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Vérvölgyi szőlőhegy. Mára az 
egykori szőlősök tíz százalékát 
dolgozzák meg

Jellegzetes vérvölgyi határ. 
A gazdák mára csak apró 
parcellákat dolgoznak meg

Szőlődaráló a borospincében. Az idei 
termés a tavalyinak csupán a fele

Gulyásleves 
és az elmaradt cigányzene

„Igyon egy pohárka pálinkát! Ilyent 
nem sokat talál a környéken” – kí-
nálja Gerzson bácsi kisüstijét, ami 
azért ínyencség, mert egy szom-
szédos román falucska, Csóra sok 
évtizedes pálinkafőző üstjéből 
származik. A pálinkafőző kisvállal-
kozó több versenyt is nyert vele. A 
szüretelő csapat pohárka szilvóri-
umtól bemelegedve lát hozzá a reg-
geli munkához. A Temető nevű ha-
tárrészben azonban sok dolga nincs, 
mert a Zala gyöngye, a piros, fehér és 
fekete Járdovány sokat nem termett. 
A tavaszi tartós esők miatt permetez-
ni nem lehetett, és mire szép idő lett, 
a gombabetegségek megtizedelték a 
leendő termést. Órányi munka után 
a csapat átmegy a Somos nevű határ-
részbe, ahol már több a direkt termő 
fajta – Noah, Izabella, Othello, De-
lavári –, de itt is akad oltott szőlő. 
„Idén ezzel van szerencsénk, mert 
ezek a fajták jól viselik a sok esőt és a 
szárazságot” – magyarázza vendég-
látóm, aki tisztában van vele, hogy 
törvényesen már nem volna szabad 

direkt termő fajtákat termeszteni. 
Azt mondja, vidékükön ezt senki 
nem ellenőrzi, nem kérik számon 
a gazdákon. A direkt termők borát 
nem lehet forgalmazni, de a hely-
béliek szerint az mese, hogy boruk 
egészségtelen lenne, mert keverten 
készítik az oltott szőlők levével.

A nejlonzsákokba gyűjtött ge-
rezdeket egy falubeli viszi haza 
kistraktorral. A rendszerváltás utáni 
években még gyakori marha- és lo-
vasfogatok mára kivesztek Vérvölgy-
ről, ahogyan a múlté az ötszáz fős 
tehéncsorda is: manapság két gazda 
tart tehenet. Vendéglátóim is pár éve 
mondtak le a marhatartásról, miután 
a tejbegyűjtés megszűnt.

Kiderült, hogy jobb években kü-
lön szedik a fehér és a kék szőlőt, 
most viszont minden egybekerül. 
Kék szőlőből van több, ez ellenál-
lóbb az időjárás viszontagságaival 
szemben. Jó ez így, mondják, mert 
a vörösbor mindig jobban megy, a 
rokonság körében nagyobb a keletje.

A határbeli elemózsiás ebédet 
szüret befejeztével a hagyományos, 
juhhúsból készült gulyásleves kö-
veti a gazdaportán. Régebben sok 
gazda tartott juhot, ma egy sincs a 
faluban, de azért manapság is töb-
ben megvásárolják szüretre a juh-

húst vagy húsvétra a bárányt olyan 
szomszédos falvakból, ahol még 
akad juhosgazda.

Vérvölgyi sajátosság volt a szüre-
tet záró mulatság, hiszen a faluban 
él a Tövishát legnagyobb cigány 
közössége, melynek tagjai főleg ze-
nélésből tartották fenn magukat. 
Több csapatra való zenész vette 
sorra ilyenkor a szüretelő gazdákat, 
és késő éjszakába nyúlón húzták a 
talpalávalót. Akárcsak más ünnepe-
ken. A cigány közösség ma is meg-
van, de az ő sorsukat is gyökeresen 
átalakította az utóbbi harminc év. Az 
egykori putriknak híre-hamva sincs, 
helyettük takaros házak épültek a 
falu cigánytelepén, amelyek alig 
különböznek a magyarokétól. A ma-
gyarországi vendégmunkára szokott 
cigányság már nemcsak zenélni, ha-
nem napszámra sem jár. A gazdák 
szerint ez is egyik oka annak, hogy 
nem lehet mezőgazdasággal foglal-
kozni, hiszen egyetlen napszámos 
sem akad a környéken.

A vérvölgyi szüret egy dologról 
mégis meggyőzött: a városra elszár-
mazott hozzátartozók szívesen haza-
térnek a jeles napokra, jól érzik magu-
kat itthon. Ez talán elegendő érv arra, 
hogy az egykor híres szőlőket átment-
sék a következő évtizedekre is.
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