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Az Egyesült Államokból Franciaországba szőlővesszőkkel áthozott filoxéra gyorsan ter-

jedt Európában is. A szőlőgyökértetű az Osztrák–Magyar Monarchiában először a Duna 

menti Klosterneuburg határában tűnt fel 1872-ben. Az egész birodalomba oltványokat 

szállító híres szaporító helyről átkerült a tetű Magyarországra is és a dunai áruszállítás 

következtében nem az Ausztriával szomszédos megyékben, hanem a folyó déli kikötőjé-

ben, Pancsován észlelték a vészt, 1875-ben. (Beck T. 2005.) 

A piciny rovar a szőlő gyökerére tapad szívószálával és ott dudorokat okoz az élősködő, 

s ez vezet a növény leveleinek elsárgulásához, majd elpusztulásához. A fertőzött szőlőtől 

körkörös formában és igen gyorsan terjed a vész, mivel kiemelkedően nagy szaporultot 

(évente akár 20 millió egyedet is!) hoz létre szűznemzéssel a rovar. (69. ábra) 

  
69. ábra – A szőlőgyökértetű életciklusa 

Az egész kontinensen óriási pusztítást okozott a XIX. század második felében, s nagyon 

nehezen alakult ki a védekezés ellene. A filoxéra vésszel párhuzamosan gyorsan terjedt 

a szintén Amerikából áthozott lisztharmat és peronoszpóra, melyek addig ismeretlenek 

voltak Európában. 

A pusztító betegségek megjelenése előtt (az utókor óriási szerencséjére) az akkori  

Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal elnöke kezdeményezett egy országos szőlé-

szeti és borászati adatfelvételt 1873-ban. A Keleti Károly vezette összegzés valamennyi 

szőlőtermelő gazdára kiterjedt, a helyi hivatalok által végzett és nem adózási okokból 

végzett összegzés volt, s így pontos képünk van a filoxéra vész előtti helyzetről. A korabeli 

adatfelvételi logika alapján külön-külön tartották nyilván a magyarországi, az erdélyi, a 

fiumei, a horvát-szlavóniai és a horvát-szlavón határőrvidék adatait, melyeket az 1860-as 

évtizedben a földadó kivetése céljából elrendelt első kataszteri összegzéshez igazítva vizs-

gáltak. (70. ábra). 
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 A jelen fölvétel szerint A kataszter szerint volt Különbözet jelenleg 

Magyarországban 335 873 294 406 + 41 466 

Erdélyben 21 871 22 383 - 512 

Fiumében és területén 417 435 -18 

Horvát-Szlavonországban 55 103 52 012 + 3 090 

A horvát-szlavon határőrvidéken 12 049 12 992 - 942 

Összesen a magyar birodalomban 425 314 - 382 231 +43 083 

70. ábra – A Magyar Korona Országainak szőlőterülete hektárban (1860-1873) (Keleti Károly kora-

beli rögzítéséből a megfelelő szöveg alapján szerkesztette Majdán János) 

Az adatokból kiderül, hogy az összes szőlőterület 80 %-a Magyarországon feküdt. Az is 

egyértelműen látszik, hogy Erdélyben, Fiumében és a horvát-szlavón határőrvidéken 

csökkent, míg Magyarországon és Horvát-Szlavonországban növekedett a szőlők terü-

lete. A pozitív változás egyértelműen a megindult polgárosodás hatékonyságát mutatja, 

mivel a magánbirtokok rögzülése és megerősödése – többek között – a szőlővel történő 

foglalkozást növelte. A volt jobbágyok – leggyakrabban töredék telkeiken – megpróbáltak 

olyan termékekkel foglalkozni, melyek segítették biztosítani a család megélhetését. Mivel 

az intenzív mezőgazdasági művelés új növényei – cukorrépa, napraforgó, zöldségfélék 

stb. – a kiegyezés körüli években még a nagyüzemekben is csak elvétve jelentek meg, 

ezért maradt a régi, hagyományos módszer a kis terület gazdaságosabb művelésére:  

a szőlők telepítése. Mindezt a domborzati és időjárási viszonyok mellett a piaci közelség, 

a bor immár földesurak által nem korlátozott eladhatósága tette vonzóvá. Ezért fogal-

mazható meg, hogy az 1873 előtti területnövekedés egyértelmű jele a vidék polgároso-

dásának. Magyarország területén 47 megyében rögzítettek szőlőtermelést, melyek közül 

11-ben csökkent, a többiben nőtt a szőlők területe. Ez egyértelműen mutatja azt is, hogy 

egy külső veszély megjelenése előtt a polgárosodáshoz igazodva ezen a területen is belső 

differenciáltság alakult ki. (Majdán J. 2008) 

 
71. ábra – Szőlőterületek a Magyar  

Királyságban (1873) 

 
72. ábra – A termelt borok a Magyar  

Királyságban (1873) 

Az adatokat két színes térképen (is) rögzítették, (Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 

és Hiba! A hivatkozási forrás nem található.) s a statisztikusok világkonferenciáján, Szent-

pétervárott nagy sikerrel mutatták be. (Mohos M., 2003) Az országos összesítések szerint 

1863 és 1875 között átlagosan évente 4 millió hektoliter bor állítottak elő, melynek 20 

%-a került exportra, döntően a Monarchia Lajtán túli fogyasztóihoz. (Keleti K. 1875.) 



Majdán János – A magyarországi filoxéravész hatása a vasúti áruforgalomra 1895-ben 

Füleky György emlékkonferencia - A Táj változásai a Kárpát-medencében, XII. tájtörténeti tudományos konferencia 

120 

A borok nagyobb része fehér szőlőből készült, de jelentős volt a vegyes szüretelésű siller, 

és néhány borvidéken csak kék szőlőből készült vöröst állítottak elő. 

A kártevő megjelenése után folyamatosan rögzítették a pusztulását, de az ültetvények 

eltérő módon és időben mentek tönkre, s emiatt nem lehetett évi bontásban közölni az 

adatokat. Ráadásul időnként csak 2-3 évvel később rögzítették a kipusztulást, s emiatt is 

eleve nehéz pontos számot adni a veszteségekről. A nyilvántartásokban további bonyo-

dalmakat okoz, hogy a gazdák sokhelyütt a kivágás után rögtön újratelepítették szőlőjüket. 

Ezek miatt célszerű egy végső összegzést figyelembe venni a pusztulás megállapításánál. 

(74. ábra). A Keleti Károly által rögzített 1873. évi adatokhoz képest a mélypontnak szá-

mító 1896-ban radikálisan csökkent a szőlő. (73. ábra) 

 
73. ábra – A filoxéra elterjedése a Magyar Királyságban 

 

 1873 1896 változás 

Magyarországon és Erdélyben  357 745 ha 202 865 ha - 154 880 ha 

74. ábra – Magyarország és Erdély szőlőterülete hektárban (KSH adatai alapján) 

A borszállítást nagyon megnehezítették a hazai rossz utak. Századokon át a vízi szállítások 

adta lehetőséget kihasználni tudó termőhelyek előnyben részesültek a kivitelek és a tá-

volsági eladások területén. 
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Ezt változtatta meg a vasút megjelenése, amely az egyre sűrűbbé váló hálózatán gyors és 

zökkenőmentes fuvarozást biztosított mind a kis-, mind a nagytermelőknek. 

A nemzetközileg is jegyzett magyarországi statisztikai adatfelvétel másik igen ritka bázisát 

a vasúti forgalom terén rögzítették a filoxéra vész csúcspontján, 1895-ben- Edvi Illés 

Sándor adta közre az összegzést. (EDVI I. 1895) A vizsgált esztendő elsőtől utolsó napjáig 

minden állami és MÁV kezelésben lévő vonalon teljes körű adatfelvétel zajlott. "A leg-

utóbbi nagy államosítás befejezte után elérkezettnek látta a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 

az időt arra, hogy a rég érzett hiány végre pótoltassék utasítá a m. kir. államvasutak igazga-

tóságát a munkálatok megkezdésére." 

Az adatsorokat 12 nagy fejezetre osztva adta közre a két kötet. A folyamatos szöveg 

formájában megírt részekben a pálya mentén található földrajzi környezet, az ott élő 

lakosság anyanyelve, az érintett térségek földművelési adatai általában, majd külön-külön 

a szőlő-, a gyümölcs- és zöldségtermesztést kerül bemutatásra. A következő fejezetekben 

az állattenyésztés, az állati termékek, az erdőgazdasági adatok és az erdei termékek be-

gyűjtése, majd az ásványkitermelés számai olvashatóak. Külön fejezetben összegezte rész-

letesen a vonal mentén működő ipari létesítményeket és a kereskedelmi központokat.  

A leghosszabb és legrészletesebb adatsort a XII. fejezet közli, amelyben "Az egyes állo-

mások forgalmának számszerű ismertetése" került bemutatásra. Valamennyi – abban az 

évben forgalomnak megnyitott – állomás esetében név szerint felsorolásra kerülnek az 

oda szállítási szempontból vonzódó települések. A kilométerben mért távolságuk mellett 

jelzés van a használható utakról is. Külön-külön szerepelnek a feladott és az beérkezett 

áruk. A tételesen felsorolt feladott árukat a forrás tovább bontja, s jelzi a Magyar Király-

ságban, a Monarchia egyéb településeiben, illetve a vámkülfödön működő állomásokra 

feladott árukat. Az érkezett áruk esetében a mennyiség mellett feltüntetik ugyan a feladási 

helyeket, de a pontos számok helyett itt már csak sorrendek szerepelnek. Ilyen adatbázis 

segítségével lehet vizsgálni – éppen a járvány legnagyobb kiterjedése idején – a filoxéra 

vész borszállításokra gyakorolt hatását (Frisnyák Zs. 2018). 

A szőlőterület bemutatott csökkenése szoros kapcsolatban állt a bortermelés visszaesé-

sével. A század utolsó harmadában 1885-ben volt a legnagyobb mennyiségű bor a pin-

cékben: 5 423 000 hektoliter. A legkevesebb bort hét évvel később, 1892-ben jegyezték 

föl: 792 000 hektolitert. A radikális csökkenés jól látszott a vasúti forgalomban is. A ko-

rábbi 3 millió hektoliter körüli évi belföldi szállítás helyett az egy, másfél millió fölötti 

forgalom jelezte: nincs elég bor az országban. A Monarchiában élő fogyasztókhoz gya-

korlatilag annyi indult útnak, amennyi az ország éves termelése volt, vámkülföldre pedig 

elenyésző nagyságrendben szállítottak magyarországi bort (76. ábra). 

Nagyon csökkent az egyébként sem túl magas (fél millió hektoliter körüli) bor leadás az 

adatokat rögzítő vasutakon. (77. ábra). Különösen kiemelkedik az olasz termelőktől (a 

vámkülföldről) importált borok alacsony mennyisége, holott abban az időben Itáliából 

lehetett egyáltalán az utánpótlást beszerezni. 

Egyértelműnek mutatják az adatok, hogy a filoxéra által kipusztított szőlők rekonstrukci-

ója még nem indult be, illetve a már biztonságos helyre elültetett, vagy az amerikai direkt 

termőkkel kiváltott ültetvények még nem termettek a századvégén eleget. Mindez akkor 
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történt, amikor a millenniumi ünnepségek miatt Budapestre, illetve a vidékre utazó ér-

deklődők ezrei óriási forgalmat idéztek elő. Bor pedig alig volt a Magyar Királyságban.  

A szőlőgyökértetű pusztító hatása folytán korábban nagy tételű bort feladó vasútállomá-

sokról a század végétől többet nem fuvaroztak teli hordókat a szerelvények. 

 
75. ábra – Tokaj-Hegyalja településeinek fertő-

zöttsége 

 

 

76. ábra – Vasúti borszállítások 

 

 
77. ábra – Vasúton érkezett bor 

Teljesen eltűnt például az Ipoly mentéről a szőlő és így a bor is (Majdán J. 2003). A kötött 

talajú szőlők esetében Tokaj-Hegyalját sem kímélte a vész, s két ottani vasútállomás pél-

dája mutatja a borszállítás radikális csökkenését. (Mód L. – Simon A. 2008). A méltán 

nagyhírű és nagy áruforgalmat generáló hegyaljai szőlő hatalmas pusztulását mutatja, hogy 

az 1870-1920 közötti időszakban a térség gazdaságaiban 1880 utáni négy évben volt a 

legnagyobb szőlőterület (13 572 kat. hold), amely egy évtizeddel később szintén négy 

évig tartó mélypontra (1496 kat. hold) süllyedt (75. ábra). Tovább nehezítette a gazda-

ságok helyzetét, hogy a századfordulón a korábbihoz képest alig 10 százaléknyi termő 

ületvények csak egyetlen évben hoztak aszút is! (Balassa I.1991) 

A térség két legnagyobb szőlőtermesztéssel és a borok szállításával foglalkozó községe 

Tarcal és Tokaj volt, ezért célszerű példaként egy rövid összegzést adni a korabeli hely-

zetükről. (A Magyar Korona Országainak 1897). A rohamos ültetvénypusztulás követ-

keztében csökkent a termelt bor mennyisége (78. ábra). A vizsgált esztendőben a 

Tarcalról vasúti szállításra feladott igen kicsiny (15 000 hl) bort ausztriai fogyasztókhoz 

vitték a szerelvények. Sem szőlő, sem bor abban az esztendőben Tarcalra nem érkezett. 

Tokajban fordított helyzet jött létre: semmiféle borhoz köthető feladást nem rögzítettek, 

de szerény mennyiség érkezett a vasúton (960 hl) Olaszországból. Tovább bonyolította 

a helyzetet, hogy „a tokaj-hegyaljai vasuti állomásokra czimezett idegen borszállitmányokat 

ki se rakatták a vasuti kocsikból, hanem azokat onnan vagy uj fuvarlevéllel, vagy egyszerüen 

átrovatolás után továbbitották, ez által azt látszatott keltevén, mintha az illető bor a tokaji 

borvidékről származnék.” Sikerült ezt a folyamatot törvényi úton megállítani (1908. XLVII. 

törvénycikk). 

 helyi forgalom OMM belüli vámkülföld 

1892 1 231 654 777 587 54 625 

1893 1 343 879 798 776 91 530 

1894 1 458 238 801 449 99 946 

 

 helyi forgalom OMM belüli vámkülföld 

1892 338 412 26 881 23 117 

1893 350 911  22 959 29 092 

1894 357 657 12 900 32 852 
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Tarcal a szőlők területe Tokaj a szőlők területe 

1883 1895 1883 1895 

1070 kat. hold 270 kat. hold 953 kat. hold 530 kat. hold 

bor bor 

2 800 hl közönséges  

a két falu határában 

4 000 hl közönséges összesen 

950 hl 

asztali bor 

1 420 hl szamorodni 3 200 hl szamorodni 

450 hl aszú 500 hl aszú 

78. ábra – Tarcal és Tokaj szőlő és bor adatai 

Az országos forgalom jelezte a filoxéra vész terjedését, de az új ültetvények termőre 

fordulását is. A kísérletek igazolták: a homokos talajban a gyökértetű nem terjed, s ezért 

(elsősorban) a Duna-Tisza közén, de máshol is az ország területén a rekonstrukció végbe 

mehetett/ment (79. ábra).  

 
79. ábra – A szőlőterület változás 1885-1913 

között (ha) 

 
80. ábra – Évi bortermés a századfordulón 

A század első évtizedében átlag évente 3 243 000 hl bor termett, melynek fele ismét 

vasúton ért el a fogyasztóhoz (80. ábra). A filoxéravész okozta visszaesést mind a szőlő-

termesztő gazdák, mind a MÁV kiheverte 1913-ra. 
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