
bort raktak a szekerekre, amikből még kínálgatásra is jutott. Náluk, a hévizálás nem jelentett 
kárhoztatni valót, azt csinálták, mint a városlakók az ún. víkenden, a hétvégi kiránduláson. 

Később azután a sodródók, a potyalesők kihasználva az ilyen alkalmakat, addig 
fejlesztették, hogy a szó elértéktelenedett. Ha valakire azt mondták hévizál, azt jelentette, 
hogy az illető széltoló, a potyát leső, napot lopó ember. 

A felszabadulás után megkezdődött a szociális üdültetés, a nyaralás eddig ismeretlen 
formája, ami Hévízen a kibővült kórház, a különböző szanatóriumok, téliesített üdülők, a 
nagy, kényelmes, elegáns szállodák szolgáltatásaival jelentkezett, és a szó ismét visszanyerte 
eredeti jelentését. A beszélgető társaság, akikről szót ejtettem, a helyes értelmet fejezte ki, 
amikor a hévizálunk, hévizálunk kérdéssel jelezte, hogy ők nem napot lopnak, hanem 
megérdemelt szabadságukat vagy gyógyulásukhoz szükséges idejüket töltik a csodató 
mellett. 

Hévizáljunk tehát szabadságunk, pihenésünk ideje alatt, de semmi esetre sem a munkahe-
lyen, a fizetett munkaidő alatt, mert akkor bizony a „hévizálunk" kérdő szó alkalmazása 
gúnyolódó formájában a helyes. Kerüljük el tehát, hogy ennek használatára velünk szemben 
sor kerülhessen. 

Zákonyi Ferenc 

Carl Böhm félliteres sörbárcájának 
elő- és hátlapja 

Egy felvidéki 
sörbárca 
története 

Az 1850-es években Hodrusbánya még Selmecbánya egyik külvárosaként szerepelt a 
közigazgatási kimutatásban. Az 1895-ben megjelent Pallas Lexikon pedig ezt írja róla: 
„Selmec- és Bélabányához tartozó bányatelep Hont vármegyében, Selmecbányától 5 
km-nyire Ny-felé. Környékén jelentékeny arany-, ezüst-, ólom- és rézbányászat folyik . . . 
Van sörgyára is." 

A ma élő, idős hodrusiak elbeszélése révén sikerült néhány adatot megtudni az egykori 
sörgyárról. A serfőző üzemet eredetileg a selmeci elöljáróság építtette, ez azonban az idők 
során tönkrement. A romos épületet a tekepályával együtt Carl Böhm (szül. 1825-ben) 
vásárolta meg, amiben tatarozás után vegyeskereskedést nyitott. Az adatközlők véleménye 
egymásnak ellentmondó a serfőzde tulajdonjogát illetően: egyesek szerint a bányáé, mások 
szerint Böhmé volt. 

Ez idő tájt a bányászok a bérüknek egy részét természetben kapták. Hodrusbányán 
hetente egy „negyedecske" sörjárandósága volt a bányászodnak. Ez a mennyiség, az 
elbeszélés alapján, 12,5 liter volt, ami egy hónapban 50 liter sörnek felelt meg. A negyedecske 
kifejezés pedig úgy magyarázható, hogy 1 akó negyede (a nagyszombati akó 49,66, a szepesi 
50,36 liter volt). Hogy a heti negyedecske felváltható és az elfogyasztott mennyiség könnyen 
ellenőrizhető legyen, sörbárcát vezettek be, amit a bányászok Böhmnél értékesíthettek. A 
vörösréz bárca előlapja (körben a szegély mentén) • CARL BÖHM * HODRICS — 
hátlapja: 112 LITER. Az általunk ábrázolt bárcát az előlapi oldalról, egy későbbi időpontban, 
durván átlyukasztották. Átmérője: 24,3 mm, súlya: 3,53 g. 

Az elbeszélések szerint kétféle bárca készült: „nagy és kis icce űrtartalomra", ezek közül 
csak az utóbbit ismerjük. Az icce német megfelelője Halbe, lehet, hogy a 1/2 liter ezt 
hagyományt őrzi? Hiszen icce nem lehetett, mert a legkisebb icce-űrtartalom is 0,62 1, a 
legnagyobb pedig 1,67 1 volt. Igaz, gyakori ún. nagy-icce mennyiség volt a 0,95 1. 

A sörbárca forgalma pedig az alábbiak szerint képzelhető el. A bányatársulat a bányászok 
bérének egy részét sörbárcában egyenlítette ki. A bányász a bárcát Böhm-höz vitte, ahol fél, 
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A vegyeskereskedés és a serfőzde a kép bal sarkában, az alsó szegélyhez közeli épületben 
működött 

illetve egy liter sört kapott érte. Az összegyűlt bárcák ellenértékét a bányatársulat 
közvetlenül Böhm-nek térítette meg, és ezáltal a bárcák ismét a bányatársulathoz kerültek 
vissza. 

Carl Böhm 1905-ben meghalt, és boltiához közel, a hodrusbányai evangélikus temetőben 
helyezték örök nyugalomra. A vegyeskereskedést Pavel Timko vette át, őt Emil Löhner, 
majd Margit Bogdan követte. Feltételezésünk szerint a későbbi tulajdonosok nem folytattak 
sörkimérést. Ugyanis az 1914-ben megjelent Révai Nagy Lexikona (anyagfelvételezése 
1910-ben történt) Hodrusbányát tárgyalva már nem említ sörgyárat, hanem a helység 
csipkeverő háziiparát emeli ki. 

A szerzők kedves kötelességüknek tesznek eleget, amikor hálás köszönetet mondanak 
Ludovit Trencannak, aki több hodrusi (ma Banská Hodrusa, Szlovákia) lakossal elbeszélge-
tett és írásos anyagot gyűjtött. Önzetlen segítsége nélkül a jelen közlemény nem születhetett 
volna meg. Befejezésül hadd álljon itt az adatközlők neve is: Ladislav Chomensky, Rudolf 
Fischer, Sariota Löhner és Jaroslav Zachar. 

Tóth József — Zombon Lajos 

A nagyrédei pincesor 
A Mátraalja alfölddé szelídülő lankás dombjai között elterülő Nagyréde délnyugati 

szélén, az Újhegyen elhelyezkedő pincesor különleges, egyszerű és mégis jelentős népi 
építészeti emléke hazai szőlőkultúránknak. 

A Mátra környékének szőlőtermelő hegyi és dombos vidékein gazdag és fejlett agrárkultú-
rájú települések alakultak ki. A szőlő és bortermelés különlegesen szép kőépületeket, 
présházakat, lakóépületeket hozott létre, hatalmas hordók befogadására alkalmas pincékkel. 
A török kiűzése után, a XVIII. század elején kezdődött meg Nagyrédén a szőlőművelés 
fokozott kiterjesztése. Ez megteremtette a maga egyszerűbb építészeti alkotásait, olykor 
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