőbeli munka lényegében mindkét típusnál azonos résztevékenységeket jelentett, 

ami a művelés kultúrájából, szakszerűségéből következett. 

- A konvenciós vincellér inkább lakott a szőlőhegyi présházban, de nem mindig. A 

kintlakás az általános vincellérnél is gyakori volt. Esetenként azonban a vincellér a 

községben élt akár bérlőként, azaz lakóként. 

- A szerződések a körülmények, az életviszonyok nyomán tartalmaztak eltéréseket az 

általános típusoktól, mondhatni átmenetek léteztek. 

- Az általános vincellér nagyobb szabadsággal, kevesebb kötöttséggel tevékenykedett, 

mint a konvenciós, aki viszont több szabadsággal élhetett, mint általában a cselédek. 

- A munkabér mindkét jogviszony típusnál vagyoni értékű szolgáltatás volt. 

Mindenekelőtt lehetett dolognak (gabona, bor) vagy pénznek a szolgáltatása, amihez 

más vagyoni értékű szolgáltatás (pl. lakáshasználat, földhasználat) kapcsolódott. Ilyen 



módon több, egymást kiegészítő szolgáltatásból állt a munkabér. Leegyszerűsítve 

természetbeniből és pénzbeliből. 

- A munka jogviszonyában a munkavállaló legfontosabb kötelezettsége a vállalt 

szolgáltatás teljesítése. Mellette fontos kötelezettség volt az engedelmesség is.37 A 

vincellérek mindkét jogviszony típusára alapvetően igaznak bizonyult mindkét 

kötelezettség. A másodikként említettet viszont a konvenciós vincellér sokkal többször 

volt kénytelen elviselni. 

- A gazdával a vincellér állt jogviszonyban. Ebből következően a munkát neki, 

személyesen kellett elvégezni. A Káli-medencében azonban a konvenciós vincellérnél 

gyakran a feleség is végzett bizonyos munkát, így különösen kötözést, kapálást. Az 

átaljás vincellérnél pedig az volt az általános gyakorlat, hogy az egész család dolgozott 

a szőlőben. A népi jogszokás, a célszerűség így felülírta a jogi szabályokat. 

 

2.6.4.A munkáltató vincellér jogai és kötelezettségei 

 

A tipizálás során rögzítettem, hogy a munkáltató vincellér (b. típus) a közepes vagy nagyobb 

szőlőbirtokon működött, amelyet egy vincellér maga illetve családja már nem tudott 

megművelni. 

Lengyel Lajos visszaemlékezése szerint Szentbékkállán mindössze egy olyan munkáltató 

vincellér működött, aki maga a szőlőművelésben fizikai tevékenységével lényegében nem vett 

részt. Hanem napszámosokat, kik jórészt a közeli, mégis a medencén kívüli Monostorapátiból 

érkeztek, szerződtetett, irányított, utasított, ellenőrzött. A napszámosokkal szemben 

munkáltatói jogai voltak. A többi vincellérhez képest tehát többletjogosultságokkal 

rendelkezett, melyből eredően magasabb díjazást kapott. 

Hozzá képest az átmenetei típust jelentette, hogy némelyik vincellér részben maga dolgozott a 

szőlővel, részben munkáltató vincellérként járt el (c. típus). Erre bizonyos idénymunkák, 

munkatorlódások, sürgős tevékenységek, nagyobb terület esetén került sor. Két konkrét példát 

említve: Egyed Kálmán Kékkútról vincellérkedett Díszel határában a Bácsi-hegyen az 1930-

as években a tapolcai szőlőtulajdonos Szücs Vilmosnál öt esztendeig. 1898-as születésű 

feleségével együtt kint lakott a hegyen, egy szoba-konyhában. A több kh szőlőt alapvetően ők 

művelték, mint átaljások, gabona és pénz ellenében. Saját vincelléri munkája, kötelezettségei 

mellett jogában állt bizonyos munkákra napszámosokat hívni, velük megállapodni. Főleg 

Kékkútról, Mindszentkálláról, Díszelből, a Bácsi-hegyről szerződtetett napszámosokat, azokat 

irányította, munkájukat figyelte, ellenőrizte. A napszámosok díjazásáért maga ment be 

Tapolcára a tulajdonoshoz, és a helyszínen fizette ki a neki dolgozókat. 

A kékkúti Lájer Ferenc ugyancsak a Bácsi-hegyen művelte vincellérként azt a 6000 

négyszögöles szőlőt 1948-tól, melyet Rosenfeld Imréné Weiss Márta a tapolcai Szücs 

Istvántól vett meg. A vincellér feleségével együtt kint lakott a szőlőben, a szoba-konyha 

helyiségekből álló lakásban. A vincellér azon túl, hogy maga is dolgozott a szőlőben, 

időszakonként még irányította is a napszámosokat. Ahogy mondta: Én bizonyos mértékig 

munkáltató vincellér is voltam. A szőlőművelésen kívül a borkezelést is végezte. Fizetsége 

készpénzből és terményből állt. A természetbeni javadalmazás 10 q búzát és rozsot jelentett 

vegyesen. Ami jogviszonyát még különössé tette, az az volt, hogy felesége nyári időszakban a 

napszámosokkal együtt volt, irányította őket, ellenőrizte munkájukat, amiért napszámos 

füzetést kapott. 

2.6.5.A vincellér feleségének munkavégzése 
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A vincellér feleségek helyzetét, tevékenységét az eddig leírtakon túl is érdemes pár mondat 

erejéig elemezni. A szőlőtulajdonossal a vincellér állt jogviszonyban, kettőjük között köttetett 

meg a szerződés. Az elképzelhetetlen volt, hogy asszony legyen vincellér, ilyen szerződés 

szőlőbirtokossal nem jött létre.  

Azonban a népi jogszokás nyomán a konvenciós vincellér férj munkájába besegített asszonya, 

különösen bizonyos munkafázisokban, nagyobb szőlőterületnél, illetve sürgősen végzendő 

munkáknál. Első sorban neki voltak feladatai a rakomány körül. Sőt, alkalmanként a feleség a 

gazda részére egyéb meghatározott tevékenységeket (különösen főzést, takarítást) végzett, 

külön díjazás nélkül. Más szőlőbirtokosnál viszont a feleség a vincellér munkálta szőlőben 

esetenként napszámos vagy szüretelő lehetett, amiért külön díjazást kapott. Átaljás 

vincellérnél még egyértelműbb a feleség, sőt az egész család szőlőbeli munkavégzése. 

Természetesen a vincellérrel együtt lakott a feleség a díjazás részét képező présházban vagy 

más lakásban, lakrészben. 

 

2.7. Vincellérek a mérlegen 

 

A vincellérség a térség jellegzetes, az egyik legfontosabb művelési ágához, a 

szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenysége volt. A megélhetést nyújtotta, igaz szakmai 

ismeret szükségeltetett hozzá. A szőlőműveléssel, borkezeléssel kapcsolatos tudás mellett 

általában jellemezte a vincelléreket a szorgalmas, tisztességes munkavégzés, a szőlő, a 

növényzet szeretete, és a bort sem vetették meg. 

Nem nagy számuk ellenére mégis jellegzetes rétegét képezték a települések társadalmának. A 

szőlőterületek nagysága, gazdasági jelentősége, a tulajdonosok helyzete, a szőlő szaktudást 

igénylő művelése és más körülmények nagyszámú, különféle életviszonyt alakítottak ki 

ténykedésük körül. A körülmények igénye nyomán különféle jogviszonyok jöttek létre, a 

vincellérek különböző típusai alakultak ki, helyi sajátosságok érvényesültek. A jogi 

szabályozás lényegi hatályosulása mellett élt a helyi szokásjog és a népi jogszokások sora 

velük kapcsolatban is. 

A vincellérek típusát illetően különböztethetünk oktatási, néprajzi és jogi szempontból. 

Oktatási tekintetben a két kategóriát a vincellériskolát vagy tanfolyamot végzett, illetve nem 

végzett, de hozzáértéssel rendelkező szakemberek jelentették. A néprajzi irodalom szól a 

munkában betöltött szerepkör alapján a munkavezető, irányító, aztán a szakmányban dolgozó, 

továbbá az éves kapás vincellérekről. Másrészt a díjazásra figyelemmel a kommencióért, 

illetőleg a kialkudott gabonamennyiségért vagy meghatározott pénzösszegért dolgozó 

vincellérekről.38 A jogi szempontú vizsgálat a létrejött szerződések minősítése alapján a Káli-

medencében két fő- vagy alaptípus létezését bizonyította. Egyrészt a szolgálati szerződéssel 

alkalmazottét, másrészt az átaljásét, akinek speciális munkabéli szerződése volt. További 

szempontokra, így a jogviszony jellegére, tartalmára figyelemmel azonban hat típus 

különböztethető meg, amely kategorizálás igen közel áll a helyi lakosság, különösen az 

egykori érintettek (jogalanyok) különbségtételeihez. 

Franciaországban a XVIII. század második felében, majd pár évtizeddel később 

Magyarországon is, a szőlészet és a borászat megújítását szorgalmazók gyakran elítélték a 

vincelléreket, bennük a hagyományos, maradi szőlőművelés fenntartóit vélték látni. Nem 

pusztán a hanyag munkát végző, hanem a jól dolgozó vincelléreket is elítélték, hogy a szőlőt 

nem okszerűen, hanem apáról fiúra szálló hagyományos eljárásokkal művelték.39 Aztán a 

XIX. században sorra születtek a szőlész-borász szakirodalom munkái, kiadványai, megindult 

a szakképzés, bekövetkeztek a társadalmi, gazdasági változások, pusztított a filoxéra – mindez 

azt eredményezte, hogy növekvő igény mutatkozott a szakképzett vincellérek iránt, így 
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számuk nőtt. Ők pedig alapvetően hozzájárultak a polgári korban a szőlőművelés – borkezelés 

magasabb színvonalának terjedéséhez illetve az előző századforduló körüli újjáéledéséhez. Az 

újabb ismeretek, módszerek, gyakorlat terjesztése révén jelentős hatást gyakoroltak a paraszti 

szőlőkultúrára is. 
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„Nagy tényező volt a szőlőmívelés” 

A vincelléri jogviszony a Káli-medencében a polgári korban 

 

A Badacsonyi-borvidékhez tartozó Káli-medence szőlőhegyein a polgári korban (1860-1945) 

is kiváló minőségű bort termeltek. A nagy és közepes méretű szőlőbirtokokon a művelés, 

részben az irányítás tekintélyes részét vincellérek végezték. Egy részük szakirányú iskolát 

vagy tanfolyamot végzett, de többségük csak a gyakorlatban ismerte meg mindennapi 

foglalkozását. A vincellérek helyzetét, jogviszonyát az országos és partikuláris jogszabályok, 

a szokásjog és a népi jogszokások határozták meg. A jogviszony milyensége és tartalma 

alapján két főtípusba és azon belül hat típusba lehetett sorolni őket. Mindezek kapcsán 

részletes ismertetésre kerültek a felek, azaz a szőlőtulajdonos és a vincellér jogai, 

kötelességei, különös figyelemmel a jogszokásokra. A vincellérek tevékenységét mérlegre 

helyezve megállapítható, hogy figyelemreméltó szerepük volt a szőlőkultúra fejlesztésében. 
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