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A Pécselyi-medence a Balaton-felvidék kismedencéinek egyike (87. ábra). A Dunántúli-

középhegység részét képezi, táji jellemzői a nagytájéhoz illeszkednek. Déli peremi fekvése 

miatt klimatikus adottságai és ennek következményeként növényzete és gazdálkodása 

attól kissé eltérnek. Felépítő kőzetei között a karbonátos kőzetek dominálnak, amelyek a 

földtörténeti középkor idején alakultak ki. Éghajlatában a Balaton közelsége már nem 

annyira meghatározó, mint a Balatoni Riviérán. Évi középhőmérséklete 9,5-10 Celsius 

fok, az évi napfénytartam 1800-2000 óra. A vegetációs időszak középhőmérséklete 15,5-

16,5, a fagymentes időszak április 8-12 között kezdődik és október 28-31 között végző-

dik. Az évi csapadékmennyiség 600-680 mm közötti, a vegetációs időszakban 340-380 

mm, a szél iránya északi. Talajai az alapkőzethez és a növényzethez igazodnak, a karbo-

nátos kőzeteken rendzina, és különböző barnaföldek alakultak ki. A medence vízrajzára 

a viszonylag sok forrás és kevés felszíni vízfolyás jellemző. A források többsége a medence 

keleti-délkeleti peremén fakad, közülük legfontosabb a Zádor-kút. A Pécselyi-medence 

felszíni vízfolyása az Örvényesi-séd, amely a ma már műemlék örvényesi vízimalom  

kerekét forgatta (Dövényi szerk. 2010). 

 
87. ábra – A Pécselyi-medence 
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A Pécselyi-medence délies kitettségű lejtői a fenti tényezők miatt kiválóan alkalmasak sző-

lőtermesztésre. Pécsely szőlői 200-320 méter tengerszint feletti magasságon az Öreg-hegy, 

Új-hegy, Zádor területén vannak, Vászoly szőlőhegyei a Bagó-hegy és a Kakashegy. Az év-

százados hagyományokra támaszkodva és a táji sajátosságokra alapozva 1959-ben alakult 

meg a Balatonfüred-Csopaki borvidék, amelyhez a medence területe is tartozik.     

A Pécselyi-medencében ma két település van: Pécsely és Vászoly. Közigazgatási szem-

pontból Veszprém megye balatonfüredi járásához tartoznak, népességszáma alapján Pé-

csely (2018: 552 fő) aprófalu, Vászoly (2018: 252 fő) törpefalu. 

A szőlőtermesztés a Balaton-felvidék területén régészeti leletek alapján valószínűsíthe-

tően Pannónia provincia fennállásának idején kezdődött meg a kedvező természeti  

tényezőkre alapozva. Szőlőtermesztéshez használt eszközök, szőlőfürtöt ábrázoló kőfa-

ragványok és a balácai villa freskótöredékei tanúskodnak arról, hogy a II-V. században, 

dominánsan azonban Probus császár (276-282) uralkodásának idejétől volt jellemző ez 

a mezőgazdasági tevékenység a tájegység délies kitettségű lejtőin (Kozma, 1991). 

A magyar állam létrejöttét követően a Tihanyi Bencés Apátság megalapítása döntő sze-

repet játszott a szőlőtermesztés újbóli fejlődésében a Balaton északi partján. Az apátság-

nak birtokai voltak a Pécselyi-medence két falujában is. Pécsely első említése 1121-ben 

történt, amikor az almádi monostor felépülése után a településből két szőlőt a művelő-

ivel együtt az alapító fia a monostornak adományozott. A következő évszázadokban  

a mai falu helyén két önálló település alakult ki: Kispécsely és Nagypécsely, melyek közül 

az utóbbi később Nemespécselyként jelent meg a forrásokban. Vászoly neve először egy 

1164-ben íródott végrendeletben szerepel, az akkor praediumként említett településben 

lévő öt szőlő hagyományozásával (Lichtneckert,1990). A levéltári források tehát bizo-

nyítják, hogy a medence területén a 12. században a szőlőtermesztésnek már fontos 

szerepe volt. 

A Pécselyi-medencében egyházi, királyi és magánbirtokok is voltak, melyeknek birtokosai 

gyakran változtak adományozással, vásárlással vagy cserével. Ezen ügyletek eredménye-

ként szaporodtak a nem helyben lakó – extráneus -, de a települések területén szőlővel 

rendelkező tulajdonosok. Így egy-egy faluban, szőlőhegyen a sokféle jogállású birtokos 

nem alkotott az adózás – tized, kilenced – szempontjából homogén csoportot, ami szá-

mos vitás kérdésre adott okot. Ugyanakkor a szőlő birtoklása lehetőséget adott az egyik 

társadalmi csoportból a másikba kerülésre, például szolgából libertinussá válásra. Ennek 

egyik eszköze a szőlőtelepítési szerződés volt, amelyben a föld tulajdonosa szőlő telepí-

tésének fejében átengedte területét a telepítőnek, kikötve, hogy mennyi ideig mekkora 

mennyiségű bort kíván cserébe. 

A szőlőtermesztést a 11-13. században általánosan tőkeművelés jellemezte, mivel ez il-

leszkedett a terület földrajzi adottságaihoz. A szaporításhoz sima vesszőket használtak, 

kopasz fejmetszést alkalmaztak és nem karóztak. A szőlőt szüretkor csebrekben musz-

kolták, majd bocskában vagy kádban taposták, a bort hordókban tárolták. A pincék és a 

présházak azonban ebben az időszakban még nem voltak általánosak, hanem a szőlőkhöz 
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szüretelőhelyek tartoztak a Pécselyi-medencében is, ezeket a korabeli dokumentumok-

ban rögzítették (Lichtneckert, 1990). Pincéket a 14. század végi oklevelekben említenek 

legkorábban, általában egyházi tulajdonban. 

A török hódoltság ideje alatt a Balaton-felvidék a hódoltság peremén helyezkedett el, 

melynek kiterjedése a szőlőtermesztés helyzetét is befolyásolta. Veszprém elfoglalása 

(1552) után Vászoly más településekkel együtt a székesfehérvári szandzsákbég szolgálati 

birtokához tartozott, Kis-és Nagypécsely tímárbirtok volt. A török birtokosok általában 

nem akadályozták, hanem támogatták a szőlőtermesztést, az arra vonatkozó adókat be-

hajtották. A korszakban a településhálózat megritkult, a népesség – így a szőlőművelők 

száma is - megfogyatkozott, sok terület elbozótosodott vagy parlaggá vált. Más települé-

sekkel együtt Kispécsely 1574 után nem szerepelt az adóösszeírásokban, Vászollyal 

együtt praediummá vált.  

A peremhelyzet miatt megváltozott a szőlőbirtokosok összetétele. Gyakran azért adtak 

el szőlőterületeket, hogy a török fogságba esett családtagokat kiválthassák. A végvári ka-

tonák (Tihany, Vázsony) és a nemesi – kuriális – falvak lakói többször tűntek fel a szőlő-

tulajdonosok között. Ez utóbbi csoportba tartozott Nemespécsely is. A szőlők pusztulása 

a település határában a 17. század közepére általánossá vált, a veszprémi káptalan az 

1640-es években több elhagyott vagy gyenge szőlőt adott át magánszemélyeknek annak 

fejében, hogy meghatározott ideig a hegyvámot és a tizedet meg kell fizetniük. A folyamat 

a század 70-es, 80-as évtizedeiben erősödött fel ismét, amikor a káptalan részben új 

szőlő telepítésére, részben művelésre adott át vagy értékesített területeket a pécselyi 

szőlőhegyen. 

A pusztává lett, elnéptelenedett Kispécsely és Vászoly határában a szőlőművelés tovább 

folytatódott a 16.-17. században, ugyanakkor a parlagosodás, a művelés hiánya a hozzájuk 

tartozó szőlőhegyeken is jellemző volt. A tulajdonosváltás, a parlagszőlők eladása Vászoly 

területén a falu 1689-ben lezajlott újra telepítéséig folytatódott. Kispécsely négy évtized-

del későbbi benépesítése sikertelen volt, a falu 1730 után is praedium maradt. 

Az 1696-ban lezajlott rovásadó-összeírás szerint (Nagy- vagy Nemes) Pécselyen 

(7,5+102,5=) 108 hold szőlő volt nemesek és extráneusok tulajdonában, ugyanakkor  

16 jobbágy birtokaként 113 kapás szőlőt tartottak nyilván. Vászolyban négy jobbágynak 

1047 kapás, az extráneusoknak 71 hold szőlőterülete volt, nemesi szőlőbirtok nem sze-

repelt az összeírásban. Ekkor egy holdat 4-6 kapás szőlő tett ki, így összesen 1000 négy-

szögöl nagyságú terület lehetett. Az összeírás adatai jól tükrözik a megváltozott 

tulajdonviszonyokat: mindkét faluban a más településen lakó szőlőtulajdonosok birtoká-

ban volt a szőlőterület meghatározó hányada a hódoltság ideje alatt lezajlott helyi népes-

ség csökkenése vagy/és a település elnéptelenedése miatt. Nem szerepelt az összeírásban 

a nem adózó nemesi szőlők területe, és az olyanoké sem, amelyeket a földesurak felsza-

badítottak az adófizetési kötelezettség alól. 

A hódoltság ideje alatt a tulajdonosi kör változásával együtt a szőlő után járó adók, más 

kötelezettségek köre is változott, differenciálódott és meglehetősen bonyolulttá vált.  

Az alapvető adó a szőlő után is az egyházi tized, valamint a földesúri kilenced volt, amelyet 
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a hegyvám váltott fel. Emellett a földesúrnak minden hold szőlő után ajándékot (mun-

eralia) kellett adni, ami szokás szerint egy köböl zabot, két kenyeret és egy kappant  

jelentett. Ha a tulajdonos jogállása változott, akkor változott az adózás is: ha a jobbágyból 

végvári katona, a településből mezőváros lett, akkor mentesülhetett az adófizetés alól, 

vagy más módon adózott. A veszprémi káptalan a Pécselyi-medence területén lévő sző-

lőinek jövedelmét bérbe adta, ott 1554-ben a jobbágyok cenzust, muneraliát, bor és 

gabonakilencedet és tizedet fizettek, más településeken – Lovason és Felsőörsön – tize-

det azonban nem kellett beszolgáltatniuk. 

A 16-17. században a korábbihoz viszonyítva több forrásban szerepelnek a borkészítés-

kezelés szempontjából fontos eszközök és épületek. A török kiűzése előtti időből keve-

sebb, azután több esetben pincés vagy présházas szőlők adásvételében, hiteleshelyi be-

vallásokban vannak adatok szőlőhegyi épületekről és bennük a szőlő feldolgozásához, 

tárolásához használt eszközökről (csöbör, prősház, prős, kád, hordó). A prés léte, hasz-

nálata arra utal, hogy a Pécselyi-medence területén – és annak környezetében – főként 

fehérbor előállítása volt a jellemző, mivel a vörös borszőlőket kádban erjesztették. 

A 18. század elején, a Rákóczi-szabadságharc után két országos összeírás készült, amelyek 

fontos adatokat szolgáltatnak a terület szőlőiről és azok birtokosairól. Az összeírásokból 

kimaradt a nemesség, így a helyben lakó jobbágyok, zsellérek, szabadosok, árendások és  

a máshol lakó adózó szőlőtulajdonosok szerepelnek bennük. A Rákóczi-szabadságharc ked-

vezőtlen hatásai és az időjárás negatív következményei visszavetették a szőlőtermesztést  

a Balaton északi partvidékén. A császári csapatok és a pestisjárvány komoly károkat okozott 

a terület népességében és gazdaságában, ugyanakkor jégverés (Vászoly: 1714) is pusztította 

a szőlőket. Az összeírásokban Pécsely nevű település nem szerepel. Ennek egyik oka, hogy 

Kispécsely még nem települt újra, Nagypécsely pedig már Nemespécselyként élte az életét, 

lakói csatlakoztak a reformáció követőihez, és elképzelhető, hogy más hasonló falvakhoz 

hasonlóan a korábbi egyházi tizedet az új egyház fenntartására fordították. 

Az összeírások szerint 1715-ben Vászoly területén összesen 35 kapás szőlő volt, ebből 

négy helybeli, 31 kapás máshol lakó tulajdonában. Öt évvel később az összeírt birtokosok 

száma 17, közülük három helyi, 14 extráneus. Mindhárom helyi szőlőtulajdonos jobbágy 

volt, a máshol lakók közül 13 Veszprém megyei, egy zalai lakóhelyű. Ez utóbbi adatok jól 

mutatják azt a tendenciát, ami a 20. század második feléig az egész Balaton-felvidék terü-

letén jellemző volt: a szőlőtermesztés szempontjából kedvezőtlen adottságú települések 

lakói igyekeztek birtokokat szerezni azokban a közeli – vagy távolabbi – falvakban, ahol 

jó minőségű szőlőre és borra számíthattak. Mivel a korabeli megyehatárok miatt a Pé-

cselyi-medencétől északra már Veszprém megyéhez tartozó települések voltak, amelyek-

kel közvetlen utak kapcsolták össze Pécselyt és Vászolyt, így érthető a Veszprém megyei 

extráneusok nagy száma és aránya. 

A 18. században az országhoz hasonlóan a Pécselyi-medencében is jelentős változások 

következtek be, amelyek a szőlőtermesztésre is hatást gyakoroltak. A békés évtizedekben 

nőtt a falvak népessége, szaporodott a szőlőtermelésben hasznosítható munkaerő lét-

száma. A II. József uralkodása idején lefolytatott népszámlálás szerint Vászoly népesség-

száma megelőzte Nemespécselyét, előbbinek 466, utóbbinak 452 lakosa volt. A nemesi 

jogállású férfiak száma a település nevének megfelelően Nemespécselyen sokkal több,  
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93 fő, míg Vászolyon csak 13. Az évszázad során a szőlőbirtokosok és közöttük a helyi 

lakosok száma is jelentősen nőtt, de még mindig az extráneusok voltak többségben.  

Az úrbérrendezés idején (1769-1781) a dézsmás és hegyvámos szőlők birtokosai között 

Nemespécselyen 68 helyit és 185 máshol lakót, Vászolyon 29 helyit és 55 vidékit tartot-

tak nyilván. Mindkét faluban továbbra is a Veszprém megyei tulajdonosok alkották a 

többséget, Vászoly szőlőterületein nagyvázsonyiak és Vöröstó lakói, Nemespécselyen  

a két említett településről származók mellett barnagi szőlőtulajdonosok voltak a legna-

gyobb számban. Kispécselyen – a hosszú ideig tartó puszta-lét következményeként – 

nem szerepelt az összeírásban helyi birtokos (Lichtneckert, 1990). 

A szőlők területe a Pécselyi-medencében is elsősorban a török hódoltság alatt kipusztult, 

parlaggá vált vagy elbozótosodott parcellák újratelepítésével nőtt. A medencében legna-

gyobb birtokos veszprémi káptalan és az óbudai prépostság telepítési szerződéseket  

kötött, melyek értelmében a szőlőtelepítők 3-6 év mentességet kaptak a dézsma és  

a hegyvám megfizetése alól. Kezdetben a régi parcellákon folytak a telepítések, később 

azonban erdőirtással gyarapították az ültetvények területét. Ezt az erdő birtokosa  

– a veszprémi káptalan – nem nézte jó szemmel, így 1763-ban a káptalan és a vászolyi 

szőlősgazdák között perre került sor. Ahogy a művelésbe vonható területek csökkentek, 

úgy terjedt ki a szőlők ültetése a szántóföldekre és legelőkre. Elsőként a szőlőhegyen – 

promontórium – belüli kisebb szántók és legelők, kaszálók betelepítésére került sor, ké-

sőbb a falvak határában lévő földeken is. A szőlőhegyen kívüli szántókon ültetett szőlők 

azonban nem jelentek meg szőlőként az összeírásokban. 

A pécselyi szőlősgazdáknak a falu határán túlnyúló telepítések miatt az 1740-es években 

konfliktusa támadt a medencétől északra fekvő, a 18. század elején németekkel betelepí-

tett Vöröstó és Barnag lakóival, valamint az ott birtokos Zichy János gróffal. A gróf és a 

falvak lakói – akiknek legelői nyúltak a pécselyiek által beültetni szándékozott területre – 

nem tűrték és akadályozták az új parcellák kialakítását. A helyzetet bonyolította, hogy  

a falvak közötti határ Zala és Veszprém megye határa is volt egyben. A megoldásra 1781-

ben került sor, amikor a szóban forgó határt megyekövekkel ismét kijelölték. 

A szőlőhegyek adóztatása a 18. században sem volt egyszerű. Az elpusztult falvak bete-

lepítése, a parlaggá vált szőlők felújítása és a szőlőterületek növelése számos kivételt 

eredményezett a középkori adózáshoz viszonyítva. A földesurak érdeke az volt, hogy az 

eredeti adókat állítsák vissza, de a kiváltságok szaporodása – új nemesi falvak, mezővá-

rosok létrejötte, telepítési szerződések stb. – ezt nem tette lehetővé. Az extráneus sző-

lőtulajdonosok nagy száma, az egyazon településben élő eltérő szolgáltatásokkal tartozó 

népesség és a reformáció terjedésével a homogén vallási közösségek felbomlása mind  

a régi állapotok visszaállítása ellen hatott. Szükségessé vált olyan jogi-szervezeti formák 

kialakítása, amelyekben a szőlőtulajdonos mint az adott szőlőhegyi közösség tagja szere-

pel, és mint ilyenre vonatkoznak az adott szőlőhegyen érvényes szabályok. Ez a helyzet 

vezetett el a szőlőhegyek önkormányzatának kialakulásához, amely a települések műkö-

désétől függetlenül csak a szőlőhegyekre vonatkozott. A szőlőhegy – promontórium – 

hegybéli helység, a hegyközség elődje önkormányzatisága hosszú időn át alakult ki, gyö-

kerei a török hódoltság előtti időbe nyúlnak vissza. A szőlőhegy az egyes települések 

határában azt a területet jelentette, amelyre a szőlőhegyi artikulusok, szabályzatok  
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vonatkoztak és gyepű választotta el a többi művelt területtől. A szőlőhegyi artikulusok 

több időpontban keletkeztek, jellemzően tartalmaznak általános, de az adott szőlőhegyre 

speciálisan jellemző pontokat is. A szabályzatok társadalmi és vagyoni helyzettől függet-

lenül vonatkoztak mindenkire, aki az adott szőlőhegyen birtokos volt. Az artikulusok mel-

lett a vármegyék is kiadtak statútumokat (Zala, Somogy, Veszprém), valamint földesurak 

is megfogalmaztak szőlőhegyi rendtartásokat (Égető, 2001).  

A Pécselyi-medencében a veszprémi káptalan adta ki 1750-ben az első szőlőhegyi arti-

kulusokat a pécselyi szőlőhegyre vonatkozóan 25 pontban megfogalmazva. A 18. század 

végén született Vályi András országleírása, amelyben a Pécselyi-medence falvairól az aláb-

biakat írta: „Pecsöly...borai tsekélyek…”, „Vaszoly…borai is jók, és könnyen el adhattyák” 

(Vályi, 1796-99). 

A Balaton-felvidéki szőlőtermesztést a 19. században már a filoxéra járvány előtt jelentős 

fejlődés jellemezte. A szőlők fiatalítása, megújítása, az elpusztult tőkék pótlása hagyomá-

nyosan bujtással, döntéssel történt, amelyhez nem munkálták meg nagy mélységben  

a talajt. Új ültetvények telepítéséhez már a filoxéra pusztítása előtt elkezdték a több öl 

mélységű forgatást, kezdetben csak az ültető árkokban. A szőlőt többször kapálták, Vá-

szolyon háromszor, máshol kétszer, majd nyár végén kigazolták. Szükség esetén a mun-

kák elvégzésére napszámosokat és vincelléreket alkalmaztak. Ezek a pozitív változások 

szoros összefüggésben voltak a mezőgazdasági, szőlészeti szakirodalom fejlődésével, 

Nagyváthy János, Schams Ferenc és Entz Ferenc munkásságával. A relatív fejlődés első-

sorban a nagybirtokokon volt észlelhető, valamint a református tiszteletesek és evangé-

likus lelkészek szőlőiben, akik nyomon követték a korabeli szakirodalmat. Fényes Elek 

munkájában olvashatjuk: „Vászol…szép forrásvizei és szőlői vannak”. „Nemes-

Pécsöl…Különösen a szőlők majd csaknem az egész Balaton mellékén legtartósabb  

s legszebb színű borokat termik” (Fényes, 1851). 

A Balaton-felvidék – és a Pécselyi-medence – területén sokféle szőlőt termesztettek.  

Az 1862-ben Balatonfüreden megrendezett szőlőkiállításon Entz Ferenc csak az úri sző-

lőkben termesztett fajták számát 150-re becsülte. A térségben a fehér borszőlők domi-

náltak, közülük a Bajor/Fehér gohér, Rakszőlő, Sárfehér, Járdovány fordult elő  

a leggyakrabban. A vörös szőlők közül a Csúcsos bákor/Veltelini piros, Dinka/Kövidinka, 

Kecskecsecs, Piros bákor/Bakator piros fajtákat termesztették legtöbben. A nagyobb bir-

tokokon az 1860-as évek végétől a hazaiak mellett már külföldi szőlőfajták is feltűntek: 

Tramini, Kevler, Burgundi (Lichtneckert 1990). 

A filoxéra járvány előtti állapotokat mutatta be Keleti Károly 1875-ben megjelent szőlé-

szeti statisztikája. Nemes Pécselyen 1873-ban 331 szőlőbirtokos összesen 488 kat. hold 

területet művelt, Nagy Pécselyen 167 birtokos 185 kat. hold szőlőt mondhatott magáé-

nak. Vászoly szőlőterülete 197 kat. hold, amelyen 151 tulajdonos osztozott (Keleti, 

1875). A Pécselyi-medence falvaiban az adatok tanúsága szerint a szőlőterületek elapró-

zottak voltak, egy birtokosra átlagosan alig több, mint egy kat. hold terület jutott. A ter-

mett bor döntő többsége fehér volt, Nemes Pécselyen 5321, Nagy Pécselyen 2335, 

Vászolyban 3084 akó. A termett mennyiség Nagy Pécselyen csaknem azonos területről 

jóval kevesebb volt, mint Vászolyban, ez alátámasztja az idézett Vályi András véleményét 
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a település borainak csekélységéről. A helyi sajátosságokra utal, hogy a siller bor mennyi-

sége éppen Nagy Pécselyen volt a legnagyobb: 195 akó, míg Nemes Pécselyen ugyanak-

kor 165, Vászolyban 156 akó. Ezek az adatok azt tükrözik, hogy a szőlőket vegyesen 

ültették és gyakran – főként a kicsi területű birtokokon – együtt szüretelték. A kis par-

cellák tulajdonosai nem rendelkeztek kellő mennyiségű tároló edénnyel a fehér és vörös 

borokhoz, illetve elsősorban saját fogyasztásra termeltek. A Pécselyi-medencében ter-

mesztett szőlőfajták eltérnek Keleti Károly munkájában: rizling, chasselas blanc/furmint, 

budai tömött fürtű kadarka, malaga. Szüretkor a szőlőt leszemelték és zsákokban tapos-

ták, a mustot erjesztő kamrákban tartották, majd erjedés után lefejtették és a pincébe 

tették (Keleti, 1875). 

A szőlőgyökér tetű pusztításának mértéke alapvetően a talajadottságok függvénye volt. 

A Pécselyi-medencében a szőlőtermesztés kötött talajokon folyt, amelyek kedveztek a 

kártevő elterjedésének. Az 1895-ben összeírt adatok szerint a medence területén a hely-

zet katasztrofális: Vászolyban nem volt szőlőterület, Pécselyen – a két falu adata együtt 

szerepel – összesen 5 hektár szőlőt tartottak nyilván (KSH 1986). A szőlőtermesztés 

újbóli fejlődése a tágabb környezethez és az országoshoz hasonlóan zajlott, a filoxéra 

vész hatására fajtaváltás és művelési mód váltás következett be jelentős állami támoga-

tással. Megjelentek a direkttermő szőlőfajták, elterjedt a nemes szőlők vad alanyba oltása, 

általánossá vált a talaj nagy mélységű megforgatása, a szőlő sorba ültetése és karózása.  

A szőlő feldolgozása egyre inkább darálással és préseléssel történt, a taposás és a musz-

kolás lassan feledésbe merült. 

A modernizáció mértéke szoros kapcsolatban volt a szőlőbirtokok nagyságával, a tulaj-

donos vagyoni helyzetével. A kis parcellák tulajdonosai sem tőkével, sem szaktudással 

nem rendelkeztek, nem voltak képesek szőlőiket újra telepíteni. Az egész Balaton-felvi-

déken egy jelentős szőlőbirtok koncentráció zajlott le a 19-20. század fordulóján, mely-

nek során városi – gyakran budapesti – polgárok, borkereskedők vásároltak kiváló 

fekvésű területeket, amelyeket betelepítve vincellérekkel műveltettek meg (Mohos 2008). 

A szakmai tudást a közelben, Balatonarácson szerezhették meg a vincellérek a filoxéra 

vész után megszervezett szakiskolában. 

A Pécselyi-medence falvainak szőlőtermesztése a filoxéra járvány utáni modernizációval 

indult el azon az úton, amely több mint fél évszázaddal később, 1959-ben az új, önálló 

Balatonfüred-Csopaki borvidék elismeréséhez vezetett.  
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