
Javaslat a Debreceni Értéktárba történő felvételéhez 

 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Debreceni Egyetem 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

Kertészettudományi Intézet 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név:     Dr. Rakonczás Nándor 

Levelezési cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. fsz. 65. 

Telefonszám:   0620-5240475 

E-mail cím:   rakonczas@agr.unideb.hu 

 

II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI 

1. A települési érték megnevezése: 

Regionális történelmi szőlőfajták 

 ’Dinka’,  

 ’Ezerjó’,  

 ’Gohér’ (fehér, piros, fekete),  

 ’Mézes fehér’,  

 ’Szlankamenka’,  

 ’Válas erdei’. 

 

 

2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

_ agrár- és élelmiszergazdaság 

_ egészség és életmód 

_ épített környezet 

_ ipari és műszaki megoldások 

_ kulturális örökség 

_ sport 

_ természeti környezet 

_ turizmus 

 

3. A települési érték fellelhetőségének helye: 

Debrecen és környéke (Debrecen, Hajdúhadház, Vámospércs, Bagamér, Hajdúböszörmény…) 

A fellelhető genetikai anyagot első körben helyi sajtóhirdetés útján próbáljuk begyűjteni. 

Egyes tételeket már a tavalyi évben a helyi kertbarátkörök megkeresésével sikerült 

összeszedni.  

A fellelhető növényi anyagból a Debreceni Egyetem Pallagi Kertészeti Kísérleti Telepén 

tradicionális technológiát is bemutató (gyalogműveléses fejművelés, rövidelemes metszéssel) 

gyűjteményt kívánunk létrehozni.  

 

4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása 

 

Azt beszélik, hogy Csokonai szívesen pihent meg a bagaméri káptalani szőlődombokon, és az 

itt termett Gohér kifejezetten kedvére volt Ferenc Józsefnek. 



A 17. században Debrecen város borból származó bevétele még egy szinten volt a 

szarvasmarháéval. A város felsőbb rétegének érmelléken volt szőlője, amely megalapozta a 

végvárak borral való ellátását és emelte a város hírnevét. Nagyvárad 1660-as török kézre 

kerülése a fokozott adóterhek ellenére sem szabott gátat a debreceni polgárok érmelléki 

terjeszkedésének, ellenben erre az időre tehető számos olyan Debrecen környéki szőlőskert 

kialakulása, mint a boldogfalvi kert (1657), a Német utcai kisajtónál lévő kert (1665), a 

Hatvan utcai Öregkert és a kiskapun túli Villangóheg (1667), valamint Tégláskert (1671), és 

Csapókert (1675). Melius püspök szőlője (1573, Postakert), és a Tócó tava melletti szőlőket 

(1575) már korábbi források is említik. A Debrecen környéki szőlőkről a kiegyezés és az I. 

világháború vége között – a filoxéravész és a peronoszpóra pusztítása ellenére - 

hozzávetőlegesen 1000 ha-nyi területen éves átlagban 10000 hl körüli bort szűrtek. (Ma a 

hivatalos borvidéki státusz alsó határa 500ha. Hazánk éves bortermelése 2 millió hl körül 

van, amit mintegy 65000ha-ról szüretelünk.) Városunk Érmelléki borvidékkel kialakult szoros 

történelmi kapcsolatát ékesen példázza, hogy az 1858-es érmelléki borverseny Debrecenben 

került megrendezésre. A Részek trianoni elcsatolása óta ez a kapcsolat érzékeny és 

szembetűnően került szakmai kérdéssé vált.  

Az Egervin a kilencvenes évek közepén kivonult Debrecenből. A feldolgozóüzemeket valamint 

a létai dombok, Vámospércs és még több hely szőlőit (kb. 500 ha) felszámolták.  

 

Irodalmi adatok, szóbeli közlések és gyűjtőmunkánk eredményei alapján az alábbi szőlőfajták 

jelölhetők meg megkülönbözetett figyelmet érdemlő értékként: 

 ’Bánáti rizling’, ’Dinka’, ’Ezerjó’, ’Gohér fehér’, ’Gohér piros’, ’Hárslevelű’, ’Juhfark’, 

’Kadarka’, ’Mézes fehér’, ’Mustos’ vagy ’Mustos fehér’, ’Pozsonyi’, ’Szagos szőlő’, 

’Szlankamenka’, ’Válas erdei’ (vagy ’Erdei’). 

 

Gyűjtőmunkánk eddigi eredményei alapján legkönnyebben és (Derecskétől Kokadig) legtöbb 

helyre kiterjedten az alábbi fajtákat sikerül begyűjteni: 

 ’Dinka’,  

 ’Ezerjó’,  

 ’Gohér’ (fehér, piros, fekete),  

 ’Mézes fehér’,  

 ’Szlankamenka’,  

 ’Válas erdei’. 

 

A 2014-es Hajdúhadházi városi borverseny aranyérmes fehérbora Papp Zoltán Erdei- Gohér 

házasítása lett. A harminc év körüli fiatalember 82 éves nagypapájával műveli a szőlőt és 

készíti a borokat. 

 

A gyűjtőmunka Hajdú bihari Naplóban történt meghirdetését követően már több mint húsz 

értékelhető megkeresés érkezett be. Ezeket felkeresve a tavaszi metszés ütemének megfelelően 

folyamatosan gyűjtjük a növényi anyagot. 

 

5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 



A zártkerti területek jogállása, birtokviszony-állapota átláthatatlanná teszi az említett 

szőlőfajták begyűjtésének lehetőségét. A kerteket, illetve kerteken kívüli szőlőfelületeket 

gondozó korosztály, főleg azok, akik még ismerik ezeket a fajtákat és tudják a hozzájuk fűződő 

történetiséget 70-80 éves, és nagyon ritka a generációs folytatás. A szőlő-bor ágazat tervezett 

rekonstrukciója is alátámasztja ezen értékek mielőbbi összegyűjtését, növénykórtani 

mentesítését és felszaporítását. Identitástudatunk azt diktálja, hogy ne más borvidékek 

kutatóhelyeiről, illetve gyűjteményeiből kérjük meg ezeket az anyagokat, hanem azt őrizzük 

meg, amihez annak idején Ferenc Józsefnek is kellemes emlékei kötődtek. (Másfelől a 

genetikai anyag korát tekintve valószínűsíthető, hogy a fellelhető anyag számottevően eltér az 

ország más gyűjteményeiben fenntartottaktól. Könnyen lehet, hogy un. potenciális klónokról 

van szó.) Nem elhanyagolható lehetőség rejlik abban, hogy pl. a német, lengyel vagy amerikai 

turisták sem Sauvignont vagy Cabernetet szeretnének itt kóstolgatni. Elfogadott megállapítás, 

hogy a túristák/ átutazók többre értékelnek akár egy Kövidinkát is, mivel ezáltal is 

elmélyülnek és kedvesebbé válnak magyarországi élményeik. 

 

6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

- Szendrey István (1984): szerk. Debrecen története, 1693-ig. 

- Rácz István (1981): szerk. Debrecen története, 1693-1849-ig. 

- Gunts Péter (1997): szerk. Debrecen története, 1849-1919-ig. 

- Varga Gyula (1974): Az érmelléki szőlőkultúra. Bihari múzeum, 431-534.p. 

- Hadházi László, Bek Pál Kertbarát Kör, Téglás, szóbeli közlés. 

 

 

Dátum:  

 

Debrecen, 2014. március 5. 

 

 

 

Dr. Rakonczás Nándor sk. 

egyetemi tanársegéd 

Debreceni Egyetem, MÉK 

Kertészettudományi Intézet 

 

 

______________________________________ 

Aláírás 


