
a mai Veszprém megyei Naplóban van egy gyászjelentés Tapolca díszpolgárának, Lessner 
Józsefnek a haláláról 

nem tudtuk pontosan, honnan ismerıs a név, utánanéztünk: 
 

A tapolcai Lessner-pince 

A különbözı források szerint a Lessner vagy Leszner család ısei a XVIII. század utolsó 
harmadában érkeztek a Rajna-menti Dürenbıl Tapolcára. Feltehetıen házaló kereskedık 
voltak, akik 1816-ban kaptak engedélyt a veszprémi püspöktól kereskedésük bıvítésére. A 

család a Tapolcára költözését követı másfél évszázad alatt valósággal felvirágoztatta, életre 
keltette ezt a kisvárost. 

A szájhagyomány a család érkezésének 
idejére teszi a tapolcai Lessner-pince 
építésének kezdeteit. Mayer Dénes "A 

tapolcai zsidóság története" címő kéziratában 
(Tapolca, 1991) viszont 1815. június 5-re 

datálja az építkezés megkezdését. A második 
Fıutcai Lessner-házat - amely alatt a 

borospincék is találhatók - a kézirat szerint 
1834-ben építette Lessner Júda. Ha az írás 
mellett hihetünk a szóbeszédnek is, akkor 
valószínő, hogy az 1834-es évszám csak a 
teljesen elkészült házra vonatkozhat. Az is 
tény, hogy Genthon István 1820 körülire 
becsülte az épület építését, de az egyéb 

körülmények is arra utalnak, hogy 
valószínőleg évekig (akár egy évtizedig) tartó 
építkezésrıllehetett szó. A hagyomány szerint 

ugyanis a pincék helyét kézi munkával vágták, majd a kitermelt kıbıl rakták a pince falait. 

A mai ismeretek szerint a Lessner-féle pincerendszerhez 8 pinceág tartozott. Az a pinceág, 
amelybe a Kázsmér-pincészet révén sikerült bejutnunk, 40 méter hosszú, hat méter széles, 
kıbıl boltozott, boltíves pince. Méreteibıl következtetni lehet az egykori pincerendszer 
nagyságára és arra is, hogy mindezt lehetetlen volt egyetlen év alatt megépíteni. Tovább 

nehezíti a pince építésének pontos datálását az, hogy az 1934-ben megjelent életrajzi adattár 
szerint a Lessner M. és fia borkereskedı és bortermelı cég alakulásának éve Tapolcán 1830 

(míg Mayer Dénes 1842-re teszi ezt az idıpontot). A cég alapítójaként pedig az adattár azt az 
L. J-t, azaz Lessner Júdát nevezi meg, aki a pincerendszert építtette. Mivel feltehetı, hogy 

pince nélkül abban az idıben nehéz lehetett borkereskedéssel foglalkozni, ezért 
valószínősíthetı a korábbi idıpont. Tovább színesíti a képet, hogy a kiegyezést követıen a 

Lessner Mór és fia borkereskedés mellett 1867-ben Lessner Sámuel és Fia, valamint ifj. 
Lessner József is borkereskedı céget alapított. A zsidó kereskedık az 1830as évektıl 

fokozatosan megvették a régi birtokosok Fı téri, Fı utcai ingatlanait, ahol új házakat és 
mindegyik ház alá hatalmas pincéket építettek. A már említett Lessner Júda-féle 

pincerendszer mellett Lessner József, BergesJakab, Frisch László és a Pollák család is komoly 
pincéket épített. 



A visszaemlékezések szerint a pincék a Fı utcai, Fı téri házak elejétıl "felnyúltak" a fıúttal 
párhuzamosan haladó Városfölde (ma Ady Endre) utcáig, lefelé pedig a déli oldalon a 

Nagyköz utcáig, illetve a Malom-tóig. Mindennél többet mond az a tény, hogy a Budapest-
Tapolca vasútvonal 1891-es átadását követıen a tapolcai állomáson külön borrakodó épült, 
amelynek éves forgalma 1895-ben 40 000 hektoliter volt. Ugyanakkor az 1873-as statisztika 
szerint Tapolca határában mindössze 1287 hektoliter termett. (Tapolca mai szılıkataszterbe 

sorolt területe 760 ha. Régen ennek a fele, mintegy 350 ha tartozott a városhoz.) 

Tapolcát már a XVIII. században borkereskedelmi központként tartották számon. A Zala 
megyei 1831-es Útikönyv megemlíti, hogy van "egy bé szálló vendégfogadója - Itt jönnek 

öszve a Nagy Vázsonyi, Keszthelyi, Sümeghi, Balaton-melléki, Badatsonyi és Szt. György-
hegyi bor és más kereskedés tekéntetében esméretes Utak, mellyeken kivált a Borkereskedés 

nagy Divatban vagyon." Az igazi nagy fellendülést azonban mégis a Lessner család 
bornagykereskedései hozták meg a város számára. Az 1800-as évek végén a Tapolcza és 

Vidéke újság mutatványszámában megállapítja: "Mennyi díszes épület Fıutcáján, alagútszerő 
pincékkel ellátva, ahol a vevı az egész borvidék termését képviselve találja. Sıt nem egy 
kereskedı tart fönn kereskedelmi összeköttetést a külfölddel, így Tapolcza és vidéke csak 

nyer az elınyös helyzet által." 

A jómódú borkereskedık alkották Tapolca leggazdagabb rétegét, míg a borpiac jelentıségét 
leginkább a szálloda és vendéglıs ipar fellendülése mutatta. A századfordulóhoz közeledve 
ugyanis a borkereskedık és borügynökök fogadására Tapolcán hat szálloda épült, melyek 
sosem szőkölködtek vendégekben. A bornagykereskedık mőködése azonban nem csak a 

város számára volt kedvezı. Élt, mőködött a borvidék, és a kis termelı is el tudta adni a borát 
- ha nem is mindig a legkedvezıbb áron. Egyesek - mint például Lénárt György - a 

Lessneréknek további történelmi szerepet is tulajdonítanak, amennyiben "feltehetıleg ık 
honosították meg a Badacsony és a Szent György-hegy lankáin a rajnai bortermelés 

módszereit s tették ezután naggyá és Európaszerte ismertté a balatoni borokat". Ezt sem 
állítani, sem cáfolni nem tudom, de hihetınek hangzik a megállapítás. Az is tény, hogy a 
badacsonyi borvidéken s még a Káli-medencében is teljesen szervezett borfelvásárlási 

rendszer mőködött. A kiskereskedınek nem kellett kopogtatnia a "kereskedıház" vagy a 
"Palackozó Kft." kapuján. Akinek jó bora volt, azt a borügynök, a borcenzár magától 

felkereste. 

Az eddig nem említett Lessner Miklós bornagykereskedı is - a többiekhez hasonlóan - 
borcenzárokkal dolgoztatott, akik a nagykereskedı nevével ellátott körpecsétnyomóval 

rendelkezetek. A borcenzár bekopogott a pince ajtaján, megkóstolta a borokat, és a jónak ítélt 
hordókat lepecsételte. Ezt követıen jött a fuvaros szekérrel, általában 3 db 5 vagy 7 hektós 

"transzport" hordóval felszerelkezve, és a rossz hegyi utakon is elszállította bort. A felvásárlás 
gyakorlatilag folyamatos volt. Így került szinte az egész Badacsonyi borvidék termése a 
tapolcai pincékbe, ahol képzett pincemesterek a bort minıségének, származási helyének 

megfelelıen kezelték, gondozták tovább. Ezért volt lehetséges, hogy a külföldi, aki bort akart 
venni, egyetlen pincében megtalálta a különleges zamatú, tüzes, testes badacsonyi 

pecsenyeborokat éppúgy, mint a Csobánc, a Szent György-hegy, Szigliget vagy Rendes 
termését. A felvásárlási árak bizonyára alacsonyabbak voltak, de a borvidék szinte minden 

szılınek alkalmas területe mővelés alatt állt, és a tapolcai nagykereskedık mindig szereztek 
vevıt a bornak. 

Természetesen a bornagykereskedés mellett a Lessnerek - hasonlóan korunk vállalkozóihoz - 
több más tevékenységet őztek, ami szintén a város és a borvidék fejlıdését szolgálta. 



Takarékpénztárt létesítettek és mőködtettek, támogatták a vasútépítést és egyéb 
infrastrukturális beruházásokat. Ahogy a már többször idézett Mayer Dénes írja: "A 

takarékpénztárak a borkereskedı cégekkel karöltve jelentıs forgalmat bonyolítottak le, ami 
jelentısen megváltoztatta a borvidék arculatát is, és a századfordulóra egy olyan gazdasági 

életet teremtett, ahol a mezıgazdasági, fıleg a szılımővelési tevékenység egy aktív 
kereskedelmi üzlethálózattal, egy kiépülı bank- és hitelélettel megerısödve egy nyugatias 

kisvárossá nıtte ki magát." Tapolca ilyen mértékő fejlıdése, polgárosodása elképzelhetetlen 
lett volna a Lessnerek és a bor nélkül. Hogy a bornagykereskedık a saját hasznuk mellett 
mennyire tudatosan gondoltak a városra és a borvidékre, azt jól jelzi, hogy a filoxéravészt 
követıen jelentıs erıfeszítéseket tettek az új szılıtelepítések érdekében. Létrehozták a 
Balaton-felvidéki Filoxéra Ellen Védekezı Egyesületet, részt vettek a vincellériskola 

alapításában, valamint a borvidék szénkéneggel, illetve oltványokkal történı ellátásában. 

A Lessnerek a borkereskedés mellett jelentıs szılıgazdaságokkal rendelkeztek. Lessner Júda 
elıször 1818. augusztus 14-én vásárolt szılıterületet a Szent Györgyhegyen. İt követték a 
többiek, és a századfordulón Badacsonyban Lessner Ferenc, id. Lessner József, valamint ifj. 

Lessner József, a Szent György-hegyen id. Lessner Ferenc és Lessner Sámuel, Ábrahám-
hegyen id. Lessner Mór vált jelentıs szılıbirtokossá. A filoxéravész nyomán kipusztult 
szılıterületeket vásároltak és újítottak fel, így az 1925-ös Gazdacímtár szerint Lessner 
Sámuel 120 kh, Lessner Henrik 80 kh és ifj. Lessner Mór 81 kh szılıvel rendelkezett. 
Badacsonytomajon az egykori Lessner-pince évtizedekig a Badacsonyi Hegyközség 

Szövetkezet sokkal kevesebb eredménnyel mőködtetett pincéje volt. A Szent György-hegyi 
Lessner-pince pedig változó funkciókkal, de a hegy ékességeként ma is megtalálható. 

A Lessner-ház - írja Lénárt György - az 1920-30-as években a kulturális szalon szerepét is 
játszotta. A bornagykereskedés irodájában "neves mővészek jöttek össze egy pohár borra és 
politikai-mővészeti vitákra: Ferenczy Béni és Noémi, Egry József, Kozma Lajos, Bernáth 

Aurél, meg az építész Lessner Manó." A válságos évtizedeket a bornagykereskedık is 
megérezték a bırükön, mégis maradt idejük, energiájuk, pénzük a tágabb környezetük 
javítására. Jellemzı például, hogy a 94 évesen elhunyt Lessner Sámuel, aki Bécsben és 

Budafokon is lerakatot létesített, valamint betört a svájci piacra, cégtulajdonosként 90 évesen 
is teljes szellemi frissességgel irányította az ügyeket. Lessner Sámuel a borszakmában európai 

tekintélynek számított. İ volt az, aki a Lessner Júda által épített pince nyolc ágát nyolc 
gyermekérıl nevezte el. 

Tapolca és a Badacsonyi borvidék nagy korszaka egybeesett a borkereskedelem virágkorával. 
Ma viszont - az egykori szılık helyén virító hétvégi házak, bozótok, erdık és az alacsony 

felvásárlási árak miatt szılejüket otthagyó termelık korában - nincs igazán borkereskedelem. 
Legalább is olyan nincs, amely borvidéki méretekben hatni tudna. A csak a saját, pillanatnyi 

érdekeiket tekintı pincészetek, kft.-k - tisztelet a kivételnek - nem gondolkodnak 
borvidékben. 

Az 1944. június 24-én Tapolcáról Auschwitz felé induló vagonokban a 734 fı között 12 
Lessner volt. Másfél évszázados tevékenységüket, amellyel a borkereskedelembıl származó 
hasznot visszaforgatva egy egész térséget fejlesztettek, nem pusztán a tapolcai zsidó temetı 

siralomházában elhelyezett márvány táblával kellene megbecsülnünk. Tapolca városának és a 
Badacsonyi borvidék Hegyközségi Tanácsának karöltve kellene emléket állítania a családnak. 
Értük és legfıképp értünk, hogy legyen értelme, jelentısége, súlya mai cselekedeteinknek is. 

Laposa József 
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