
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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Palóc lakóház stílusú pince 

présház, borház nélküli, földbe vájt pincék formájában. A felszín alatti lyukpince jelentős 
tényezője az északmagyar borvidékek jó minőséget nyújtó termésének. A XVIII. században 
és a XIX. század elején Rédén a bort még főleg vermekben vagy a kamrában tárolták. A múlt 
század végén a kamrában való tárolás kezdett megszűnni, és századunk elején kiépült a híres 
pincesor az Újhegynek a völgyben meghúzódó település felé néző lejtőin. A földbe ásott, elől 
„ternác"-nak nevezett, gádorral ellátott borospincék befogadóképessége, többségében csak 
egy-egy kisparaszti gazdaság igényeire készült. Régebben a lakóház alatt egyáltalán nem, a 
lakóház mellett pedig ritkán épültek pincék. Itt a falu szélén, a domboldalon viszont 
valóságos utca létesült belőlük: a Pincesor utca 1—59-ig tartó folyamatos sorszámozással. A 
szőlőskertek tövében épített sajátos hangulatú pincesor a falu egyik legérdekesebb és 
legértékesebb néprajzi színfoltját jelenti. 

A faluszéli pincesorok és a szőlőbeli pincék a férfiak társaséletének fontos szinterei voltak. 
A pincesor pincéinek tövében a rédei ember még ma is szívesen tölti szabad idejét vidám 
borozgató csevegéssel és szalonna csurdítással. Közben gyönyörködhet a pompás kilátásban, 
amely által feltárul előtte a völgyben hosszan elnyúló falu, távolabb pedig a Mátra kéklő 
ormai. A pincesorról szóló mende-mondák közül, amiket az öregek emlegetnek, az a 
legérdekesebb, hogy volt már olyan bő termés itt, hogy az árokban is bor folyt víz helyett. 
Arról is szól a mese, hogy miként váltak némely pincék híressé, mint kikapós menyecskék és 
vérmes özvegyek szerelmi találkahelyei. 

A hordókkal teli borospincék mindegyikének előterében ternác (borház) van. A ternác 
vályogból, kőből vagy téglából épült. A szőlőfeldolgozás eszközeit tárolják benne. Találunk 
itt kádakat, szőlőzúzót, sutut (szőlőprést), szűrőkosárt, dézsákat. A dézsa 15-20 literes, 
fából készült edény. A szüret alkalmával ebben hordják be a szőlőt a darálóba. Némelyik 
ternác előterében még külön szobahelyiség is van asztallal, lócával, dikóval (deszkától 
készült egyszerű pihenőágy szalmazsákkal), ahol kényelmesen lehet enni, inni, pihenni és 
vendégeket fogadni. A borházak először mind zsupfedelűek voltak, később cserép-, az 
utóbbi évtizedekben pedig már palatetővel készültek. A borházakon több helyen kémény is 
található. A padlásfeljáró a ternácról nyílik, ez csak egy falétra, amit szükség esetén 
odatámasztanak a feljáróhoz, majd elveszik és félrerakják. A padláson az összedőlt hordók 
dongáit, rossz abroncsait tárolják. 

A ternácból lépcsők vezetnek le a borpincébe, illetve a hordók számára a hordógurító 
lejtő: a gádor. A pincék boltozata kosáríves. A régi pincék sárba rakott, bányászott 
kődarabokból épültek. A fiatalabbak kézzel vert, kiégetett téglákból, amelyeken rajta van a 
készítő mester monogramja. Általában egyenetlenül boltívesek, a rárakott föld benyomta 
őket, de ennek ellenére szilárdan kitartóak. A bor tárolására, érlelésére azok a legalkalmasab-
bak, amelyeknek az évi hőingása 1-2 °C-nál nem több, és az átlagos középhőmérséklet 11-13 
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A nagyrédei pincesor legrégibb pincéi 
(Hanák Sándor felvételei) 

°C körül van. A megfelelő hőmérséklet megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy 
a boltozat tetején kellő vastagságú, 3-4 méteres talajréteg legyen. A gádorhoz csatlakozó 
pincék közül szinte kivétel nélkül mindegyikük ún. anyapince, amely egyágú és egyenes 
folytatása a lejáratnak. Több pincét már századunk folyamán építettek. Kör- vagy téglalap 
alaprajzú, tipróhelyet, szőlőtaposó mélyedéseket bennük nem találunk. A századelőn még 
fakádakban taposták a szőlőt, ma mindenütt kifolyós betonkádat használnak. Földalatti 
bortároló vermeknek nyomai nincsenek már, és nem is tudják pontosan, hogy hol voltak. 
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A Dravnyik-pince 



Az öreg pincék elég kicsinyek voltak. 4-5 méter hosszúak, 2-2,5 méter szélesek. Ezekben 
sok bort nemigen tároltak. A hordók faabroncsosak voltak, 2-3-4 akós űrtartalmúak. 
Később a nagyobb pincékben fémabroncsos, 15 akós hordókat használtak. A hordók 
kantárfán állnak. Ezt kővel is megemelik, hogy magasabb legyen a talajszinttől és ne 
penészedjen annyira. A pincében nem tüzeltek, a ternácban sem. Kezdetben olajos 
mécsessel, gyertyával, később petróleummal üzemelő viharlámpával világítottak. A bejárati 
ajtó melletti, vagy felette lévő kis vakablakban tartották a mécsest. Ma már a pincesoron végig 
villanyvezeték van. A pincék szellőzését a felszínre fúrt szűk járattal, a léleklyukkal oldják 
meg, amely fenn a pincedomb tetején csőszerű szellőzőnyílásban végződik. A pincében a 
különböző űrtartalmú boroshordókon kívül még ott találjuk a lopótököt, amely újabban 
bádogból és üvegből készül, a cserpákot (bormeregetőt) és a boroskupát. 

A pincesoron található legrégebbi, népi műemlék jellegű pincék közül, építészeti 
megoldásaival és formai kiképzésével különösen kettő hívta fel magára a figyelmet. A 
Pincesor 19. szám alatti ún. Dravnyik-pincét a századfordulón a módosabb Dravnyik család 
építette. Külsőleg lakóház formát mutat. Ezt a hatást fokozza, hogy a ternác oldalsó bejárata 
mögött, annak hátsó ablaka előtt, kis oszlopos, mellvédes udvari tornáchoz hasonló, 1 méter 
széles kiugró ereszalja épült az eső elől beállók részére. Az épület mellett sok vidám nyári 
poharazgatás zajlott le. Az útra néző két vasrácsos ablakának becsukható deszkaszárnyai 
vannak. Ezeket télire gondosan bezárják, de egész nyáron nyitva tartják, hogy a macskák 
bemehessenek egeret fogni. 

A másik jelentős műemlékpince a Pincesor utca 30. szám alatti. Ez is a századfordulón 
épült. Egykori tulajdonosa Sipos Szilárd, a falu főjegyzője volt. Külső építészeti megoldását 
tekintve igazi palóc lakóház jellegű, oromzatának csúcsán hasított szélű vaskereszttel. A 
fenti része, a ternác vályogból épült, míg a pincerész téglaboltozattal. Már akkor két 
betonkádat készítettek a borházban. Az egyiket a talajszint alatt a kipréselt törköly 
betaposása végett, a másikat a talajszint felett — alsó szintje a padlásszintnél is magasabban 
fekszik —, amely az összezúzott szőlő szikkasztását szolgálja. Innét gumicsövön viszik az 
eresztett levet a pincébe. A ternác lábazata döngölt foldpadló. A pince lejáratában, a 
gádorában csak egy agyagos, lépcső nélküli hordógurító lejtő volt, amely az 1970-es évek 
elején lett lebetonozva. A ternácon itt is szemlélhetjük a bortermelés számos hagyományos 
eszközét: a sutut (prést), a szőlőzúzót, a darálót, a kármentőt (ovális alakú edény, 
borfejtéskor a hordó elé tették), a livót (lécekből készült folyadékvezető, a hordóra tették, 
arra öntötték a mustot), a fakácíakat és dézsákat. 

A ternácról előre egy kis pihenőszoba nyílik az útra néző két zsalugáteres ablakkal. Ilven 
helyiséget csak a legnagyobb pincéknél találhatunk. A szobában saroklóca, asztal és 
pihenőágy étkezés, pihenés, beszélgetés és vendégfogadás céljából. Az egész pincesor sok 
vonatkozásban még eredeti terület. Ez azt jelenti, hogy az eddigi korszerűsítési munkák 
főként a meglévő szerkezetek megerősítését szolgálták és gyakorlatilag nem rontották az 
évszázados együttes összképét. Szerencsés az a Körülmény is, hogy az újabb pincék is 
ugyanebben a modorban épülnek, legfeljebb — a külső szemlélő számára alig észrevehető — 
beton támfallal. 

A nagyrédi pincesor a Mátraalja néprajzi szempontból hangulatos és eredeti színfoltja. 
Tanulmányozása során megismerhetjük a helyi szőlő- és borkultúra évszázados hagyomá-
nyokat őrző jelenét. 

Reisz László 

Egy gazdacsalád múltja 
szerelmi levelekben 

Nagymamám, özv. Labancz Istvánné Sváb Kovács Erzsébet féltve őriz egy kis csomagot. 
87 level és 8 képeslap van benne: nagymamám és nagypapám — néhai Labancz István — 
1929. és 1933. közötti szerelmi levelezésének maradéka. Nagymamám családi ünnepeken 
néha előveszi őket, s ilyenkor mi, unokák kíváncsian betűzgetjük az elsárgult papírra rótt 
sorokat. Két év óta — mióta az iskolánk honismereti szakkörének tagja vagyok — egyre 
élénkebben érdekelnek ezek a levelek, s minden, amit nagymamám a múltról, az életükről 
mesél, s dolgozatot kezdtem írni róluk. A hosszú beszélgetések után nagymamámmal még 
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