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Idegen nyelvi bevezető 

Schwerpunkte 

Neben der Haupstraße „8” steht einsam ein Berg, der die Aufmerksamkeit der 

unterwegs Fahrenden unter allen Umständen auf sich zieht. Ich hatte persönlich 

immer Interesse an diesem Berg, der in der Wirklichkeit ein hoher Hügel ist. 

Ich wohne selbst im Dorf neben dem Berg, in Somlószőlős, so war es 

offensichtlich, dass ich als Thema meiner Diplomarbeit „den Berg” wähle. 

Aber worüber möchte ich wirklich schreiben? Mein Schreiben wird eine 

historisch-geographische Übersicht, möchte ich die Geschichte des Berges und 

der darauf liegenden Burg vorstellen, sowie die Historie und die heutige Lage 

der dem Berg herumliegenden Dörfer. Natürlich fange ich mit den Gründen an, 

die dieses Mal bedeutet, dass ich am Anfang meiner Diplomarbeit eine kurze 

physiogeographische Präsentation vom Somló-Berg bekanntmache, dann 

kommt die Burg im Mittelpunkt. Unumgänglich ist selbst der Somlóer Wein, 

so stelle ich auch seine Herkunft und Anbau dar. Der Tourismus ist auch 

wichtig, so weise ich auch zu den Kellereien auch hin. Aufgrund auf den 

Standort den Kellereien werde ich über die Dörfer nach Richtung Süden 

schreiben. 

Ich finde es wichtig, dass die Gemeinden den Tourismus nur gemeinsam 

entwickeln können, so führe ich ihre Zusammenarbeit an. In diesem 

Zusammenhang erwähne ich, was man entwickeln könnte und müsste, damit 

die gemeinsamen Beziehungen noch mehr erfolgreicher sein könnten.  

Am Ende meiner Arbeit stelle ich den Tourismus in den Mittelpunkt, und ich 

schließe meine Diplomarbeit mit der Beschreibung der verschiedenen 

Programme. 

Das Ziel meiner ganzen Arbeit ist, dass der Leser ein umfassendes historisches 

Bild von dem Land bekommt, vom Anfang bis heute, und solche Leute, die 

bisher noch nicht da waren, fühlen sie sich rauf, dass man den Somló-Berg auf 

Jeden Fall herumgehen und besuchen muss. 
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„Más a helyzet a somlóival. … Ez a magyar borok fejedelme. Kivész a szőlőkből ez a fajta. 

Illata olyan, mint a fehér burgundié, de annál is nemesebb. Van egy fajta somlói „Arany tűz” 

a neve, s pontosan olyan: tűz és arany keveréke. Ez a bor rábeszél. Ezt mondja: „Élj”. Ezt az 

egyetlen szót mondja, de olyan következetes erővel, mint a régi latin versek a nagy 

tanulságokat. Mit szívott össze ez a bor napsütésben, évszázados illatokban!” (Márai Sándor) 

 

 

1. kép Legnagyobb termelők borai háttérben a Somló 

( FORRÁS:ERTEKTAR. VESZPREMMEGYE.HU) 

A Somló területileg ma a legkisebb történeti borvidékünk. Már a középkorban is virágzó 

fehérbor kultúrája nagy hírnevet szerzett a hegyvidéknek. Kiváló minőségű bora a XVII. 

századig még a tokajit is megelőzte. Bizonyos gyógyító erőt is tulajdonítottak neki. Úgy 

tartják, hogy javítja az emésztést, enyhíti a vérszegénységet, étvágykeltő, nem okoz fejfájást 

és gyomorpanaszt. A Habsburg-ház királyai, főhercegei számára a nászéjszaka előtt kötelező 

volt egy-egy pohár somlói felhajtása, hogy fiúörökös szülessék. 
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Célkitűzések 

A 8-as út mellett áll magányosan egy hegy, mely mindenképpen magára irányítja az arra 

utazó figyelmét. Engem mindig is érdekelt ez a hegy, ami valójában egy kiemelkedő domb. 

Jómagam a hegy melletti faluban lakom, Somlószőlősőn, így kézenfekvő volt, hogy 

szakdolgozati témámnak a „hegyet” választom. De miről is szeretnék írni? Írásom egy 

történeti földrajzi áttekintő írás lesz, a hegy és az azon fekvő vár történetét szeretném 

bemutatni, valamint a hegyet körülölelő falvak történetét és mai helyzetképüket. 

Természetesen az alapoktól indulok ki, ami jelen esetben azt takarja, hogy szakdolgozatom 

elején egy rövid természetföldrajzi bemutatást tartok a Somlóról, majd a vár kerül a 

középpontba. Kihagyhatatlan maga a somlai bor, ennek eredetéről, műveléséről is szó lesz. 

Fontos a turizmus is, így természetesen a pincészetekről is szót ejtek. A pincészetek 

elhelyezkedéséből kiindulva fogok írni a falvakról déli irányból haladva. Fontosnak tartom, 

hogy a turizmust csak a községek együtt tudják fejleszteni, így természetesen az 

együttműködéseik is felsorolásra kerülnek. Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy min 

lehetne, és min kell fejleszteni, hogy még sikeresebbek legyenek a közös kapcsolatok. 

Munkám legvégén pedig a turizmust állítom középpontba, és a különböző programok 

leírásával zárom szakdolgozatomat. Az egész munkámnak a célja az, hogy az olvasó egy 

átfogó történeti képet kapjon a vidékről, a kezdetektől napjainkig, és olyan embereknek, akik 

még nem jártak erre, késztetést érezzenek arra, hogy igenis körbe kell járni a Somlót.  
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1.Somló hegy 

 

2. kép Somló (FORRÁS:NLCAFE.HU) 

1.1Elhelyezkedés 

Abszolút helyzet  

Földgömbön, kontinensen belüli fekvést jelenti. A Somló Magyarországon található, annak is 

a nyugati részében, a Közép-Dunántúlon, 432 méterrel a tengerszint felett. Az északi 

szélesség 47. és a keleti hosszúság 17. fokán található.  

 

Relatív földrajzi helyzet 

Veszprém megyében, annak is a nyugati felében található bazalthegy, melynek szomszédjai 

nyugatról Vas megye és a Ság hegy, keletről Devecser, délről a Balaton, északról a Kisalföld 

pereme határolja.  

A Somló hegy Veszprém megye nyugati szélén, a Kisalföld síkságából szigetszerűen 

kiemelkedő hegy, amely igazából dombság a maga 432 méteres tengerszint feletti 

magasságával. A hivatalos tájbeosztás szerint nagytáji szempontból a Kisalföld, középtáji 

szempontból a Marcal-medence, kistáji szempontból a Pápa-Devecser sík része. 

(HTTP://WWW.MTAFKI.HU/KONYVTAR/KISTAJ/) A hegy neve ősi magyar név, melyet onnan 
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kapott, hogy a hegy tetejét somfa borította. (Rokon hegyei: Ság, Kissomlyó, Szent György 

hegy. Körülötte ősi falvak találhatóak: Somlószőlős, Doba, Somlóvecse, Somlójenő, 

Somlóvásárhely, Tüskevár, Iszkáz, Borszörcsök, Oroszi. E kis falvak történelme, jóléte is 

szorosan összefonódott a hegyen épült vár múltjával, lakóinak pedig ősi foglalkozása, kenyere 

a Somlói hegyek művelése.) (HTTP://WWW.KATICA.ORG) 

1.ábra Magyarország 

vaktérképen  (saját szerkesztés+  FORRÁS:MAGYARORSZAG.TERKEPEK.NET) 

(3. KÉP SOMLÓ KÖRNYÉKE FORRÁS: 

WWW.ZASZLOPINCE.HU) 

 

 

 

http://www.zaszlopince.hu/
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1.1.2Földtani kialakulás 

Évmilliókkal ezelőtt kezdődött a Somló születése, a földtörténeti múlt harmadidőszakában. 

Hazánk területét ekkor hatalmas vízfelület borította, azonban ez a tenger vagy tó elvesztette 

kapcsolatát az óceánnal és 5-10 millió évvel ezelőtt beltengerré vált - ez volt a Pannon tó. 

Vize olyan mély volt, hogy csak a 300 méternél magasabb hegyek csúcsai emelkedtek ki 

belőle. A tó vize eleinte sós, majd édes vizű lett, ezt braknak nevezzük. Ilyen típusú vízben 

alakult ki a kecskeköröm (Congeria), mely itt is található volt Ferenc major közelében. Ebben 

a korban a tóban az édesvíz mellett nagy mennyiségű agyagos iszap, homok, kavics került, a 

szelek pedig finom homokot hordtak ide. A terület feltöltődött, majd szárazulattá vált. A tó 

kiszáradását követően – a pliocén végén- a mélyben levő bazalttömegek egyes helyeken a 

felszínre bukkantak. Ez a hatalmas „bazaltvulkánosság” hozta létre a Balaton vidékén a 

Tapolcai-medence (Szent György hegy, Badacsony, Csobánc, Gulács, Tóti, Haláp) a 

Kisalföld peremén a Somló, Ság vonulatait. A Somló önálló bazalthegy, mely először 

bazalttufából, később lávafolyásból jött létre. A Szent György-hegyhez és a Badacsonyhoz 

hasonlóan három kúpszeletből épül fel. (FORRÁS:KATICA.ORG) 

 

(1.TÁBLÁZAT FÖLDTÖRTÉNETI KORBEOSZTÁS FORRÁS:USERES.ATW.HU/GEOLOGIA) 
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1.2 Történeti és agro ökológiai áttekintés 

1.2.1Somló vára Mohácsig 

 

13. KÉP KATONAI FELMÉRÉSI TÉRKÉP A SOMLÓRÓL (FORRÁS:ARCANUM.HU 

A Somló lábánál talált régészeti leletek bizonyítják, hogy az itt élő rómaiak honosították meg 

a szőlőművelést. A honfoglaló magyarok számos nemzetsége telepedett itt le A középkorban 

a győri püspökséghez tartozó Kis-és Nagyjenő - mai Somlójenő és Tüskevár - jobbágyai 

illetve praedialis nemesei birtokolták a Somló délnyugati fekvésű területeit, míg a déli és 

délkeleti részek birtokosa a Szent István által alapított somlóvásárhelyi apácakolostort. 

 A királyi vár uradalmához a keleti, északi, nyugati területek tartoztak. A várat több 

tulajdonosváltás után Erdődy Bakócz Tamás szerezte meg és ezzel több évszázadra 

megalapozta a gróf Erdődy család birtoklását a keleti és az északi hegyrészeken. 

(FORRÁS:SOMLOIBORVIDEK.HU) Bakócz Tamás a várat teljesen rendbe hozatta,ami tekintélyes 
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pénzt emésztett fel a vagyonából. A megfigyelő státuszú várat szép olasz reneszánsz 

várkastéllyá át. Európai rangjához híven a várban egy kápolnát létesített 

(3.KÉP Somló vára FORRÁS: 

HTTP://WWW.MANOPROGRAM.HU/HOVAMENJUNK/HOVAMENJUNKSZABADTERIPROGRAMOK/VAR

AK) 

Bakócz az ország leggazdagabb főpapja volt, ezért a vár hadi ellátását és korszerű védelmét is 

fejlesztette. 1498-tól két nagyobb és több kisebb ágyú védte a várat. Bakócz a 

végrendeletében unokaöccsének Erdődy Péternek hagyta a várat, az Erdődyek 

továbbfejlesztették és állandó katonai helyőrséget állítottak fel. (FORRÁS: 

HTTP://WWW.FSZ.BME.HU/MTSZ/UTLEIRAS/SOMLO02.HTM) 

„Somló területileg ma a legkisebb történelmi borvidékünk, már a középkorban is virágzó 

fehérbor kultúrája nagy hírnevet szerzett a hegyvidéknek. Kiváló minőségű bora a XVII. 

századig még a tokajit is megelőzte. Somló és környéke ahhoz a nagy területhez tartozott, ahol 

a Marcal mente, Jánosháza, Pápa-Lovászpatona vonaltól keletre, a világi és egyházi 

nagybirtok szorításában élt a jobbágyság, ettől a vonaltól nyugatra az egykori határőrzők, 

gyepü őrzők utódai, az egytelkes kisnemesek tulajdonában voltak a földek.” (CSOMA ZS. 1986, 

p. 13.)  

1.2.2 Somló vára Mohács után 

A mohácsi vészt követően a vár halálra volt ítélve, azonban büszkén állta a rohamokat. 1543-

ban a vár alatt nagy török-magyar csata zajlott, amely 3000 török felkoncolásával ért véget. 

Nemcsak a környék, hanem az egész térség legerősebb magyar kézen levő vára lett. Erdődy 
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1548-ban elzálogosította, majd később Csoron Andrásnak végleg eladta a várat. A család 

tulajdonjoga ezen lépés miatt néhány évszázadra megszakadt. Csoron András a török elleni 

harcot komolyan vette, ezért Devecserben felépítette második várkastélyát, így a hét 

erődítmény együtt biztosította a magyar területek védelmét a törökök ellen.  Csoron halála 

után leányai birtokába került a vár, majd tőlük a Listi család örökölte, 1597-ben. Ezt hosszan 

tartó örökösödési per követte a királyi udvarral szemben. Ez idő tájt a vár állapota nagyon 

megromlott és komoly veszélynek volt kitéve. Végül a költőként is ismert Listi László lett a 

tulajdonos. Bakócz után ő volt a vár történetének legjelentősebb alakja. 1638-ban 

megerősítette az építményt. (FORRÁS: 

HTTP://WWW.FSZ.BME.HU/MTSZ/UTLEIRAS/SOMLO02.HTM) 

A Rákóczi-szabadságharc idején sokáig a Habsburgok keze alatt volt, míg 1707-ben Vak 

Bottyán szabadította fel. Az idősödő tábornok rendbe hozatta és biztosította a környék 

stratégiai pontja lévén hadianyag ellátását a várnak. Írásos forrásokban ekkor szerepelt 

utoljára, ugyanis a Rákóczi-szabadságharcot követően stratégia szerepe végleg semmissé vált 

és hosszas romlásnak indult. Erdődy György a XVII. század közepén szerezte csak végleg 

vissza a hét és fél évszázada eladott somlói birtokait és azokkal együtt a várat. A vár romos 

volt, de még lakható. A visszaszerzés elhúzódásának két oka volt, az egyik, hogy a birtok egy 

részét gróf Kéry Jánostól a másikat Bakócz bíborostól tudta visszaszerezni. Erdődy Görgy 

sógorának, gróf Eszterházy Józsefnek 1744-ben írt levelében elpanaszolta, hogy Kéry Ádám 

újból ki akarja fizettetni a birtok vásárlási összegét, melyet ő már kifizetett az időközben 

elhunyt apjának. A vitás ügy nyolc éven keresztül húzódott, egészen 1746-ig. Erdődy két 

levelében megköszöni a hathatós támogatást Eszterházynak a sikeres per után. Eszterházy 

halálát követően a birtok három unokaöccsére szállt. Az örökösök 1762. január 25-én családi 

egyezséget kötöttek, melynek értelmében Miklósé, a diplomatáé és utódaié lett a tatai és 

gesztesi uradalom is, valamint a pápai, ugodi, devecseri uradalom, azzal a kikötéssel, hogy 

elismeri, több mint egymillió rajnai forinton becsült fél örökségi illetőségét és a kifizetésig évi 

5 %-os kamatot fizet az óriási érték után. Csiba Imre, a somlóvásárhelyi uradalom tiszttartója 

1740. október 16-án engedélyt adott Szabó István kisjenei lakosnak, hogy a somlóvásárhelyi 

oldalon a korábban szerzett szőlője szomszédságában, újabb szőlőnek való birtokrészt irtson 

ki, megtisztítva a területet a tüskéktől, cserjéktől, telepítse be, majd a szőlőben emeljen 

épületet. Az új irtású szőlő után adómentességet kapott, majd ennek lejárta után hegyvámot és 

tizedet kellett fizetnie. Szabó István 1742. november1-jén a vásárhelyi oldalon egy újabb 

sziklás területet kapott irtásra és betelepítésre, 10 évi adófizetési menteséggel, valamint 
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pinceépítési engedéllyel. Három évvel később megerősítik az engedélyt és 5 vödör évi 

fizetséget szabnak ki a szőlőre. 1746-ban Szabó a szőlője melletti puszta területet is művelés 

alá vonja, ugyanakkor feleségének, Pozsonyi Erzsébetnek a tiszttartó megengedi, hogy a 

Dobán lakó asszonytól 11 forinton vett szőlőt hét éven át használhassa minden fizetség 

nélkül. Szabó István halála előtt a tüskevári plébános és négy kisjenői lakos úgy rendelkezett, 

hogy annak nagyobbik részét a dömölki apátságra hagyja. Az apátság 1755 decemberében át 

is vette az örökséget azzal a kritériummal, hogy évenként hat vödör szőlőt és tizedet fizet az 

évi termés után. Ezt az apátsági szőlőterületet tovább növelték. 1764. május 24.-én, a szintén 

vásárhelyi oldalon 26 forintért megvásárolták Varga János somlóvásárhelyi lakos szőlőjét. A 

XIX. század végén már 60 birtoka volt a Somlón az apátságnak.  

A XVIII. század végén a Somló déli oldalán egyre több idegen birtokos szeretné a 

természetben fizetendő kilencedet és tizedet megváltani pénzen, amit eddig a kolostor szedett, 

ezáltal nem kellene 20 %-nyi termést beszolgáltatni. Ebben az időben már általánossá vált a 

jobbágy és pénzes ura közötti pénzen kötött szerződés. A szerződés kontraktusa végett 

jobbágyok nagyobb szabadságát azonban már a XVIII. század közepétől próbálták korlátozni 

a földesurak.  A vásárhelyi kolostor és uradalom népe közötti hasonló viszálynak is a 

Helytartótanács vetett véget 1744. január 10-én úgy, hogy az apácákat marasztalta el. 

Szerződéses viszonyban volt a veszprémi püspökség sümegi uradalmától távol fekvő 

Borszörcsök is. 1796-ban kötött szerződésük szerint a Somlóról 26 akó bort voltak kötelesek 

Veszprémbe vinni a püspök somlói terméséből. 

A Somlóról a kereskedők szállítottak bort az 1801-1804-es török háború alatt a kedvező 

lehetőségek végett. Eszterházy 1809 tavaszán 1000 újoncot állított ki a franciák ellen, saját 

költségén. 1809 júniusában a francia katonaságnak bort követeltek Vásárhelyről. A 

vásárhelyiek nem akartak bort adni, ezért a franciák megfenyegették őket, hogy feldúlják a 

környéket. A helyzet azért is volt súlyos, mert a Somló környékét eddig megkímélték, végül 

10 akónyi bort adtak nekik. Az igazi baj azonban ezt követően a szőlő érésekor kezdődött, 

ugyanis a katonák folyamatosan dézsmálták a termést. A somlói szőlők átvészelték a nehéz 

időszakot és 1829. április 23.-án Pápán Barcza Ádám direktor már azokat az eszközöket írta 

össze, melyeket gróf Eszterházy Miklós örökölt a cseklészi Eszterházy ág átvételekor. 

Somlóval kapcsolatban a szőlőharcokról tesz említést, 1829-ben ugyanis a családi szerződés 

jutatta 30 évre a cseklészi ág kezére a hatalmas birtokkomplexumokkal együtt a somlói 

szőlőket is. A cseklészi ágtól visszaszerzett uradalmak tették lehetővé, hogy Eszterházy 

Miklós három fia egy- egy uradalmat osztatlanul kapjon meg.  A Somló hegy környéki 

községekben és mezővárosokban sok kisnemes élt, mégis nagy ünnepnek számított a 
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jobbágyfelszabadulás. Különösen az uradalmak jobbágyai örültek szabadulásuknak, Kertán 

például ünnepi beszédet tartottak. A jobbágyfelszabadítás után a borok régi minőségének 

megőrzése végett a Falusi Gazda cikkírója javasolta a birtokosoknak, hogy alakítsanak „Szőlő 

és Bormívelő társaságot”. A megváltott kisparaszti szőlők gyengülő minőségükkel ki voltak 

szolgáltatva a borkereskedőknek és borhamisítóknak. Ezt a termelésvédelmi érdekközösséget 

az 1860. augusztus 27-én megalakuló Veszprém megyei gazdasági egyesület nem 

helyettesíthette.) A vár ezekben az időkben már romokban állt.  Ráth Károly újságíró kérte a 

vár akkori urát, Erdődy Ferencet a történelmi műemlék megvédésére. Az omladozó várfalak 

köveit az épülő pincék falába építették be.(CSOMA ZS.1986) 

1.2.3 A filoxéravésztől 1945-ig 

 Filoxéra jelentése: „A szőlő gyökerén élősködő és ez által a szőlőtőke elhalását okozó 

veszedelmes rovar, a gyökér nemes szőlőket pusztítja. Az amerikai alanyon álló oltvány nem 

okoz kárt, mert azok gyökérzete ellenáll neki. Jelenléte arról ismerhető fel, hogy foltokban 

sárgul a szőlőültetvény egyes pontjai, hajtásai satnyák, a tőkék termést nem hoznak.” 

(GAZDASÁGTAN  I.1940) 

 A Somlón a filoxérát 1888-ban mutatták ki, de még a XX. század elején is jelen volt, ám a 

szőlőket teljesen mégsem pusztította ki. A szőlősgazdák emlékei szerint a filoxéra a hegytetőn 

kezdődött és lefelé terjedt. A felső részen már új szőlőket telepítettek, amikor a hegy lábánál 

még a régi tőkékről szüreteltek. Valószínűleg az urasági szőlő telepítésére küldött 

szaporítóanyaggal érkezett a Somlóra, szénkéneggel védekeztek ellene. A kezdeti 

bizonytalanság és félelem légkörét mutatja, hogy Szentgyörgyi Horváth Antal a múlt 

században Mária-szobrot emeltetett. Az 1880-as években mások is hitetlenkedtek a filoxéra 

elleni védekezés hatékonyságában, ahelyett, hogy bármit is próbáltak volna tenni ellene. 

Példamutató volt ebben a Somló hegy filoxéra ellenes védekezése. Gróf Eszterházy Károly 

kezdeményezésére Devecserben Nagy Somló Egyesület jött létre, mely elsődleges feladatának 

a filoxérakár csökkentését és az ellene való küzdelmet tekintette. Ezzel a nagyhírű történeti 

borvidék szőleinek megmentését, a bortermelés folytonosságát biztosították. Talán ennek 

köszönhető,hogy a filoxéra pusztítása után a Somlón kevés kopaszon, műveletlenül hagyott 

terület maradt. A gyengébb terméseredmények azonban állandóvá váltak, amihez 

alkalmanként egy-egy gombafertőzés is hozzájárult. A filoxéra a Földművelésügyi 

Minisztérium szerint Veszprém megyében 79 községben okozott kárt, következményeként a 

bor ára duplájára emelkedett, ezért a kormány 1891-ben olyan törvényeket hozott, amivel a 
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filoxéra pusztítását ellensúlyozni tudták, ilyen volt például tízévi adókedvezmény a szőlőt 

telepítőknek. Be kellett látni, hogy a történelmi borvidék öreg szőlőit szénkéneggel hosszabb 

távon fenntartani nem lehet, ezért 1897-ben fel is oszlatták a filoxéra ellen védekező 

egyesületet. A XX. század első évtizede az új telepítésekkel és az ezzel összefüggő új 

termeléstechnika megismerésével telt. Az új termeléstechnika meghonosításában a 

nemzetközi kapcsolataik révén az egyházi szőlők jártak. A filoxéravészt követően a 

hagyományos munkarendbe beépültek az új munkák, amelyek korábban nem szerepeltek az 

éves elvégezendő feladatok között. Ilyenek voltak pl. metszés, karózás, védekezés a 

lisztharmat ellen stb. Az I. világháború nagy emberveszteséget okozott a vidéken, az 

uradalmak folyósítottak bizonyos segélyeket az otthon maradottaknak, de a háború fájdalmait 

ez sem kárpótolta. A világháború után helyi szervezetek alakultak, a nagy uradalmi szőlőket 

feloszlatták. A Tanácsköztársaság időszaka a helyi életben is a bizonytalanság időszaka volt, 

próbálták a gazdákat kilátástalan helyzetbe hozni, jó pár gazda elhagyta a térséget, a 

Tanácsköztársaság leverését követően a régi birtokosok visszajöttek. Az 1914-1920 közötti 

bizonytalan idők a szőlő művelésén is nyomot hagyott. A magyar bornak a dalmát, olasz 

borok lettek a legnagyobb riválisai. Különösen nagy veszélyben 1927-ben forgott a hegy, 

amikor a jenei oldalon bazaltbányát akartak létesíteni, a kereskedelmi ügyi miniszter a Somló 

lebontását államérdeknek tekintette. Ez a történelmi borvidék végét jelentette volna, ahogy a 

Ság hegyét is. A tervet a porladó bazalt és a „Somló szerelmesek” társaság elvetették. 1933-

ban szüret előtt megalakult a Somlói Bortermelők Pinceszövetkezete. Céljai között szerepelt a 

somlói bor árrontását megakadályozni,és az elvesztett piacokat visszaszerezni. Jogutódja a 

MEGA szövetkezet lett, majd 1940-ben létrejött a Somlói Nagybizottság. A II. 

világháborúban az uradalmi szőlőket kihasználták, bérmunkásokkal dolgoztattak a 

hegyen.(CSOMA ZS. 1986) 

1.2.4 1945-től napjainkig 

„A háború utána azok is szőlőhöz jutottak, akik eddig nem rendelkeztek birtokkal. A 

szőlőmunkák színvonala ott esett, ahol új birtokosok kezébe került a szőlő. Sok olyan 

kisbirtokos is szőlőt kapott, akiknek eddig is volt néhány négyszögöl,ezek a gazdák felhagytak 

a régi szőlejük művelésével,és a nagyobb területű szőlővel kezdtek el foglalkozni,ami végett a 

hegytetői rész pusztulásnak indult. 1951-ben a Katolikus Vallásalap szőlőit és pincéit a 

Badacsony vidéki és Borforgalmi Vállalat vette át. Ezt követően indulhatott meg a szocialista 

nagyüzemű szőlőtermesztés alapjainak lerakása a Somlón. A nagyüzem mellett a terület 

többsége ma is egyéni, személyi tulajdonban van. 1960-ban az elhanyagolt szőlőterület 15 % 
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volt. A hegy környékén három termelőszövetkezet alakult: a vásárhelyi Somló gyöngye, az 

oroszi Somló TSZ és a borszörcsöki Igazság TSZ, melyek egyesüléséből 1961 elején 

megalakult a dobai Somlóvár TSZ. A szőlő kezelését egy nyolctagú brigádra bízták, akik közül 

egy volt szakmunkás. A tsz szőlőket 1965-ben újratelepítették. 1978 óta a Somló hegy a 

Badacsonyi Szőlőtermesztő Rendszer Tagja.” (CSOMA ZS 1986:P.75.) 1986-ban létrehozták a 

Somló Baráti Kört, melynek tagjai új hegytörvényt alkottak, hagyományőrző napokat és 

borversenyt szerveztek. 

1.2.5 Somló a rendszerváltás után  

1987. február 27-én a somlószőlősi és somlóvásárhelyi Községi Közös Tanács 

„Hegytörvényt” alkottattak, a ”Somló hegy rendjéről”. A 11 fejezetre tagolt Hegytörvényben 

meghatározták a hagyományosnak tartott szőlőfajtákat, a szüret kezdetének meghatározását, 

közzétételét pedig a községi szakigazgatási szerv feladatává tették. A szabályzat a hegy régi 

törvényeiből is merített. A hiányosságok ellenére a törvény jó alapot jelentett a ’94-es év 

Hegyközségi törvényére, mely értelmében újra megvalósulhatott a hegyközségi igazgatás és 

megszületett a bortermelő települések új borvidéki besorolása. A Somló borvidéken 

napjainkban négy hegyközség működik: Somlóvásárhely és Somlójenő közösen, 

Somlószőlősön a Nagyszőlősi Hegyközség, Dobán a Dobai Somló gyöngye Hegyközség 

létesült. A borvidékhez tartozik még a kissé távolabbi Sághegy-Kissomlyó hegyközség 

Celldömölk központtal. Tehát a rendszerváltást követően a somlói gazdák ismét hegyközségi 

keretek között működhettek. A négy hegyközség és a települések polgármesterei 1997-ben 

megállapodást kötöttek Pápa város önkormányzatával, melyben vállalták, hogy kölcsönösen 

elősegítik a borvidék népszerűsítését. Pápa az óta évente megrendezi a „Pápa, a somlói bor 

városa” kulturális rendezvényt, melyen a somlói szőlősgazdák és a pincészetek részt vesznek 

boraikkal, a „Somlói Napokon” pedig a pápai kulturális együttesek látogatnak a hegyre. 

Jelenleg 550 hektáron 3000 tulajdonos végez borászati tevékenységet, de az új ültetvények 

telepítésével rövidesen közepes és nagyobb méretű borászatok megjelenése is várható a 

piacon (FORRÁS:DEBRECENIJOGMUHELY.HU)  

(5.KÉP SOMLÓI BORLOVAGOK PÁPÁN  FORRÁS: HTTP://WWW.SOMLOIBORREND.HU/EN/HIREK/A-

SOMLOI-BORREND-IS-RESZT-VETT-A-PAPAI-CICEGE-ES-BORNAPOKON) 
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2. Ökológiai, éghajlati, talajtani tényezők 

2.1 A borvidék ökológiája 

A borvidék agroökológiájára, földrajzi elhelyezkedése folytán főleg a Bakony-vidék és a 

Marcal-medence, valamint a Kemeneshát és Kemenesalja ökológiája van számottevő 

befolyással és alakítja ki a termesztési körzetek egyedi mikroklímáját. A borvidék éghajlata 

kiegyenlített, szélsőségektől mentes, korai tavaszodás és inkább enyhe, mint zord tél jellemzi. 

Az utóbbi években az általános felmelegedés hatására a tavaszi átmeneti időszak több évben 

lerövidült, szinte a télből érkeztünk a nyárba. A nyarak rendszerint mérsékelten melegek, de 

az előzőekhez hasonlóan itt is változások tanúi lehetünk, s az utóbbi 3-4 évben többször 

fordultak elő hőségnapok. Az őszt általában az augusztus végi, szeptember eleji esőzések 

vezetik be, amit leggyakrabban október végéig tartó naposabb időszak követ. Ez az időjárás 

kedvez egyrészt a szőlő cukrosodásának, túlérésének esetenkénti aszúsodásának. A 

károkozók, kártevők beteleléséhez is kedvező környezetet biztosít az enyhe ősz, amennyiben 

a növényvédelmi munkákat nem megfelelő minőségben végzik el. A fagyok csak a lefolyás 

nélküli, hegy aljai területeken szoktak kárt okozni, a szőlővel borított lankákon a fagykártétel 

minimális. Az évi napfénytartam 1950-2000 óra között változik, a sokéves átlagban lehulló 

csapadék elegendő az eredményes szőlőműveléshez. A szél jellemző iránya az északnyugati, 

de gyakoriak a déli, délnyugati szelek is. Összességében megállapítható, hogy az 

agroökológiai, éghajlati tényezők alkalmassá teszik a borvidéket magas színvonalú 

szőlőtermesztésre és kiváló minőségű borok előállítására (FORRÁS: SOMLOIBORVIDEK.HU) 

2.2 A Somlói bor 

A helyi hagyomány a fiúszülést is a bornak tulajdonította, ezért királyi esküvőkön és 

nászéjszakákon – a nép emlékezete szerint- ezt fogyasztották, annak érdekében, hogy 

fiúgyermek szülessen. A Somló és környéke alapvetően fehér bortermő vidék, már a XVI. 

században egy bizonyos katonaorvos, Wolfgangus Lazius méltatta a nedűt. 1720-ban a borok 

osztályozásakor a somlai 1/3-át másodosztályúnak, 2/3-át harmadosztályúnak ítélték, csak a 

tokaji borok előzték meg. Veszprém megye ismertetésekor szinte mindig megemlítették a 

somlai bort. A somlói borok hírüket egészen a XIX. század közepéig megtartották, sőt a 

hírnevét növelte azáltal, hogy a legenda szerint egy Trieszt-New York szállítás alatt még jobb 

minőségűvé vált. Egyes híradások a somlóit a porosz királyi udvar mindennapos asztali 

borának említik. 1875-ben gróf Eszterházy Pál egy kiállítás alkalmával somlói aszújáért nyer 

kitüntetést. A XIX. századtól nőtt a borok közti minőségbeli különbség, melyet a nem 
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megfelelő szőlőművelésnek tulajdonítottak.(CSOMA ZS.1986) „Bár hírneve megmaradt,a 

XIX. század közepén már a borkereskedelem pangása idején egy somlói szőlősgazda így 

fakadt ki:” termesztőire nézve oly háládatlan, keresetlen, sőt több borkereskedésben, ha a 

firma kedves is, de a valóságban teljesen ismeretlen”. (egy somlói szőlősgazda kifakadása: 

(CSOMA ZS. 1986 P.20.) „Ez már jelzi a hírnév megmaradása melletti belső problémákat. A 

magas ár a XIX. század közepén nem mindig a jóságot, hanem a bor konjukturális lehetőségét 

is jelentette. A kapitalizálódással és az ízlésváltozással a magas árban már a termelési 

költségek realizálódtak. A drágán előállított bort nem tudta olcsóbban adni a termesztője, az 

igény inkább a kommersz olcsóbb borok iránt nőtt meg. Megoszlanak a vélemények azt 

illetően, hogy az íz és a talaj miként viszonyul egymáshoz. Sokan az ásványos, savas szinte 

már sós ízt a vulkanikus talajnak tulajdonítják. Szőlészeti szempontból viszont konszenzus 

van, hogy bizonyos szőlőfajták számára előnyös vagy hátrányos bizonyos talajösszetétel.” 

(FORRÁS:WWW.FSZ.BME.HU/MTSZ/UTLEIRAS/SOMLO01.HTM) 

2.3Ültetvények kitettsége 

 A Somló egyedülálló abból a szempontból, hogy nem csak a déli, hanem az északi, 

északkeleti (szőlősi és dobai) oldalon is alkalmas a szőlőművelésre. Mindezzel együtt a déli 

(vásárhelyi és jenei) oldalon lényegesen jobban, magasabb cukorfokkal érik be a szőlő, az 

északi területeken gyakran problémát okoznak a túlzottan karcos savak. Természetesen a 

kimagasló forró években a déli oldalon könnyen elégnek a szőlő savai és ilyenkor a keletibb 

és nyugatibb fekvésű ültetvények termése jobb. A szőlőtermelés a 200-300 méteres 

tengerszint feletti régióban folyik, az alsóbb területeken a nap beesési szöge kisebb, a 

magasabb területeken pedig nagyobb. Ennek megfelelően a hegy lábánál a korábban érő 

fajták (pl. tramini és a sárfehér) a bazaltorgonákhoz közelebb eső ültetvényeken pedig a 

később érő fajták (furmint, hárslevelű) a jellemzőek.( 

FORRÁS:HTTP://WWW.FSZ.BME.HU/MTSZ/UTLEIRAS/SOMLO01.HTM)  

2.4Szőlészeti technológia 

                                6. KÉP HAGYOMÁNYOS BAKMŰVELÉS (FORRÁS: 

HTTP://WWW.BALINTGAZDA.HU/MINDEN-HETEN-SZURET/AUGUSZTUS/CSEMEGESZOLO.HTML 
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Kézi munkaigénye nagy és az így művelt szőlő hozama is elmarad az egyéb korszerű 

művelésmódoktól, ezért a Somlón manapság csak a nehezen gépesíthető, meredek 

magasabban fekvő területeken alkalmazzák. A bakművelésű szőlő és minősége és várható 

cukorfoka rendszerint jobb, mint a jól gépesíthető művelésmódoké, emiatt a magasabb 

minőséget megcélzó termelők gyakran előnyben részesítik ezt a művelésmódot, az ilyen 

ültetvények hektáronkénti tőkeszáma általában 8-10 ezer körül van. (FORRÁS: 

HTTP://WWW.FSZ.BME.HU/MTSZ/UTLEIRAS/SOMLO01.HTM) 

 

 

 

 

 

 

 

7.KÉP KORDONOS MŰVELÉS (FORRÁS: HTTP://WWW.JULIA-

JULIA.EOLDAL.HU/CIKKEK/GYUMOLCSFA-SZOLO-METSZESE-KEZDOKNEK--9-RESZ.HTML) 

 

A XIX. század második felében ahol lehetett ott a bakművelést lecserélték kordonosra. Ez a 

művelési mód lehetővé tette az intenzív gépesítést és a mennyiségi termelést. Sok 

ültetvényben a nagy sortávolság következtében alacsony hektáronkénti tőkeszám (2500-3000) 

mellett a könnyű gépesíthetőség miatt magasan lévő fürtzónákkal és nagyobb terheléssel (2-4 

kg) dolgoznak, máshol szűkebb sortávolsággal, alacsonyabb tőkefejjel és alacsonyabb 

tőketerheléssel használják a kordonos tám rendszert. Az elérhető minőség ebben a 

művelésmódban nagyon széles skálán mozog, de a hagyományos bakművelés adta 

lehetőségektől még a legjobb esetekben is elmarad. ((FORRÁS: 

HTTP://WWW.FSZ.BME.HU/MTSZ/UTLEIRAS/SOMLO01.HTM) 

 

 

http://www.julia-julia.eoldal.hu/cikkek/gyumolcsfa-szolo-metszese-kezdoknek--9-resz.html
http://www.julia-julia.eoldal.hu/cikkek/gyumolcsfa-szolo-metszese-kezdoknek--9-resz.html
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2.5 Szőlőfajtái 

 

Fajta 
Terület 

hektárban 

Százalékos 

arány 

Olaszrizling 162.83 27.14% 

Juhfark 93.38 15.56% 

Furmint 72.95 12.16% 

Hárslevelű  30.67 5.11% 

Tramini 13.00 2.17% 

Szürkebarát  11.51 1.92% 

Chardonnay 03.nov 1.84% 

Zenit  6.72 1.12% 

Zeusz  6.00 1.00% 

Rizlingszilváni  4.72 0.79% 

Pinot blanc 4.40 0.73% 

Sauvignon 

blanc  28.febr 0.38% 

Ezerjó 1.66 0.28% 

Sárfehér  1.56 0.26% 

Irsai Olivér  1.41 0.23% 

Chasselas 0.91 0.15% 

Sárga 

muskotály 0.78 0.13% 

Zalagyöngye  0.74 0.12% 

Rajnai rizling 0.62 0.10% 

Korona  0.58 0.10% 

Bianca  0.49 0.08% 

Zöldveltelini  0.48 0.08% 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszrizling
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juhfark
https://hu.wikipedia.org/wiki/Furmint
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1rslevel%C5%B1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tramini
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BCrkebar%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Chardonnay
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zenit
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zeus_(sz%C5%91l%C5%91fajta)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rizlingszilv%C3%A1ni
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinot_blanc&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sauvignon_blanc&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sauvignon_blanc&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ezerj%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rfeh%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Irsai_Oliv%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Chasselas
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1rga_muskot%C3%A1ly&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1rga_muskot%C3%A1ly&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zalagy%C3%B6ngye&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rajnai_rizling
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Korona_(sz%C5%91l%C5%91fajta)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bianca
https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B6ldveltelini
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Királyleányka  0.41 0.07% 

Kövérszőlő 0.39 0.06% 

Csomorika 0.36 0.06% 

Cserszegi 

fűszeres  0.35 0.06% 

Ezerfürtű  0.29 0.05% 

Leányka  0.26 0.04% 

Ottonel 

muskotály 0.20 0.03% 

Zéta  0.10 0.02% 

Lakhegyi 

mézes 0.08 0.01% 

Pátria 0.05 0.01% 

Rozélia 0.05 0.01% 

Zengő  0.04 0.01% 

Egyéb fehér 

borszőlő 161.85 26.97% 

Kékfrankos  1.77 0.29% 

Syrah  29.jan 0.21% 

Zweigelt 0.64 0.11% 

Merlot  0.63 0.11% 

Pinot noir 0.36 0.06% 

Portugieser  0.30 0.05% 

( FORRÁS:HTTP://NJT.HU/CGI_BIN/NJT_DOC.CGI?DOCID=102067) 

2.5.2 Az öt legjelentősebb szőlőfajta bemutatása 

2.5.2.1 Olaszrizling 

Olasz vagy francia eredetű szőlőfajta, a bortermő szőlőkhöz tartozik, Magyarország 

leggyakoribb fehérborszőlője. Franciaországból került ide a nagy filoxéra járvány pusztította 

szőlők helyére, itt a Somlón a legsavasabb, jellemző tulajdonsága a magnéziumigény. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1lyle%C3%A1nyka
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6v%C3%A9rsz%C5%91l%C5%91
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csomorika_(sz%C5%91l%C5%91fajta)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cserszegi_f%C5%B1szeres
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cserszegi_f%C5%B1szeres
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ezerf%C3%BCrt%C5%B1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Le%C3%A1nyka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ottonel_muskot%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ottonel_muskot%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ta_(sz%C5%91l%C5%91fajta)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakhegyi_m%C3%A9zes&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakhegyi_m%C3%A9zes&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1tria&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Roz%C3%A9lia&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zeng%C5%91_(sz%C5%91l%C5%91fajta)
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9kfrankos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Syrah
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zweigelt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Merlot
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pinot_noir
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9koport%C3%B3
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Október első felében szüretelhető.(FORRÁS: 

HTTP://WWW.BORASZPORTAL.HU/INDEX.PHP?P=BORKALAUZ) 

2.5.2.2Juhfark 

Magyar fehérborszőlő fajta, nevét a hengeres fürtje miatt kapta. Hazánkban egyik legősibb 

szőlőfajta. Legfontosabb termőhelye a Somló, ahol jelentős új telepítések is vannak. 

Rothadásra érzékeny fajta. (FORRÁS:JUHFARK.HU) 

2.5.2.3Furmint 

Bortermő szőlő és a legjobban aszúsodik. Tokaj hegyalján és a Somlón a legelterjedtebb, 

jelentős bora a tokaji aszú. (FORRÁS:VINOTRAVEL.HU) 

2.5.2.4 Hárslevelű 

Kárpát- medencében őshonos szőlőfajta, ez is kitűnően aszúsodik. (FORRÁS:BORTERASZ.HU) 

2.5.2.5 Tramini 

Viszonylag hűvös éghajlaton érzi magát jól, savai a Somlón termettek kivételével lágyak. 

(FORRÁS:BORASZPORTAL.HU) 

2.6 Termelők 

A borvidéken jelenleg körülbelül háromezer szőlőtulajdonos végez borászati tevékenységet és 

kb. száz pince fogad látogatókat a Somlói borút állomásaként. Palackozott minőségi borok 

termelésével pár tucat pincészet foglalkozik. (FORRÁS: 

HTTP://WWW.BORTERASZ.HU/NAGY_SOMLOI_BORVIDEK) 

14.KÉP SOMLAI 

BOR(FORRÁS: HTTP://WWW.NAGYSOMLO.HU/BLOG.HTML)  

http://www.borterasz.hu/nagy_somloi_borvidek
http://www.nagysomlo.hu/blog.html
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3.A borvidék jelentős pincészetei 

3.1Tornai Pincészet 

A Tornai család 1946 óta borászkodik a vidéken. Tornai Endre volt az első, aki a Somlón 

kordon tám rendszerrel telepített újra szőlőterületet. Az alapító egy holdas birtokon kezdte el 

működését, ma a birtok mérete 54 hektárt tesz ki. Gazdálkodásának ars poeticája a 

hagyományok tiszteletben tartása mellett a legkorszerűbb szőlőtermesztési és feldolgozási 

technikák alkalmazása. A pincészet a Somló meghatározó borászata évtizedek óta. A 

pincészet szőlőterületei megtalálhatóak az északkeleti oldaltól Doba, Borszörcsök települések 

határában az egészen a nyugati oldalig Somlószőlős, Somlójenő közigazgatási területéig. 

(FORRÁS: TORNAIPINCE.HU)  

8. KÉP TORNAI PINCÉSZET LOGOJA(FORRÁS:HOLMAGAZIN.HU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Kreinbacher Birtok 

Kreinbacher József 2002-ben alapította a birtokot és vásárolta első dűlőit a Somlón. 2003 óta 

folyamatos az ültetvények újratelepítése és a szőlészet, a birtok fejlesztése. A borászat ma már 

kb. 40 hektáron gazdálkodik és évente további 20 hektárról szüretel. A birtok fejlesztése 

2011-ben érkezett következő nagy állomásához az Európai Uniós támogatás révén ugyanis 
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megvalósult az új birtokközpont, borászat és pezsgőpincészet átadása. 2014-ben itt készítettek 

először pezsgőt a hegy történetében. 2015 tavaszától egyedi kialakítású szobák és új bisztro 

várja mindazokat, akik még közelebbről szeretnék felfedezni a Somló borait, dűlőit. A birtok 

területei kiváló fekvésűek, a bazaltorgonák alatti dűlők, melyet organikusan művelnek. Fő 

szőlőfajták juhfark, furmint, olaszrizling és hárslevelű. (FORRÁS:HTTP://KREINBACHER.HU/) 

3.3 Bogdán Birtok 

A birtok alapítója Bogdán József, ma közel 17 hektáron folytatnak szőlőművelést. A gazdaság 

közigazgatásilag Somlójenőhöz tartozik. A borászat bevétele három lábon áll: bérmunka, 

borturizmus, bor palackos formába történő értékesítése. A pincészetnél 4 fő az állandó 

létszám, emellett 25 idénymunkást foglalkoztatnak. 

 

3.4 Várkapitány Pincészet  

A pincészetet 2007-ben alapította Csáki Tibor, aki a valamikori Inhauser Pincészettől 

megvásárolt területeken kezdett el gazdálkodni a hegy északi oldalán, a vár tövében. A 

néhány hektáros birtok mára 15 hektárossá növekedett, ezzel a birtoknagysággal a 

középmezőnybe tartozik. A pincészet kézműves borászat, ami azt jelenti, hogy a borok 

hordóban erjednek és legalább egy évig hordóban érlelődnek. Tradicionális somlói fajtákat 

termeszt, mint a juhfark, furmint, hárslevelű, olaszrizling, emellett olyan világfajtákat, mint a 

tramini, sárgamuskotály és cabernet sauvignon. (VARKAPITANYPINCESZET.HU) 

9.KÉP:VÁRKAPITÁNY PINCÉSZET( FORRÁS: VARKAPITÁNYPINCESZET.HU) 

 

 

http://kreinbacher.hu/
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4.A hegyet körülvevő falvak bemutatása- I. déli rész 

A jelentősebb pincészetek a hegy déli oldalán találhatóak (Tornai, Bogdán, Kreinbacher) így 

először az itt található településeket - Somlóvásárhelyt, Somlójenőt és Tüskevárt mutatom be. 

A falvakat kialakulásuktól, történelmüktől mutatom be, majd a gazdasági fejlődést, 

demográfiai, infrastrukturális változásokat szemléltetem és egymással való kapcsolatukat. 

4.1Somlóvásárhely 

Történeti áttekintés 

Eredeti neve Somló volt, a som szó származékából ered. 1270-ben említik először 

Appachasomlya néven. Későbbi nevei: 1367-ben Apachavasarhel,1548-ban oppidum 

Wasarhel,1678-ban Vásárhel város,1687-ben Székes Vásárhely,1734-ben Vásárhell 

mezőváros, 1775-ben pedig Nagy Vásárhely. A jól védett, szőlőművelése miatt forgalmas 

helység gyorsan várossá fejlődött a középkorban, Veszprém és Pápa után a megye 

legnépesebb helysége volt. Ebben az időszakban Veszprém megye nyugati közigazgatási 

területének, a Vásárhelyszéknek is központja lett, ahol törvénykező gyűléseket és 

törvénynapokat tartottak. A XVI. század elején a kolostor fegyelme meglazult, apácái világias 

életet kezdtek élni, emiatt Bakócz Tamás bíboros megfosztotta javadalmaitól a kolostort 

1511-ben. Ezt követően kolostorába 19 szegedi premontrei apáca költözött Szegedy Katalin 

apátnő felügyelete alá. Az apácarendet II. József 1782-ben teljesen eltörölte. Vásárhelyt sokat 

szenvedett a török hordák pusztításaitól, a községet 1546-ban felégették. A XVI. században a 

Somlón levő szőlők biztosították a fő megélhetését a lakosságnak. A források szerint 1570-

ben 69 vásárhelyi gazda fizetett hegyvámot. Szántóföldjei termékenyek voltak, a Marcal és a 

Torna vize viszont sok kárt okozott. A XVII. században gyorsan fejlődött a kézműves ipar,28 

kézművest tartottak számon, közülük 13 egyedül dolgozott. Négyezer holdas határán 1857-

ben egy nagy és 431 kisbirtokos osztozott. A nagybirtok terjeszkedése végett a népességszám 

csökkent, 1921 és 1930 között 315 lakos vándorolt el. Az egyházi birtokokon a felszabadulást 

követően állami szőlőgazdaság alakult, a vándorlás megszűnt. 1960-ban 1567,1970-ben 1428 

a lakosságszám. A ’70-es években a lakosság 60 %-a ipari  munkás Ajkán, a maradék 40% 

aki keresőképes- Devecserben és a Somlón dolgozik. Az ajkai ipartelepek hanyatlása –

különösen a rendszerváltást követően a bányászat-okoz munkanélküliséget a településen. A II. 

világháborút követően sokat fejlődött a község pl. autóbusz váróterem építése, orvosi-

fogorvosi rendelő építése, közutak javítása kezdődött. Szélesebbre nyílt a közműolló 

korszerűsítették a villany-és vízhálózatot is. A ’80-as években az iskola központi fűtést és egy 
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aszfaltos kispályát kapott, az oktatásban már számítógépet, színes televíziót alkalmaznak. Ez 

idő tájt a település összevonása következtében Somlójenő, Tüskevár, Apácatorna, 

Kisberzseny és Somlóvásárhely közös közigazgatás alá került, mivel azonban ezek az 

összevonások felülről kikényszerítettek voltak hamarosan szét is estek, ma Vásárhely és Jenő 

tartozik közös körjegyzőség alá. Antall József itt jelentette be a szovjet csapatok kivonását az 

országból 1991 júniusában. A falu tagja a Leader Akciócsoportnak és az Új Atlantisz 

Többcélú Kistérségi Társulásnak. Társulást működtet Devecser Város Önkormányzatával a 

Gyermekjóléti Szolgálat ellátására, iskolafenntartásra Somlójenő, Borszörcsök, Doba és 

Somlószőlős önkormányzataival. Munkát helyben a Transpac Hungary Kft-nél-ez egy 

varrodai cég- lehet kapni, illetve az önkormányzatnál, mint közfoglalkoztatott és a hegy nagy 

gazdaságaiban. Ezen kívül Devecserbe, Ajkára ingáznak az emberek, jelentős számuk 

ezeknek az embereknek gyárban keresi a kenyerét.(NEMESBÜKI A. 1986.)  

A község fontosabb statisztikai jellemzői 

A lakó népessége 1100fő volt 2016-ban (FORRÁS: 

HTTPS://WWW.KSH.HU/DOCS/TERULETIATLASZ/JARASOK.XLS) melyből 208 a 18 év alatti. Határos 

települések: Somlójenő, Bodorfa, Nemeshany, Devecser, Borszörcsök, Doba. A 

népszámlálási adatok szerint negatív a természetes szaporodás, melyet az élve születések 

száma sem emel pozitívra. Ez a két adat a csökkenő népességszámra és elöregedő 

társadalomra utal. Az elöregedő társadalomra utal az is, hogy a legnagyobb lélekszámmal a 

18-59 éves korosztály van jelen, őket a 60 éve feletti korosztály követ. A településen több nő 

él, mint férfi, de a különbség nem számottevő. Kisebbségként a romákat kell megemlíteni a 

faluban, számuk évről évre növekedik. Jellemzően a szakmunkások száma a legtöbb a 

községben, őket a nyolc osztállyal rendelkezők csoportja követi, az egyetemet, főiskolát 

végzettek száma az elmúlt évtizedben kezdett növekedni. Az elmúlt évtizedben a legtöbben az 

építőiparban dolgoztak a településen. Infrastrukturális szempontból a település jó minősítésű, 

a házakhoz vezetékes víz, gáz, villany tartozik. A település mellett halad el a 8-as számú főút, 

mely kedvező közlekedési feltételeket biztosít mind Körmend, Szombathely mind Ajka, 

Veszprém irányába, főként a távolsági buszközlekedésben. Somlóvásárhely Budapesttől 163, 

míg Veszprémtől 42 kilométerre fekszik. Rendelkezik vasútállomással, ami a Budapest-

Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely vasútvonal része. Kettő hátránya van a vasúti 

megállóhelynek Vásárhelyen: az egyik, hogy a gyors és Intercity vonatok nem állnak meg a 

településen, míg a másik, hogy jegykiadás nincs biztosítva. Kevés vonat áll meg itt, csupán a 

személyvonatok, melyek Veszprém és Szombathely között közlekednek. A településen óvoda 

https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/jarasok.xls
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és általános iskola működik. Utóbbiba a helybélieken kívül Dobáról, Somlószőlősről, 

Borszörcsökről járnak a tanulók. A falu rendelkezik művelődési házzal és könyvtárral, 

biztosított a polgárőrség, a posta. Helyben van egészségügyi intézmény ahol a körzeti orvos 

látja el a  betegeket. Van itt egyesület (Szövetség Somlóvásárhelyért Egyesület), alapítvány 

(Somló-hegy Alapítvány) faluszövetség (Somló Környéki Faluszövetség), polgárőrség és 

sportegyesület is. Minden évben rendeznek falunapot, hősök napját, idősek napját, 

megemlékezéseket tartanak a nemzeti ünnepeinkről. A legtöbb vállalkozás építőipari, ezt a 

kereskedelmi és ingatlanügyi követi. A közel 2500 hektáros község majdnem fele szántó és 

erdő. (TILHOF E. 2005) 

Idegenforgalom, turizmus 

A vasút mellett található a Vinotéka, itt termelői borokat lehet vásárolni. A faluban 

helytörténeti és néprajzi múzeum található és itt van a Somlói Borok Háza is. Emlékművei: 

Hősi emlékmű, a hegy oldalán a Taposókút. A központban található a római katolikus 

templom, a hegy vásárhelyi oldalán a Szent Margit Kápolna. A faluból könnyen 

megközelíthető a vár és a felette elhelyezkedő kilátó is a túraútvonalakon keresztül. A legtöbb 

nagy borgazdaság itt található, a teljesség igénye nélkül itt van a Kreinbacher Birtok, a 

Bogdán Pincészet, a Tornai Pincészet, a Csordás-Fodor borház. Három étterem található a 

hegy ezen oldalán az egyik a Kreinbacher Birtokon, a másik a Tornai Pincészetben, a 

harmadik pedig a Hegykapu vendéglő. (FORRÁS:SOMLOVASARHELY.HU) 

4.2 Somlójenő 

Történeti áttekintés 

Egykori birtokosai a Jenő törzsből származó, a király parancsára azonnal hadba szálló 

várjobbágyok voltak. A Jenő nevű földön később kettő falu alakult:Nagyjenő (ma Tüskevár és 

Kisjenő (ma Somlójenő), a Somló előtagot csak jóval később kapta a község. Először 1321-

bem említik a krónikák Kysynev néven, 1611-ben Kys Gyenev,1696-ban Kys Genő alakban 

fordul elő. Kisjenő a középkortól a jobbágyfelszabadításig a győri püspök fennhatósága alá 

tartozott. Egyházi nemesei az újkorban Vecseszékhez (ma Somlóvecse) vármegyéhez 

tartoztak. Az 1666. évi nemesi összeírásban nem szerepelt, népesedése az 1700-as években 

kezdődött. Ekkor már országos nemesek, nem nemesek és házzal nem rendelkező zsellérek is 

éltek itt, többségében nemesek lakták. II.József összeírásakor a lakosok szőlőtermesztéssel és 

mezőgazdasági munkával foglalkoztak. A hegy egy része már akkor is a falu egyik határát 
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képezte. Az 1500-as évektől állandósult a szőlőművelés, a napszámosok tavasztól őszig 

vállaltak munkát. Saját vízimalma volt a településnek, az írások kőház kastélyát is megemlítik 

1592-ből. Népességszáma csökkent 1921 és 1930 között az egészségtelen birtokviszonyok és 

az ipari munkaalkalmak hiánya, valamint a kevés szántóterület miatt. 1970-ben a települést 

500 lelkes községnek tartották számon a devecseri járásban, 1986-ra ez a szám 363-ra 

csökkent. Ez idő tájt a lakosság nagy része az ajkai ipari üzemekbe dolgozott, kisebb része a 

devecseri virágzó termelőszövetkezetbe. A falu 1982-ben kapott közvilágítást, orvosi 

rendelőjében a szomszédos vásárhelyi körzeti orvos látta el a rendelési feladatokat. 1985-ben 

megépült a Dózsa utca egymillió forintból. A település külterületéhez tartozott a Várda 

puszta, Mária major és a Somló. Jenő és Vásárhely 1969.január 1.-jétől alkot közös tanácsot 

Vásárhely székhellyel.) A település ma a somlói borvidék egyik jelentős bortermelő 

települése. A községben egy önkormányzati tulajdonú épület van, a művelődési ház mely 

otthont ad az orvosi rendelőnek és a községi könyvtárnak is. Iskolába, óvodába a szomszédos 

Vásárhelyre járnak a gyerekek. Munkalehetőség helyben a közmunka az önkormányzatnál, a 

hegyen valamelyik nagygazdaságban, mint idény-vagy bérmunkás. Ingázni lehet Vásárhelyre 

a varrodába, Noszlopra a Bock Kft-hez illetve Devecserbe és Ajkára valamelyik 

nagyvállalathoz.(NEMESBÜKI A.1986.) 

A község fontosabb statisztikai jellemzői 

A lakó népesség 321 fő 2016-ban(Forrás 

HTTPS://WWW.KSH.HU/DOCS/TERULETIATLASZ/JARASOK.XLS) melyből 52 fő a kiskorúak aránya, 

akik óvodába és iskolába járnak a szomszédos Somlóvásárhelyre. (Határos települések: 

Somlóvásárhely, Somlószőlős, Doba, Tüskevár. A természetes szaporodás Vásárhelyhez 

hasonlóan itt is alacsony a természetes szaporodás, hozzá kapcsolódóan jellemző a 

természetese fogyás és az elöregedő társadalom. Ebben a faluban is a középkorúak (18-59 

évesek) száma a legmagasabb, a legkevesebb a csecsemőkorúaké. A férfi és női lakosság 

számában nincsen számottevő eltérés. Kisebbséget- a környékhez hasonlóan a roma kisebbség 

képvisel. A faluban a legmagasabb számmal a szakmunkások állnak, őket a nyolc osztállyal 

rendelkezők követik. Kevés az érettségivel illetve diplomával rendelkezők száma, azonban az 

utóbbi években az ő számuk is emelkedett, de nem számottevően. A községben a legtöbb 

foglalkoztatott az iparban dolgozik, ezt a szolgáltató szféra követi, kevés a szellemi munkát 

végző dolgozó a faluban. Infrastruktúrája átlagosnak mondható, a vezetékes víz, villany, gáz 

szinte az összes házban megtalálható. A település a 8-as főút mellett található, ami a 

közlekedésföldrajz szempontjából egy nagyon fontos tényező, a távolsági buszok megállnak a 



29 

 

település határában. A már említett 8-as főút elhalad a település mellett, így könnyen lehet 

eljutni Veszprém és Szombathely irányába is. Áthalad itt a Budapest-Veszprém-Szombathely 

vasútvonal is, azonban a vasúti megállót már elég régen megszűntették, a megállóhely az 

előzőekben bemutatott Somlóvásárhelyen van. Somlójenő a fővárostól 164, míg a 

megyeközponttól, Veszprémtől 44 km-re fekszik. A település közoktatásilag hátrányos, 

ugyanis sem iskola, sem óvoda nem található itt. Művelődési háza és könyvtára van, úgy 

ahogy saját önkormányzata is, amely azonban Somlóvásárhely fennhatósága alá tartozik. 

Kulturális rendezvényei: falunap, nemzeti ünnepekről való megemlékezés. A községben 

amatőr színjátszó csoport, néptánc oktatás zajlik. Működő szervezetek: Vöröskereszt, 

Nyugdíjasklub, Somlójenő Jövőjéért Egyesület. (TILHOF E. 2005) 

Idegenforgalom, turizmus 

A falu középpontjában áll a középkori eredetű római katolikus templom. Kettő fontos 

emlékmű van a településen: az egyik a II. világháborús, míg a másik a Szent Flórián szobor. 

A településhez tartozik a Somló délnyugati oldalán a Szent Ilona kápolna. 

(FORRÁS:SOMLOJENO.HU)  

A hegy déli, délnyugati oldalán tehát ez a két település a számottevő. Haladva kelet felé a 

következő település melyet bemutatok Borszörcsök lesz. Szörcsökön kívül Somlószőlős és 

Doba az északi és keleti oldalon kerül bemutatásra ezt követően pedig három távolabbi 

település Oroszi, Tüskevár és Iszkáz lesz bemutatva. 

II. Déli rész 

4.3 Borszörcsök 

Történeti áttekintés 

A középkorban négy község állt a határában: Désháza, Ikland, Ugh és Varjas. A település 

1288 előtt keletkezett Zurchuk néven. Előtagját ugyanakkor nem a bor (latinul vinum) szóból 

kapta, hanem a Bors család után. A Szörcsök utótag a szláv „si” szóból képződött, ami 

galagonyát jelent szlávul. Az 1785.évi összeíráskor 784 fő lakta, a magas lakosságszám a 

szőlőművelésnek volt köszönhető, ugyanis a szőlőtermesztés jobban fizetett az 

agrártermelésnél. A lakosság lélekszáma az évszázadok elteltével aztán folyamatosan 

csökkent, ami visszavezethető a gyenge természetes szaporodásra és az elvándorlásra. Az I. és 

II. világháború között 77 lakos vándorolt el. A település többutcás, a bekötőútja a 8-as számú 
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főutat köti össze a településsel. A lakosság helyben az önkormányzatnál tud munkát vállalni, 

nagyobbik részük Devecserbe, Ajkára esetleg Noszlopra jár dolgozni, ők az ingázó 

munkavállalók. Jelentős számmal van jelen a faluban a roma kisebbség. Oktatási szempontból 

hátrányos, sem óvodája sem iskolája nincsen, a gyerekek Somlóvásárhelyre vagy Devecserbe 

járnak iskolába. (NEMESBÜKI A.1986.) 

A község fontosabb statisztikai jellemzői 

Lakosságszáma 2016-ban 362 fő. (FORRÁS:KSH. HU) Határos települések: Devecser, Oroszi, 

Doba, Somlóvásárhely. Jellemző az előzőekben bemutatott falvakhoz hasonlóan a természetes 

fogyás, mely összefüggésben van a kevés élve születéssel, és azzal hogy a társadalom 

elöregedő. Legtöbben a középkorúak vannak a településen, őket a fiatalok (6-13) követik, 

melynek magyarázatára a roma lakosság nagy lélekszáma szolgál. Többen vannak a nők a 

településen, mint a férfiak, de nem sokkal. Itt is a munkaképes emberek közül a legtöbb 

szakmunkás, diplomával szinte alig rendelkezik valaki a faluban. A dolgozó népesség ingázik 

és legtöbben az iparban dolgoznak. Közművesítettség szempontjából átlagos, vezetékes víz, 

villany, gáz szinte az összes lakásban előfordul. Munkalehetőség a faluban csak a közmunka, 

esetleg még a hegyen lehet bérmunkásként elhelyezkedni, a legtöbb ember azonban Ajkára jár 

dolgozni. Közlekedésföldrajza a 8-as út közelsége miatt viszonylag jó, a távolsági buszok 

azonban nem érintik közvetlen a települést, vasúttal és vasúti megállóhellyel nem rendelkezik. 

A buszközlekedés a közeli Devecserbe és Ajkára jónak mondható, főként a munkába járás 

végett. Budapesttől 161, Veszprémtől 41 kilométerre fekszik Borszörcsök. A községben 

közoktatási intézmény, sőt postahivatal sincsen, rendelkezik viszont saját önkormányzattal, 

mely Somlóvásárhellyel közös fenntartású. Könyvtár és művelődési ház van a településen. 

Működik a Borszörcsökért Alapítvány, az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület. Kulturális 

rendezvények a községben a falunap, a búcsú és a szüreti felvonulás. (TILHOF E. 2005) 

Turizmus, látnivalók  

Római katolikus templom, a világháborús emlékmű, két kőkereszt és kőkép. 

Túraútvonal köti össze a heggyel. 

 

 

15. KÉP BORSZÖRCSÖK CÍMERE (FORRÁS HTTPS://MAGYARCIMEREK.HU/365-BORSZORCSOK) 
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4.4 Somlószőlős 

Története 

Szintén a Somló lábánál fekvő község. Először 1266-ban említik Scevleus néven. 1488-ban 

Naghcevleus,1568-ban Nagy Zeles,1909-ben pedig már Somlószőlős néven említik.A 

középkorban a Vázsonyfő majd a nagyvázsonyi uradalomhoz tartozott. A XV. századtól 

Kinizsi Pál, a XVII. től  a Zichy család birtokolta. Ez idő tájt a megye legnagyobb falui között 

tartották számon. A török pusztítás idején lakossága többször megfogyatkozott,telkeinek 77 

%-a elhagyatottá vált 1570-re. A Somló jelentős része a falu határához tartozott ebben az 

időben. A szőlősgazdák száma 1720-ra elérte a 140-et, főként rozst és búzát termeltek ebben 

az időben. A Hajagos patak sokszor kiöntött és jelentős károkat okozott a településen. A fő 

megélhetési forrás a XIX. században is a szőlőművelés volt, Fénye Elek szerint a „somlai 

hegynek északnyugati része ide tartozik, mely állandó bort terem, különösen zamatjára a többi 

somlai bort felülmúlja (Községeink Története A-tól Z-ig). Erőteljes fejlődése a XIX. 

században magakadt, az egyenlőtlen birtokmegoszlás a távoli piac és a rossz közlekedés miatt 

a lakosság jelentős része elvándorolt a faluból. A falut 1945. március 26-án szabadították fel a 

szovjet csapatok, méghozzá harc nélkül. A felszabadulás után megtörtént a földosztás 1959-

ben termelőszövetkezetet alakítottak, melynek létszáma 1970-re elérte a 238 főt. A tagok 

többsége a növénytermelésben, kisebbik hányada az állattenyésztésben dolgozott. 1974-ben a 

termelőszövetkezet egyesült a noszlopi Somlóvár Termelőszövetkezettel. Az összterület közel 

6000 hektár lett, melynek ¾ része szántó. Fő tevékenysége továbbra is a növénytermesztés, 

baromfitartás, szőlészet, borászat és faipari üzemi tevékenységek voltak. A község jelentős 

gyarapodáson esett át, kultúrházat, pártszékházat, új iskolát, orvosi rendelőt „kapott”. 

Bevezették a villanyt, felújították a középületeket, autóbuszvárókat építettek, felújították a 

járdákat. Önálló önkormányzattal rendelkezik, de közös együttműködésben van a 

Somlóvásárhelyi Önkormányzattal. Helyben elég csekély a munkalehetőség, munkát helyben 

a pékségben lehet vállalni, néhány vállalkozónál-főleg az építőiparban, a hegy nagy 

gazdaságaiban illetve az önkormányzatnál közmunkán. Sok az ingázó főleg Devecserbe, 

Ajkára és Pápára. (NEMESBÜKI A.1986.) 

A község fontosabb statisztikai jellemzői 

A falu lakosságszáma 653 2016-ban (FORRÁS: KSH.HU). Határos települések: Iszkáz, 

Kisszőlős, Pápasalamon, Somlóvecse, Somlójenő, Doba leghosszabban utóbbival határos. Az 

előbbiekben bemutatott falvakhoz hasonlóan elöregedő társadalom jellemzi, kimagaslóan 
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magas az idősek száma, sok az egyedül élő, jelentős az üres lakások száma. Az egyedül élők 

80%-a nő, a férfi-nő átlagban azonban nincsen jelentős eltérés a férfi és női lakosság között. 

Kisebbségként is a roma kisebbséget érdemes megemlíteni, akiknek a számuk évről évre 

emelkedik. A környékre jellemző szakmunkások aránya itt is jelentős, de folyamatosan nő az 

érettségit illetve diplomát szerzők aránya, ma kb. 10-12 az egyetemre járók száma. A 

községben működik posta, gyógyszertár, 2 bolt, 3 vendéglátó ipari egység. Kettő jelentős 

vállalkozás említhető meg mindegyik az építőiparban van jelen. A falu határában lovarda 

üzemel. Infrastrukturális szempontból átlagos, a házak vezetékes vízzel, gázzal, villannyal el 

vannak látva. Megépítették a szennyvízelvezető árkokat is, üzembe azonban a magas 

költségek miatt nem helyezték. Fő utcája 2-2,5 km hosszú, melyhez 6 mellékutca csatlakozik. 

Megközelíthetősége tömegközlekedési eszközökkel csak autóbusszal lehetséges, Devecser és 

Ajka irányából viszonylag könnyen megközelíthető, Pápa irányából már kevésbé. Vasúti 

megállóhelye és nincsen. A fővárostól 168 km-re, Veszprémtől 48 km-re fekszik. Óvoda 

üzemel a településen, a gyerekeket hetente kétszer a falubusszal viszik úszásoktatásra. 

Iskolája 2007-ben megszűnt, a tanulók Nagyalásonyba, Somlóvásárhelyre és Noszlopra járnak 

iskolába. A községben működik sportegyesület, polgárőrség, hittan-és aerobikcsoport is. 

Tagja az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulásnak. Háziorvosi szolgálat működik a 

faluban, heti 3 alkalommal. Magas a közfoglalkoztatottak száma, kb. 20 fő. Helyben van a 

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet kihelyezett fiókja, amihez tartozik egy ATM 

automata is. Rendezvények a nemzeti ünnepekkor, illetve a települési ünnepnapokon vannak. 

Ilyen a falunap, idősek napja, gyereknap, búcsú. . (TILHOF E. 2005) 

Turizmus, idegenforgalom  

Római katolikus templom: A település DK-i végén, kimagasló domb tetején áll a római 

katolikus templom. A templom 1965-ben megtalált a román kori kapuja – Agnus Dei (Isten 

Báránya) domborművel – és a D-i homlokzat román ízlésű ablakai bizonyítják, hogy a XIII. 

században épült. A XIV. században kelet felé növelték a templomot, és sokszögű szentéllyel 

látták el, aminek csúcsíves boltozata megmaradt. A templom a XVIII. századi barokk és az 

1877-es romantikus átépítés ellenére is megtartotta középkori (Árpád-kori) jellegét. A feltárás 

során középkori freskórészletet és XVII. századi falkarcolatot találtak. A déli homlokzaton 

látható, hogy az épület nyugati szakasza román stílusú templom-maradvány, rajta négy 

keskeny félköríves résablak helyezkedik el. E templom Árpád-kori vonásokat hordoz, amelyet 

a reformáció után 1530-1724-ig az evangélikusok használtak. A falu lakosai ekkor mind 

evangélikusok – de magyar származásúak - a település nem nemzetiségi település volt. 1724-
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ben újjászervezték a falu katolikus plébániáját, az ősi templomot visszavették az 

evangélikusoktól. A templom későbbi átépítésére a XIX. sz. második felében került sor. 

Ekkor a Zichy- család oroszvári (régen Moson megye, ma Szlovákia) Ferraris ágához került 

át. 1877-ben épült gróf Zichy Lajos idején, gr. Zichy F. Emánuel végakaratának megfelelően. 

A templom déli oldalához falut birtokló Zichy-család építette saját kriptáját. A bejárat felett a 

család öntöttvas Johannita lovagrend címere található.  

10.KÉP KATOLIKUS TEMPLOM SOMLÓSZŐLŐSÖN (FORRÁS: GEOCACHING.HU) 

 

 

11. KÉP EVANGÉLIKUS TEMPLOM (FORRÁS:GEMARAVIDEK.HU) 

 

A község területén elterjedő evangélikus hit az 1530-as évekig nyúlik vissza. A török 

hódoltsági időben a nagyvázsonyi vár (Zichy kapitánysága alatt) környékéhez tartozó 

településeken sok volt a nem katolikus hitű, és ezt császári rendeletekkel sem tudták 

megakadályozni. Ezek a területek egy ideig végvári, majd később kettős-adóztatású területek 
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lettek. Lipót a nagyvázsonyi vár katonaságának (és az idetartozóknak) vallásszabadságot 

adott, pontosabban eltűrte a máshitűeket is a területen, s ezt az állapotot Mária Terézia sem 

tudta gyökeresen megváltoztatni, majd II. József türelmi rendelete már engedélyezte is. 

A cuius regio, eius religio – Akié a terület, azé a vallás – elve nem érvényesült Somlószőlős 

településen. A történetírásból ismeretes, hogy a Zichyek 1724-ben újjászervezték a falu 

katolikus plébániáját, az ősi templomot visszavették az evangélikusoktól. 

A nagyvázsonyi Zichy-család a király utasítására ingyen, lapos, mocsaras földterületet adott a 

lutheránusoknak. Ők ezt az ajándékot megköszönték és szorgalmas munkával lecsapolták. 

Előbb sövénytemplomot építettek. A helyi hagyományok szerint ugyanis, ha püspökségi 

ellenőrzés érkezett, hogy laknak-e a faluban más hitűek is a katolikusokon kívül, a 

sövénytemplomot szétszedték, s az erdőbe menekítették. Ez az épület 1779-ben leégett. 1781 

után II. József türelmi rendelete tette lehetővé, hogy 1795-ben felépülhessen a fehér színű, 

barokk stílusú, a környék egyetlen lutheránus temploma. A templomhajó, az oratórium a 

parókia udvarában van, a torony hozzáépítve viszont az utcán áll. A toronyaljon belépve 

három oldalról karzattal körbefogott belső tér tárul a szemlélő elé. Középen a késő barokk 

oltár és szószék található, valamint a torony felőli oldalon az 1966-ban épített orgona. A 

toronyban két harang hívogatja a híveket. A templom szomszédságában áll a gyülekezeti ház, 

mely egyben a Somlószőlősi Evangélikus Egyházközösség lelkészének otthona is. E ház előtt 

található a templomépítő lelkipásztor fia, Döbröntei Gábor író, nyelvújító, a Magyar 

Tudományos Akadémia első titkárának bronz mellszobra. A Templom másik oldalán áll a 

település régi kisiskolája. Ez az épület az evangélikus iskola volt. Volt a falu életében olyan 

időszak, mikor két lelkész és két tanító látta el az evangélikus hitközösségi munkát. 

Zichy-kastély 

 (12.kép 

ZICHY KASTÉLY FORRÁS: HTTP://WWW.TURAUTAK.COM/CIKKEK/VARAK--ROMOK/KASTELY-ES-

EPULETROMOK/SOMLOSZOLOS--ZICHY-KASTELY.HTML) 

Nagyszőlős (Somlószőlős) település XVIII. sz. elejétől a nagyvázsonyi uradalomhoz tartozott 

(katonailag már korábban is), a Zichy-család birtokában volt. 
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1724 után ennek hatására került az Árpád-kori templom a katolikusok tulajdonába. 1725-ben 

kezdték el a felújítást Zichy János gróf utasítására. A XIV. századtól XV. század végéig a 

Vezsenyi-családhoz tartozott Nagyszőlős. Ettől az időszaktól van utalás arra, hogy a mai 

kastély helyén egy udvarház állt. 

1850-ben az udvarház helyére egyemeletes romantikus stílusú, angol árokkal ellátott kastélyt 

építettek. E mozgalmas tömegű és aszimmetrikus alaprajzú épület a magyarországi gótizáló 

romantika egyik korai, angol romantika hatását mutató emléke. Valószínűleg az 1870-es évek 

végén építették át a kastélyparkot is. 

Legutoljára a kastély báró Watzdorff  Konrádé volt, aki 1844. augusztus 22-én született 

Drezdában és 1922. május 28-án temették el Somlószőlősön, a Zichy kriptában, (felesége gróf 

Zichy-Ferraris Emília, 1847-1935). A kastélyt és a birtokot 1936-ban a Watzdorff család 

tartozásai miatt elárverezték, és a falu tulajdonába került. A birtokot kisebb részekben 

megvásárolták, az épületet többféle hasznosítás után (tanács, óvoda, magtár) 1999-ben 

értékesítették. 

 Emlékművek 

Az evangélikus templom előtt áll Döbröntei Gábor nyelvújító mellszobra. Megbecsült 

emlékhelyek a szinte egy téren elhelyezkedő 1848-as, I. világháborús és II. világháborús 

emlékek, és a temetőben Stetina Vince (térképész-földmérő), az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc honvédtisztjének sírja. (FORRÁS: HTTP://SOMLOSZOLOS.HU) 

4.5Doba 

Kisközség a Somló hegy tövében, először 1288-ban Terra Doba néven említik. Nevének 

jelentése, hogy dobásnyira fekszik a Somlótól. A középkorban Kinizsi Pál, a XVI. századtól 

1945-ig pedig az Erdődy család tulajdona. Sorsa a Somló várához kötődik. A török dúlás 

idején szinte teljesen felperzselték a falut. Az Erdődy család „hatalomra kerülését” követően 

telepítettek be idegeneket. 1773-ban magyar faluként tartották számon, katolikus lakossággal. 

A mezőgazdasági munka volt jellemző már ez idő tájt is, legtöbben a hegyen dolgoztak. A 

szovjet csapatok ’45 márciusában szabadították fel a települést és szétosztották az Erdődy 

család birtokait. A II. világháborút követően alakult 1961-ben a termelőszövetkezet, melyről 

már előzőleg tettem említést. A faluban található Erdődy kastély ma a Cholnoky Ferenc 

Megyei Kórház tagintézményeként működik, mint Szanatórium. A kastély parkját 2015-ben 

újították fel. A szanatórium, amellett hogy a betegekkel foglalkozik, egyben a környék egyik 

jelentős munkahelye is, sokan járnak ide, mint ápolók, takarítónők, vagy a kórház konyháján 
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dolgoznak. A községben kétszer van hetente orvosi ellátás, továbbá rendelkezik 

postahivatallal. Villany, víz, vezetékes gáz biztosított a lakosoknak, emellett itt is elkészült az 

árokrendszer, de csak a falu bizonyos részein. Munkalehetőséget helyben az 

önkormányzatnál, a már említett szanatóriumban és a hegy nagy gazdaságaiban lehet kapni, 

utóbbit talán ebben a faluban használják ki a legjobban. Sokan ingáznak a különböző 

gyárakba, Noszlopra, Devecserbe, Ajkára. (NEMESBÜKI A.1986.) 

A község fontosabb statisztikai jellemzői 

Dobán 512-en laknak 2016-ban, (FORRÁS: KSH.HU) a település népsűrűsége 36,8 fő/km
2
, mely 

a megyei és kistérségi átlaghoz képest nagyon alacsonynak számít. Lakossága szinte 100%-ig 

magyarok, érdekes módon csupán 2 roma család lakik a faluban. Határos települései: 

Somlószőlős, Oroszi, Borszörcsök, Pápasalamon, Somlóvásárhely. A település teljes területe: 

2122 hektár. A társadalom itt is elöregedő, évente 3 gyereknél nem igen születik több. A 

középkorúak (18-59) vannak a legtöbben. A térségi átlaghoz hasonlóan a szakmunkások 

száma a legtöbb, őket az érettségivel rendelkezők követik. A legtöbb dolgozó az iparban 

dolgozik, helyileg Ajkán és Devecserben, ők mindennap ingáznak a lakó-és munkahelyük 

között. A lakások vízzel és villannyal, valamint vezetékes vízzel el vannak látva, tehát a 

közművesítettség megoldott a faluban. Megközelíthetősége tömegközlekedéssel Ajka, 

Devecser irányából átlagos, Pápa irányában viszont katasztrofális. Doba Budapesttől 169, 

Veszprémtől 49 km-re fekszik. Helyben található egy óvoda, egy orvosi rendelő, teleház, 

kultúrház és könyvtár. Iskolával nem rendelkezik a gyerekek nagy része Noszlopra és 

Vásárhelyre, csekélyebbik része Nagyalásonyba jár. Rendezvények főként nyáron vannak a 

településen, ilyen a Péter-Pál napi búcsú és a falunap. Éveken keresztül itt rendezték meg a 

Somló Hangja fesztivált, mely egy népzenei fesztivál volt. Tagja a Somló környéki Jóléti 

Szolgálati Alapítványnak, a Somló vár Alapítványnak és a Somló környéki faluszövetségnek. 

Az Új Atlantisz Kistérségi Társulásban is közreműködik. Önkormányzata önálló, de 

Somlóvásárhellyel közösen működteti azt. (TILHOF E. 2005) 

 

Turizmus, látnivalók 

Látnivaló a Somló vára, és a faluhoz tartozó Szent István kilátó és szobor. Bent a faluban egy 

helybéli szobrász alkotásai láthatóak fából, a katolikus templom és a rehabilitációs intézet 

(Erdődy Kastély) parkja. (FORRÁS: HTTP://DOBA.HU/TELEPULES) 
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4.6 „A három kakukktojás” 

Az előző településektől eltérően, most három olyan falut mutatok be, mely a Somlótól kicsit 

távolabb helyezkedik el ugyan, de ennek ellenére sorsuk, történetük mindig is szorosan 

összefonódott a heggyel. A három település: Oroszi, Iszkáz, Tüskevár 

4.6.1 Oroszi 

Története 

1288-ban került először említésre Vruzy néven. 1550-től szinte csak nemesek lakták,1550 

után másfél évszázadig lakatlan település volt. Lakosai a mai napig nagyrészt katolikus 

vallásúak. Lakosságszáma soha nem volt magas, a II. világháborút követően a 

termelőszövetkezet tagja. Orvosi rendelővel, autóbuszváróval rendelkezik. Önkormányzata 

önálló, de a Noszlopi Önkormányzattal közösen működteti azt. (NEMESBÜKI A.1986) 

A község fontosabb statisztikai jellemzői 

Kisfalu mindösszesen 130-an lakják 2016-ban (FORRÁS:KSH.HU). Határos települései: Doba, 

Noszlop, Borszörcsök. A társadalomi összetételére jellemző a természetes fogyás, ritka eset, 

hogy a településen gyermek születik, ellenben magas az idősek aránya. Helyben munkát az 

önkormányzatnál lehet kapni, a munkavállalók nagy része viszont Noszlopra jár át dolgozni a 

Bock Kft-hez, mások Devecserbe vagy Ajkára ingáznak. Közművesítése a többi településhez 

hasonlóan vezetékes víz, villany, gáz a lakások nagy részébe be van vezetve. 

Közlekedésföldrajza szinte a nullával egyenlő, ugyanis Oroszi egy zsákfalu, ebből kifolyólag 

buszok is ritkán járnak a településre, amik járnak is ide azok a dolgozókat és a tanulókat 

viszik át Noszlopra, esetleg még Devecserbe. Előző mondatomból kiderült, hogy a 

településen nincsen általános iskola,de még óvoda sem. Oroszi Budapesttől 163, a megye 

központtól, Veszprémtől 42 km-re fekszik. Tagja az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 

Társulásnak. (TILHOF E. 2005) 

 

Látnivalók, turizmus 

A falu szülöttje Dr. Antall József egykori miniszterelnökünk, neki a mellszobra és a róla 

elnevezett emlékpark található itt. A falu központjában áll egy Árpád-kori római katolikus 

templom. 
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4.6.2 Tüskevár  

1310-1311-ben alapították, eredeti neve Nagyjenő. Széchenyi György győri püspök 1658-ban 

új községet telepített Nagyjenő határába, amit Tüskevárnak nevezett el. A XV. században 

mezővárosi rangot kapott,a településen a mezőgazdasági termelésből és a szőlőművelésből élt 

a lakosság,akik javarészt a katolikus felekezethez tartoztak. A XIX. században egyházi és 

ipari központ, jelentős volt ekkor a malomipara. A század közepén kezdett el jelentősebben 

fejlődni, az iparosodás következtében. A XX. században a népesség folyamatosan csökkent, 

amiben az elvándorlás és természetes fogyás is közre játszott. 1959-től itt is megjelent a 

termelőszövetkezet, mely munkát adott a helybelieknek, továbbá melléküzemi 

tevékenységként működött itt lakatosműhely és ácsbrigád is. A lakosok már ez idő tájt és 

azóta is az iparban dolgoznak Ajkán, Devecserben és Jánosházán. Általános iskolával és 

óvodával rendelkezik a település. (NEMESBÜKI A.1986) 

A község fontosabb statisztikai jellemzői 

Tüskevárt 561 fő lakja, 2016-ban. (FORRÁS:KSH.HU) Határos települései: Apácatorna, 

Káptalanfa, Somlóvásárhely, Somlójenő, Iszkáz, Karakószörcsök. A térséghez hasonlóan itt is 

az elöregedő társadalom és a természetes fogyás a jellemző. Legtöbben a településen az 

iparban dolgoznak, helyben az önkormányzatnál lehet dolgozni, és egy autószerelő 

magánvállalkozónál. Közmű ellátottsága a többi faluhoz hasonló, a házakban itt is van 

vezetékes víz, villany, gáz. A település nagy előnye, ami hasznos a munkavállalóknak és a 

hosszabb távra utazóknak, hogy a településen áthalad a 8-as számú főút, ezáltal a távolsági 

buszok is megállnak itt. Rendelkezik vasúti megállóhellyel is, azonban itt csak a 

személyvonatok állnak meg. Budapesttől 167 km-re, míg Veszprémtől 47 km-re fekszik. 

Ahogy fentebb már említettem, községben általános iskola és óvoda működik. Megtalálható 

itt továbbá egy postahivatal ,egy könyvtár és egy művelődési ház  is. Nemzeti ünnepekkor, 

búcsúkor, falunapkor tartanak itt rendezvényeket. Tagja az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 

Társulásnak. Jó páran a faluból rendelkeznek jelentős szőlőterülettel a Somlón. (TILHOF E. 

2005) 

Turizmus  

Tüskeváron található a Szent János szobor, a barokk stílusú római katolikus templom és a II. 

világháborús emlékmű.  
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4.6.3Iszkáz 

Három község (Alsó,-Középső,-és Felsőiszkáz) egyesüléséből jött létre 1947-ben. Mind a 

három „Iszkázról” tesznek említést az oklevelek. Népességszáma a XX. században csökkent 

folyamatosan, ami összefüggésben áll azzal, hogy az ajkai iparmedence „elcsábította” az 

embereket innen. Itt is megalakult a termelőszövetkezet 1959-ben földműveléssel, 

állattenyésztéssel foglalkoztak az itt élők. Általános iskolája nincsen, a gyerekek Kertára 

járnak át. Híres szülötte a falunak Nagy László író és Ágh István költő. (NEMESBÜKI 

A.1986) 

A község fontosabb statisztikai jellemzői 

Iszkázon 311-en laknak 2016-ban.(FORRÁS:KSH.HU) Határos települései: Kerta, 

Karakószörcsök, Somlószőlős, Kisszőlős, Tüskevár. A természetes fogyás és az elöregedő 

társadalom a többi térségi településhez hasonlóan jellemző. A legtöbb munkaképes ember az 

iparban dolgozik, természetesen nem helyben, hanem ingáznak Ajkára, Jánosházára, Pápára. 

Infrastruktúrája átlagos, a házak rendelkeznek vezetékes vízzel, villannyal, gázzal. 

Közlekedés szempontjából buszközlekedése átlagos a nagyobb városok (Ajka, Pápa) 

irányába, de távolsági busz nem áll meg a településen. A fővárostól 170, a megyeszékhelytől 

50 km-re fekszik. Oktatási intézmény a településen nincsen. Tagja az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulásnak. . (TILHOF E. 2005) 

Látnivalók a faluban 

A falu szülöttjének, Nagy Lászlónak az emlékháza és a római katolikus templom. 

 

16.-17. KÉP: NAGY LÁSZLÓ SZÜLŐHÁZA (FORRÁS: ITTHON.HU) 
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5. SWOT elemzés a Somló környéki falvakban 

Minden településen kiemelten kezelik a fiatalok letelepedésének támogatását, a kistérség 

földrajzi elhelyezkedését, és az ebben rejlő kiaknázatlan turisztikai lehetőségeket. A 

nemzedékek közötti kommunikációt és a helyi büszkeségérzetet is szolgálják a kulturált társas 

együttlétek, az ünnepek kultúrájának ápolása, a falunapok, fesztiválok, közös sportprogramok. 

A közművelődés rendszeréhez kapcsolódó erősségeket, gyengeségeket, valamint a külső 

környezetből adódó lehetőségeket és veszélyeket a SWOT-elemzés foglalja össze.  

A SWOT elemzés magyar megfelelője a GYELV elemzés. 

Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá 

befolyás, hogy jobb legyen. 

Erősségek: belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek és lehet rá befolyás, 

hogy még jobban működjenek. 

Lehetőségek: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, 

de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket. 

Veszélyek: külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk 

befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek. 

5.1 Közművelődés-fejlesztés – intézmények 

ERŐSSÉGEK 

 Megyei intézmények képzett szakember gárdával rendelkeznek 

 Nagyobb településeken jól működő intézmények találhatók 

 Közösségi terek megléte 

 Revitalizáció elindulása 

Térségi feladatot látnak el egyes művészeti ágakban 

GYENGESÉGEK 

 Leromlott állapotú, elmaradott infrastruktúra 

 Kistelepüléseken szakemberhiány 

 Forráshiány 

 A jelenlegi intézményrendszer nem tudja kiszolgálni a lakosságot 

 Nem lát el térségi feladatot bizonyos közművelődési területen 
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 Halmozottan hátrányos településeken nincs közművelődés 

 A meglévő épületekben nem folyik tevékenység (főleg kistelepülések), túlméretezett, 

korszerűtlen (átalakítására szoruló) épületek, vagy épület hiánya jellemzi 

Nem bővíti a tevékenységét pl. idegenforgalomhoz kapcsolódó feladatokkal 

LEHETŐSÉGEK 

 Növekvő állami normatív támogatás 

 Önkormányzati és egyéb támogatások 

 EU-s források 

 Kistelepülésen tevékenységbővítés (pl.teleház), tourinform iroda 

 Felnőttképzés 

 Vállalkozói szerződések – tevékenységi körbe illő (pl. könyvesbolt) 

 VESZÉLYEK 

 Megfelelő szakemberek hiányában nem tudja kihasználni a lehetőségeket 

 Állami és önkormányzati támogatások csökkenése, ill. megszűnése 

 A technikai infrastruktúra további lepusztulása 

 Az épületek nem a funkciónak megfelelően hasznosulnak, vállalkozói szerződés (kocsma) 

 Szabadidős rendezvények szervezésével foglalkozó, jól felszerelt konkurens 

„multifunkcionális” intézmények, mely nem kulturális értéket közvetít 

 

 

5.2 Tevékenység 

ERŐSSÉGEK 

 Hagyományos értékekkel bíró tevékenységek 

 Amatőr művészeti terület 

 Helyi kultúrák, épített és szellemi örökség fokozott védelme 

 Önálló közösségek létrejötte 

 A gyermekek „művészeti” nevelése az értékek átadása 

 Hagyományok, hagyományápolás kapcsolata az idegenforgalommal, más ágazattal 

 Sokszínűség, sokrétű tevékenység 

 Civil szervezetek megjelenése 

 Nyitottság, kapcsolati tőke 

 Kistelepüléseken tevékeny közösségek működnek 

 Térségi kapcsolatokat kezdeményez 

Erős kezdeményezőkészség, sok ötlet 
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GYENGESÉGEK 

 Civil szerveződések csak intézményi háttérrel tudnak működni 

 Nincsenek válaszok a jelenlegi igényekre, szükségletekre 

 Információ áramlás hiánya 

 Kapcsolatrendszere „rossz” irányú, „beszűkült” 

 Nem integrálja a közművelődési igényeket, intézményi szinten gondolkodik 

 Nem tudja más ágazatok forrásait feltérképezni, hasznosítani 

 Közösségteremtés hiánya  

 Beszűkült tevékenység – rendezvény-centrikusság  

 Nem szolgálja ki természetes vonzáskörzetét 

 Irracionális forráselosztás a tevékenység rovására. (intézményfenntartás, kért működési 

költség) 

 Nem menedzseli magát a piaci viszonyok között 

 Nem ismeri, és nem épül be más területek fejlesztési programjába 

Nyelvismeret hiánya 

LEHETŐSÉGEK 

 Nyitás az új lehetőségek felé (pl. vidékfejlesztés) 

 Együttműködés más területekkel (idegenforgalom, közösségfejlesztés) 

 A lokális és kistérségi értékek piaci pozícióinak erősítése 

 Olyan földrajzi és történelmi környezet, amit ”piacosítani” lehet 

 Helyi és hagyományos értékek őrzése, aktivizálása – forrásteremtés céljából 

 Továbbképzések – szakmai megújítás a bővíthető tevékenységi formák körében 

 Nyelvismeret 

 

VESZÉLYEK 

 Az idegenforgalom nyeresége nem „forgatódik” vissza a kultúrába 

 Nem „nyit” más, új területek, tevékenységek felé 

 A tevékenység az aktuális támogatási rendszer szerint működik, nem pedig stratégia 

alapján 

 Fogyasztói (populáris) kultúra erősödése 

 Társadalmi környezet megváltozásával kisebb az igény a művelődési, kulturális 

tevékenységre 

 Kistelepüléseken a kulturális tevékenység elsorvad 

 Felbomlott értékrendszer 
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 5.3 Humán infrastruktúra – társadalmi folyamatok 

ERŐSSÉGEK 

 Képzett szakemberek maradtak még a pályán 

 A meglévő közösségek helyi kezdeményezései erősítik a település kulturális 

fejlődését 

 Helyi értékek iránt elkötelezett emberek (értékteremtő-értékvédő) 

 A tevékenység fontosságát elismerik az önkormányzatok, a döntéshozók 

 

GYENGESÉGEK 

 Kezdeményezőkészség hiánya 

 Szakma bekövetkezett presztízs-vesztesége 

 Tevékenység megítélése romlott 

 hiányzik a támogatottsága – a fontosság elismerése mellett 

 kommunikációs probléma  

 késleltetett reagálás a változásokra 

 hiányzik a célcsoport-meghatározás 

 az elért eredmények ritkán számszerűsíthetők, mert hatása sokszor csak évtizedek 

múltán mérhető 

az intézményekről kialakított kép negatív 

 

LEHETŐSÉGEK 

 differenciáltabb képzési rendszer (pl.idegenforg. közösségfejlesztő) 

 az időszerű problémákra való reagálás 

 nemzetközi kapcsolatok építése 

 más modellek megismerése 

 nemzetközi források bevonása 

 

VESZÉLYEK 

 szakmailag képzett emberek pályamódosítása 

 szakmai elszigeteltség 

 új oktatási törvény negatív hatása 

 globalizáció – hagyományos értékeink gyengülése - identitástudat-zavar 

 nem alakulnak ki új közösségek 

 az eredmények (a megelégedettség foka) nem mérhető 

 

 

FORRÁS: A DEVECSERI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA (DEVECSER, 2012. - BELSŐ MUNKAANYAG) 
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6. KÖZLEKEDÉS, INFRASTRUKTÚRA, OKTATÁS, MUNKALEHETŐSÉG A SOMLÓ 

KÖRNYÉKI FALVAKBAN 

6.1 KÖZLEKEDÉS 

A Somló hegy településeiről átlagban elmondható, hogy nem kifejezetten jó a 

közlekedésföldrajzuk. Ez alatt mit is értek? Autóbusszal illetve vonattal nehezen 

megközelíthetőek ezek a falvak. Autóval még viszonylag egyszerűen el lehet jutni egyik 

településről a másikra, és a 8-as főút közelsége miatt, még egy főút is segíti a közlekedést. A 

buszközlekedés viszont a szomszéd települések között nincs igazán összehangolva. A 

munkaidőbeli járatok kivételével ritkán tapasztalható az, hogy két órán belül el lehetne jutni 

tömegközlekedéssel a szomszédos településre. Nagy probléma, hogy sok szomszédos 

településnek nincs közvetlen összeköttetése a másikkal, furcsa szóhasználattal 

élve”kerülővel” lehet eljutni a „szomszédba”. Ilyenre példa: nincsen közvetlen összeköttetés 

Doba és Borszörcsök, Oroszi és Doba, Somlószőlős és Oroszi között. Ezek olyan jellegű 

problémák melyet véleményem szerint orvosolni kellene az elkövetkező időkben. A vasúttal 

más a helyzet, mivel csak Tüskeváron és Somlóvásárhelyen van megállóhely,és itt is csak a 

személyvonatok állnak meg. Javarészt itt is munkaidőben-ami alatta három műszakos 

munkarendet értem- vannak viszonylag sűrűn járatok. Ez az oldal, ahol a busz mellett vonattal 

is lehet közlekedni, jóval több lehetőséget kínál az utazás szempontjából, mint a szőlősi és 

dobai oldal. Másik jelentős probléma a közlekedéssel, hogy nem igazodnak a távolsági busz-

és vonatközlekedéshez, így elég sok időbe telik eljutni pl. Budapestre. Hétvégenként még 

ennél is rosszabb a helyzet, ugyanis ekkor szinte alig közlekednek a buszok ebbe az irányba. 

Ahogy már említettem a közlekedés Ajka, Devecser irányába kielégítő, de Pápára eljutni 

nagyon nehézkes, pláne hétvégenként. 

6.2 INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTOTTSÁG 

Vezetékes vízzel, villannyal, telekommunikációs vonallal (telefon) mindegyik település el van 

látva, a ’90-es évektől megjelent a vezetékes gáz is a lakásokban. Általában egy vagy 

kétszintes családi házak fordulnak elő a településeken. A különböző Európai Uniós 

támogatásoknak köszönhetően próbálják korszerűsíteni az utcahálózatot, vízelvezető árkokat 

ásnak a szennyvíznek, illetve felújítják a járdák, utak útburkolatait. A legtöbb falu többutcás, 

utcafrontra néző házakkal.  
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6.3 OKTATÁS 

Mindössze két településen, Somlóvásárhelyen és Tüskeváron van általános iskola, tehát ezen 

a két településen zajlik az oktatás. A somlószőlősi iskolát 2007-ben zárták be, addig Dobáról, 

Kisszőlősből, sőt még Vásárhelyről is idejártak a diákok. Ma ez a lehetőség nincsen, így 

kénytelenek ingázni a tanulók, az iskola és lakóhelyük között. Általában menetrendszerű 

volán járattal indulnak és érkeznek, de van ahol a település saját költségén kisbuszt indít a 

gyerekekért (ilyenre példa Tüskevár esete). Manapság már egyre több a diplomával 

rendelkező lakos a településen, két évtizeddel ezelőtt igen csekély létszámmal voltak ők jelen. 

Fontosnak tartom azt is, hogy a tanulók sikeresen alkalmazkodjanak a megváltozott oktatási 

törvényekhez, és már általános iskola végén tisztán lássák,hogy mit is szeretnének csinálni 

felnőttkorukban. A nyolc településen csekély az óvodák száma is, kb. felén található óvoda 

(Doba, Somlóvásárhely, Tüskevár, Somlószőlős) 

6.4 MUNKALEHETŐSÉG 

A környék nem éppen egy rendkívül kiemelkedő munkaerőbázis, bár van olyan település 

mely kivétel ez alól. Szinte mindegyik településen megtalálhatóak a közmunkások, akik elég 

csekély pénzért végzik tevékenységüket a falvakban (ilyen tevékenységek a fűnyírás, 

sírkertek rendbe tétele, télen a hólapátolás, utcasöprés stb.). Jelen vannak a falvakban-igaz 

szintén csekély lélekszámmal a vállalkozók, akiknél maximum tíz ember dolgozik összesen. 

Szinte állandó évi munkát ad maga a Somló, bár télen többnyire a pincészetekben van benti 

munka,a kedvezőtlen időjárásnak köszönhetően a szabadban nemigen. Itt is van egy jelentős 

differencia: a vásárhelyi, jenei oldalon jóval több embert alkalmaznak, mint a szőlősin és itt 

általában csak Somlójenőből és Somlóvásárhelyről esetleg Devecserből foglalkoztatnak 

munkásokat. A „hegyi munkát” is vehetjük, ezáltal helybeli munkának. Az emberek 

nagyobbik része viszont ingázik valamelyik gyárba, Ajkára, Noszlopra vagy Pápára. Felkapott 

lett, hogy a munkáltató cégek szerződéses járatokat indítanak a dolgozóikért. 
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7. Együttműködések a települések között  

7.1 Somló Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 

2011 januárjában új kistérség született Veszprém megyében „Somló Környéki Többcélú 

Kistérségi Társulás” néven. Az új területfejlesztési és statisztikai egység, a Devecseri 

kistérség 27 települést, 15 495 főt foglal magában. A kistérség tagjai Devecser, Adorjánháza, 

Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, 

Kerta, Kispirit, Kisberzseny, Kiscsősz, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi, 

Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Tüskevár, Vid. A társulásba 

tartoznak a 2010-ben iszapkatasztrófa sújtotta települések is. 2013 januárjában megalakult a 

devecseri járás Devecser székhellyel, melyhez plusz egy község (Noszlop) csatlakozott. A 

járások kialakítása az önkormányzatok munkájában nem avatkozott bele, ugyanakkor jelentős 

identitáserő tudata van. A társulás tagjai a Társulást egyes oktatási és nevelési, szociális 

ellátási, egészségügyi ellátási, művelődési, belső ellenőrzési, társulás ügyintézés korszerűsítés 

és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére 

(különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására), térségi 

közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, 

valamint a településfejlesztés összehangolására hozták létre. (FORRÁS: SOMLOTERSEG.HU) 

A Társulás jelen feladat-ellátási tevékenysége során szakmai és komplex program-előkészítő, 

javaslattevő, programmenedzselő, koordináló, döntést hozó, végrehajtást figyelemmel kísérő 

és végrehajtó feladatokat lát el.  

7.2 Gerence-Marcal –Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület  

35 tagja van, a Somló környékéről Doba, Iszkáz, Oroszi és Somlószőlős. Ez az egyesület az 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv részeként jött létre. Legjelentősebb feladatuk, az 

elmúlt  időszakban a térségben 250 km kerékpárút átadás a Gemara SK jóvoltából a Marcal-

medence és Bakonyalja között. (FORRÁS:UMVP.EU) 

7.3 Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport  

60 tagja van, Oroszi kivételével a Somló környéki falvak. Stratégiájának célja, hogy 

összhangban az uniós és hazai vidékfejlesztési tervvel és vonatkozó közösségi és hazai 

dokumentumokkal kijelölje a helyi agrár-vidékfejlesztés irányait, célkitűzéseit, meghatározza 
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ezek sikerességének módját és annak eszközeit.(FORRÁS: HTTP://WWW.MOZGASVILAG.HU) 

(FORRÁS:FATOSZ.EU) 

8. A hegy szerepe a turizmusban az elmúlt években 

Célként fogalmazódott meg, hogy a térség turisztikai kínálata több lábon álljon. Ennek 

értelmében az elmúlt években rengeteg fejlesztés indult el a hegyen. Megcsináltak rengeteg 

utat,a környező falvakban épületeket újítottak fel,melyek turisták fogadására így alkalmassá 

váltak. Beindult a borturizmus is, igaz elég gyerekcipőben jár még. Ehhez kapcsolódóan 

rengeteg túrázó keresi fel évente a hegyet, pihenésképpen egy pohár somlait fogyasztva. 

Elkezdték a várat felújítani, ami a kilátóval karöltve kiváló látnivaló az ide látogatóknak. 

Különböző rendezvényeket kezdtek el szervezni, először csak a somlóvásárhelyi oldalon 

(Somlai Napok, Éjszakai Pincetúra),majd el kezdett a programokba szép lassan az egész hegy 

bekapcsolódni (Séd-dülőngélő, Szent György napi dülöngélés). A legtöbb ember először a 

vásárhelyi oldalt keresi fel, ezért is próbálják a szőlősi, dobai oldalt is „felfuttatni” a gazdák és 

szőlőt, bort kedvelő emberek.  
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Összegzés 

Szakdolgozatom írásának kezdetén azt a célt tűztem ki magam elé, hogy megismertessem az 

emberekkel a Somló hegy és a hegyet körülvevő falvak történetét. Szerettem volna egy átfogó 

történeti földrajzi leírást nyújtani az olvasónak, véleményem szerint ez sikerült is. Miért is 

gondolom, hogy sikeres lett a munkám? Írtam a Somló hegyről természetföldrajzi és 

társadalomföldrajzi szempontból egyaránt, bőven kifejtve a vár történetét. Bemutattam a 

falvakat, tanulmányoztam őket infrastrukturális szempontok alapján, vizsgáltam az oktatás 

színvonalát, foglalkoztam a munkalehetőség kérdésével. Fontos tényezőnek tartottam a 

turizmust, így leírtam a környék szinte összes nevezetességét, falvakra lebontva, továbbá a 

hegyen és a környéken előforduló programokat is megemlítettem. Próbáltam arra a kérdésre is 

választ keresni, hogyan lehetne még jobban „turistabaráttá” tenni a vidéket. Ahogy haladtam 

munkámban, úgy tisztult előttem a kép, hogy a hegyen a turizmust csak úgy lehet fenntartani, 

ha a kisbirtokosoktól kezdve a nagygazdákon át, mindenki értékesíteni tudja a termékét, jelen 

esetben a borát, és ez csak is közös együttműködéssel lehetséges. Kutatásaim következtében 

rájöttem, hogy lehetne a hegyen még jobban kihasználni a lehetőségeket, ha bevezetnék a 

vezetékes vizet, továbbá a kispincészetek is tudnának palackozni. Részleteztem a 

programokat, melyeket tovább lehetne fejleszteni, természetesen több támogató és tőke 

részvételével. A pályázati lehetőségeket szervezetten, együttműködési alapon hatékonyan ki 

lehet használni. Egységes arculat kialakítása, a helyi egyediséget szem előtt tartva megfelelő 

térségmarketinggel ösztönözné a gazdaságot. A Kitaibel Pál tanösvény mellett egyéb turista-

útvonalakat kell kiépíteni a geoturizmus élénkítésével. 

A lehetőségek tárháza a térség. Munkámban segítségemre volt a térség irodalma, továbbá 

statisztikai adatokat is használtam, melyeket a Központi Statisztikai Hivatal oldalán találtam. 

Végül arra a megállapításra jutotta, hogy a térségnek még sokat kell fejlődnie ahhoz,hogy a 

többi borvidékkel szemben is versenyképes legyen.  
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FORRÁSOK  

INTERNETES 

INTERNET 1 HTTP://WWW.KATICA.ORG/CER28/SOMLO/UTIKALAUZA.HTML LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27. 

INTERNET 2: HTTP://WWW.SOMLOIBORVIDEK.HU/INDEX.PHP/A-BORVIDEKRL/TOERTENET-ES-

AGROOEKOELOGIA LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 3 HTTP://WWW.FSZ.BME.HU/MTSZ/UTLEIRAS/SOMLO02.HTM LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27. 

INTERNET4HTTP://WWW.DEBRECENIJOGIMUHELY.HU/ARCHIVUM/OTDK_KULONSZAM/A_SOMLOI

_SZOLO_ES_BORTERMELES_SZABALYOZASANAK_JOGI_KERETEI_A_KEZDETEKTOL_NAPJAINKIG

/ LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27.  

INTERNET 5 HTTP://WWW.FSZ.BME.HU/MTSZ/UTLEIRAS/SOMLO01.HTM LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27. 

 HTTP://NJT.HU/CGI_BIN/NJT_DOC.CGI?DOCID=102067 LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 HTTP://WWW.BORTERASZ.HU/NAGY_SOMLOI_BORVIDEK LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 10HTTP://WWW.BORASZPORTAL.HU/SZOLO-BORFAJTA-LEIRASOK/TRAMINI-67 

LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNT 6HTTP://WWW.BORASZPORTAL.HU/INDEX.PHP?P=BORKALAUZ  LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 7HTTP://WWW.JUHFARK.HU/HU/MAGUNKROL/1232905975/   LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 8: HTTP://WWW.VINOTRAVEL.HU/HU/  LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 9:HHTTP://WWW.BORTERASZ.HU/HARSLEVELU LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 11:HTTP://WWW.TORNAIPINCE.HU/ LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

INTERNET 12:HTTP://KREINBACHER.HU/ LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 13HTTP://WWW.VARKAPITANYPINCESZET.HU/BORASZAT.HTML LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 14 HTTP://SOMLOVASARHELY.HU/TELEPULES-BEMUTATASA LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 15 HTTP://WWW.SOMLOJENO.HU/TELEPULES-BEMUTATASA LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27.  

http://www.katica.org/cer28/somlo/utikalauza.html
http://www.somloiborvidek.hu/index.php/a-borvidekrl/toertenet-es-agrooekoelogia
http://www.somloiborvidek.hu/index.php/a-borvidekrl/toertenet-es-agrooekoelogia
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/utleiras/somlo02.htm
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/otdk_kulonszam/a_somloi_szolo_es_bortermeles_szabalyozasanak_jogi_keretei_a_kezdetektol_napjainkig/
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/otdk_kulonszam/a_somloi_szolo_es_bortermeles_szabalyozasanak_jogi_keretei_a_kezdetektol_napjainkig/
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/otdk_kulonszam/a_somloi_szolo_es_bortermeles_szabalyozasanak_jogi_keretei_a_kezdetektol_napjainkig/
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/utleiras/somlo01.htm
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102067
http://www.borterasz.hu/nagy_somloi_borvidek
http://www.tornaipince.hu/
http://kreinbacher.hu/
http://www.varkapitanypinceszet.hu/boraszat.html
http://somlovasarhely.hu/telepules-bemutatasa
http://www.somlojeno.hu/telepules-bemutatasa
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INTERNET 16HTTPS://HU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SOML%C3%B3JEN%C5%91 LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 17HTTP://SOMLOSZOLOS.HU/TELEPULES-BEMUTATASA LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 18HTTP://DOBA.HU/TELEPULES-BEMUTATASA  LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 

INTERNET19HTTP://WWW.SOMLOTERSEG.HU/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTIC

LE&ID=97&ITEMID=169  LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 20HTTP://WWW.UMVP.EU/GERENCE-MARCAL-RABA-ES-SOMLO-KORNYEKE-

VIDEKFEJLESZTESI-EGYESULET LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 21HTTP://WWW.MOZGASVILAG.HU/KEREKPAR/HIREK/GERENCE-MARCAL-RABA-ES-A-

SOMLO-KORNYEKE-GYALOGOSAN-ES-KEREKPARRAL LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 22HTTP://WWW.FATOSZ.EU/FTP/HACS/SOMLO_MARCALMENTE/HVS_2008.PDF 

LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 INTERNET 37 HTTP://WWW.MTAFKI.HU/KONYVTAR/KISTAJ LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

INTERNET 38HTTPS://WWW.KSH.HU/DOCS/TERULETIATLASZ/JARASOK.XLS LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 KÉPEK,TÁBLÁZATOK 

KÉP2 HTTP://WWW.NLCAFE.HU/UTAZAS/CIKK/SOMLO-HEGY-SZURET-BORTURA/ LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27. 

KÉP 6 HTTP://WWW.BALINTGAZDA.HU/MINDEN-HETEN-

SZURET/AUGUSZTUS/CSEMEGESZOLO.HTML LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

KÉP7HTTPS://WWW.GOOGLE.HU/SEARCH?Q=KORDONOS+M%C5%B1VEL%C3%A9S&SOURCE=

LNMS&TBM=ISCH&SA=X&VED=0AHUKEWI0GLG9MP3MAHWJOSWKHALCBGAQ_AUIBY

GB&BIW=1366&BIH=623#IMGRC=DOPI8ZMOKTJFYM%3A LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

KÉP12 HTTP://WWW.TURAUTAK.COM/CIKKEK/VARAK--ROMOK/KASTELY-ES-

EPULETROMOK/SOMLOSZOLOS--ZICHY-KASTELY.HTML31 LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 TÁBLÁZAT 1: HTTP://WWW.ZASZLOPINCE.HU/TERKEP.HTML LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

 ÁBRA 1:HTTP://MAGYARORSZAG.TERKEPEK.NET/VAKTERKEP.HTML  LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27. 

KÉP 1: HTTP://ERTEKTAR.VPMEGYE.HU/INDEX.PHP/ERTEKEINK/VESZPREM-MEGYE-

ERTEKTAR/AGRAR-ES-ELELMISZERGAZDASAG/17-SOMLOI-JUHFARK LETÖLTÉS 

IDEJE:2016.04.27. 

KÉP3:HTTP://WWW.MANOPROGRAM.HU/HOVAMENJUNK/HOVAMENJUNKSZABADTERIPROGRAM

OK/VARAK LETÖLTÉS IDEJE:2016.04.27. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3jen%C5%91
http://somloszolos.hu/telepules-bemutatasa
http://doba.hu/telepules-bemutatasa
http://www.somloterseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=169
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