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Témaválasztás, a vizsgált terület 
 

Az 1950-es, 60-as években Vincze Istvánnak köszönhetően jelentős rendszerezések, összefoglaló 

tanulmányok születtek hazánkban a szőlő-borkultúrával kapcsolatban, illetve több résztémában is 

(naptári évhez kötődő ünnepek, eszközkészlet) megjelentek már az első monográfiák. Egy-egy 

borvidék, kisebb táj vagy régió, illetve egy-egy település építményeit részletesen, monografikus 

igénnyel bemutató munkát viszont nem említhetek. A témát érintő tanulmányok többsége 

elsősorban leíró és analizáló jellegű, többnyire egy-egy település építményeinek vizsgálatára terjed 

ki, nem helyezve őket tágabb keretbe. De ugyancsak nem állították a présházak és pincék világát a 

szőlőhegyi élet, a szőlőhegyi közösség, a szőlőhegyi társadalom reflektorfényébe. Az épületeket 

csak, mint tárgyakat, objektumokat kutatták, az építészeti leírás mellett esetleg a szőlőfeldolgozás 

munkafolyamataival, az ennek során használt eszközökkel foglalkoztak. A bennük folyó életre, a 

társadalommal való kapcsolatukra ritkán tértek ki a vizsgálatok, és akkor is elsősorban csak egy-egy 

elemét emelték ki. Pedig a pincék, a présházak világa biztos és stabil hátteret adott a mindennapi 

szőlőhegyi életnek, annak szerves részét képezte, emellett szorosan összekapcsolódott a település 

életével, társadalmával. A társadalomnéprajzi nézőponttól való eltekintés, a pincék és présházak 

kizárólag tárgyként való felfogása viszont nem ad lehetőséget arra, hogy a témát megfelelő 

alapossággal feldolgozzuk. Ezen vizsgálandó épületekre tárgy voltuk mellett, mint a társadalmi élet 

színtereire is tekintenünk kell, a kutatások mindkét irányára szükség van, az adatok egymást 

kiegészítve adják meg egy monografikus igényű összefoglalás lehetőségét. Disszertációmban e 

kettőt együtt próbáltam használni, célkitűzéseimet, a vizsgálandó kérdéseket ezek 

figyelembevételével igyekeztem kialakítani, remélve azt, hogy így egy újszerű, komplex forrásokra 

és módszerekre épülő összegző munka születhet. 

Az egykor híres Budai borvidék történetével eddig kevésbé foglalkoztak a kutatások, így a 

borvidék részét képező Buda-vidékkel sem.
1
 Pedig a terület vizsgálata több szempontból is nagy 

jelentőséggel bírhat és egyféle mintát jelenthet. A XVII. század végén, a XVIII. század első felében 

betelepített németek, valamint a helyben maradt magyar lakosság életében a szőlőművelés 

kezdetektől fogva jelentős szerepet játszott, a XIX. századra az egyik vezető gazdasági ágazattá 

vált. A második világháborút követő kitelepítések után viszont gyors hanyatlás következett be, ami 

a kollektivizálással folytatódott. Mindez jól mutatja, hogy a németek jelentős szerepet játszottak a 

terület szőlőművelésében, ami valószínűsíti, hogy etnikus jegyek is jellemezték ezt a művelési 

ágazatot. Emellett fontos a terület kutatása a falvak elhelyezkedése és a XX. század második 

felében alakult történetük miatt is, amelyek a présházak és pincék életére is nagy hatással voltak. A 

XIX. század végén pusztító filoxéra, majd a fél évszázaddal később lezajló német kitelepítések, a 

kisüzemi mezőgazdaság szétverése az 1950-es években, végleg megszüntették a jelentősebb 

szőlőművelést. Ehhez hozzájárult Budapest közelsége is, amelynek következtében a XX. század 

utolsó évtizedeiben jelentősen megnövekedett a lakosság, a mezőgazdasági területek pedig 

fokozatosan lecsökkentek. Mindezek a folyamatok nagy hatással voltak az épületek életére is. Egy 

részüknek megváltozott a funkciója, de a gazdátlanná válók nagy számban el is pusztultak. Az 

elmúlt években ezzel szemben egyre többen a városból kimenekülve az itt vásárolt pincéjükben 

találják meg a kikapcsolódás lehetőségét, de a viszontagságokat túlélő épületek már egy egészen új 

funkciót kapnak, az egyének, illetve a közösség életében új szerepet töltenek be, sokszor a pihenésé 

lesz a főszerep. A települések elhelyezkedésének, valamint a történelmi eseményeknek 

köszönhetően tehát sajátos életük volt az építményeknek. 

 

Célok, módszerek, források 
 

A kiemelt kutatási irányoknak megfelelően munkám két nagy részre oszlik; az elsőben a vizsgált 

épületeket tárgyként mutattam be. Először a pincék és présházak elhelyezkedésére, az építkezést 

                                                 
1 Buda-vidék körülhatárolásánál elsősorban Andrásfalvy Bertalan korábbi kutatásait vettem alapul. Kutatásaimat 

kilenc mai településen végeztem: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Etyek, Páty, Perbál, Tök, Zsámbék. 
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befolyásoló tényezőkre, valamint az épületek típusokba sorolására tértem ki. Itt a korábbi 

eredmények ismertetése mellett Buda-vidék présház- és pincetípusainak rendszerezésére is 

kísérletet tettem. A további két alfejezetben a pincék és présházak építési idejével, módjával, az 

ennek során felhasznált építőanyagokkal foglalkoztam. Itt történt meg az épületek esztétikai 

jegyeinek bemutatása is. Az évszámmal és monogrammal ellátott zárókövek, az ajtókon található 

kovácsoltvas díszítések, a faragott ajtókeretek jelentős művészi-kézműves értékeket hordoznak. 

Az épületek hagyományos építészeti leírása után funkciójukat elemeztem. Először a 

hagyományos szerep bemutatása volt a célom, azaz az épületeket, mint a feldolgozás és tárolás 

színtereit vettem vizsgálat alá. Az elsődleges funkció mellett azonban már a korábbi századokban is 

megfigyelhetők voltak továbbiak. Egyrészt termény, gyümölcs vagy egyéb dolgok tárolására 

használhatták ezeket, másrészt fontos szerepet töltöttek be a gazdák életében, különböző közösségi 

szokások kötődhettek hozzájuk, rendkívüli körülmények között pedig búvóhelyként szolgálhattak. 

Ilyen jellegű kutatások eddig kis számban történtek, pedig ezek a kérdésfeltevések és a rájuk adott 

válaszok alapján van lehetőségünk arra, hogy a présházakat és pincéket ne csak, mint az idők során 

szép lassan pusztuló, változatlan funkcióval rendelkező tárgyakat mutassuk be, hanem azokat, mint 

az egykori közösségek életében jelentős szerepet betöltő, a változó körülményekhez alkalmazkodó 

építményeket szemléljük és elemezzük. 

Az anyaggyűjtés módszerei között elsősorban a terepmunkát kell említenem, a dolgozat jelentős 

része az elmúlt bő két évben gyűjtött anyagra épül. Ennek során a résztvevő megfigyelések mellett a 

fő hangsúlyt az interjúzásra fektettem, de fontos szerepet kapott a széleskörű fotódokumentáció és 

az építészeti felmérés is, melyek segítéségével pontosabban, szemléletesebben lehetett bemutatni az 

építmények fő típusait. 

A terepen gyűjtött emlékanyagot, valamint a jelenre vonatkozó recens megfigyeléseket az 

adattárakban őrzött munkákkal egészítettem ki. Ezek a kéziratos gyűjtések egyrészt korábbi 

időszakokra vonatkozóan szolgálnak információkkal, lehetővé téve a változásvizsgálatot, másrészt 

olyan témakörök leírását is megtaláljuk bennük, amelyek gyűjtésére ma már kevésbé van lehetőség 

(pincelakásokban zajló élet, társadalmi élet stb.). 

A felhasznált források közt jelentős szerep jutott a levéltári anyagoknak, amelyek egyrészt a 

terepen történő gyűjtéseken kapott adatok alátámasztásában segítettek, másrészt lehetővé tették a 

XX. század előtti időkre vonatkozóan a kitekintést, amely a fennmaradt dokumentumok, iratok 

eltérő mennyisége és használhatósága miatt az egyes témakörökön belül eltérő hangsúllyal van 

jelen. Ilyen irányú kutatásaimat három levéltárban végeztem. A legszélesebb körű anyaggal a 

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára rendelkezik, ahol a külön fondban található 

települési anyagok mellett kiemelt figyelmet fordítottam az árvatörvényszéki iratokra, az úrbéri 

perekre, valamint a térképekre. Utóbbi kettő elsősorban az épületek elhelyezkedésére szolgált 

forrásul, valamint a datálási kérdések megválaszolását segítette. Az árvatörvényszéki iratok az 

eszközkészlettel kapcsolatban nélkülözhetetlen források, a XIX. század második felének 

szőlőfeldolgozási gyakorlatára ezekből kaphattunk pontosabb adatokat. Segítségükkel nyílt 

lehetőségem arra, hogy a feldolgozás menetét másfél századon keresztül nyomon kövessem. A 

Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában az előbb említettekhez hasonló forrásokat 

tekintettem át, ugyanis a vizsgált települések közül Etyek ide tartozik. Levéltári kutatásaim 

harmadik helyszíne a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára volt. Itt elsősorban a Térkép- és 

a Tervtár anyagának átvizsgálására volt szükség. 

Az anyaggyűjtéssel kapcsolatban utolsóként a szakirodalom említhető, amelyben a lehető 

legszélesebb körben igyekeztem tájékozódni. Ez teremtette meg annak lehetőségét, hogy a terepen 

gyűjtött anyagot egy tágabb, több esetben országos szintű rendszerbe tudjam behelyezni, amely által 

lehetőségem nyílt összehasonlító vizsgálatok végzésére. Itt említeném meg, hogy a néprajzi 

szakirodalom mellett fontosnak tartottam a szőlészeti-borászati szakmunkák áttanulmányozását is. 

A néprajzi kutatások számára is fontos, első ilyen jellegű magyar nyelvű szakkönyvek a XIX. 

századtól, annak is inkább a második felétől jelentek meg. Tematikájukat tekintve széleskörűek, 

mind a telepítéssel, mind a művelési folyamatokkal, mind pedig a borkészítés technológiájával 

foglalkoznak. Ezen művekben többször hangsúlyozzák a tárolás fontosságát, a jó minőségű borok 
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megőrzéséhez szükséges megfelelő építmények kialakítását is. Ezeket elsősorban borászati 

szempontból érintik, de gyakran leírják, hogy milyen a jó pince. Ezek az adatok azért fontosak, mert 

lehetőséget adnak annak vizsgálatára, hogy mindezeket mennyire vették figyelembe a jobbágyi-

paraszti építkezések során. 

Disszertációm elkészítése során fontosnak tartottam a nemzetközi kitekintést is, amire egy két 

hónapos kutatóösztöndíj keretében, Freiburgban (Institut für Volkskunde der Deutschen des 

östlichen Europa) nyílt lehetőségem (2013. október – december). Ennek során a szakirodalom 

mellett átnézhettem Bonomi Jenő hagyatékát és valamennyi tanulmányát, amelyekben fontos, a mai 

gyűjtések során már fel nem lelhető adatokat találtam. 

Dolgozatomban egy rendkívül széleskörű forrásanyagra építettem, amely mellett kiemelkedő 

szerepet kapott a terepmunka. Ez a komplex szemléletmód az anyaggyűjtés mellett a vizsgálandó 

kérdésekben, a feldolgozás módszereiben is megmutatkozott. Ez utóbbiak közt elsőként a 

tipologizálást, a rendszerezést kell kiemelnem, amelyet az épületekkel kapcsolatban több esetben is 

alkalmaztam. 

Kutatásom, majd dolgozatom megírása során nagy hangsúlyt helyeztem az esettanulmányokra 

is. A terepen megfigyelhető jelenségek, a szőlő-borkultúrában, valamint az épületek életében lezajló 

folyamatok egy része csak egy-egy települést jellemzett, de számos általános érvényű megfigyelést 

is tehettem. Jelen munkában nem volt arra lehetőségem, de nem is tartottam szükségesnek, hogy 

ezen példák mindegyikét felsoroljam, elemezzem. Ezért döntöttem amellett, hogy egyes 

folyamatok, jelenségek bemutatását esettanulmányok, tipikusnak tekinthető utak bemutatása alapján 

végzem el.  

A komplex módszer leginkább a kutatandó téma megközelítésében figyelhető meg, az 

épületekhez tárgy voltuk, tehát népi építészeti leírásuk mellett társadalomnéprajzi szempontból is 

közelítettem, igyekeztem az azokat használó embereket minden esetben figyelembe venni, a gazdák 

változó igényeinek tükrében vizsgálni az épületek funkciójában, formájában bekövetkező 

változásokat. 

Kutatásom elsősorban történeti-néprajzi vizsgálat. A kutatás időszakának a XIX–XX. századot 

jelöltem meg, a források és a terepmunka lehetősége alapján azonban azon belül is elsősorban a 

filoxérától a kollektivizálásig vizsgáltam az egyes kérdéseket. Ugyanakkor a napjainkban végzett 

kutatások, elsősorban a XX. század közepétől lezajló jelentős változásoknak köszönhetően nem 

tekinthetnek el a változás- és jelenvizsgálatoktól sem. Ezen kérdések részletes kutatására viszont 

jelen disszertáció keretei nem adtak lehetőséget, ez egy későbbi, önálló munka keretében 

dolgozható fel alaposan. 

 

A dolgozat eredményei 
 

Az építkezést befolyásoló tényezők 

 

A népi építészeti vizsgálatok kapcsán kezdetek óta felmerülő kérdés, hogy mely tényezők, illetve 

milyen mértékben befolyásolják azt. Szerepükre emiatt már a kutatások kezdetén ráirányult a 

figyelem, de ezeket sokáig egymástól elszigetelten vizsgálták. További probléma volt, hogy egyes 

tényezőknek kiemelt szerepet tulajdonítottak, míg másokról megfeledkeztek. Eleinte nagy figyelmet 

szenteltek az eredetkérdésnek, ezáltal az etnikus jegyek hangsúlyozása állt a kutatások 

középpontjában. Ezen befolyásoló tényező mellett kiemelt szerepet kapott a természeti környezet is, 

amely a gazdasági épületek kapcsán még inkább megfigyelhető volt. Ezek az épületek sok esetben 

jóval kezdetlegesebbek voltak a lakóházaknál, az anyagok minőségére kisebb hangsúlyt fektettek. 

Ez a Buda-vidéki présházakra és pincékre is jellemző. A most vizsgált épületegyüttes speciális 

kialakításának köszönhetően pedig egyértelmű volt, hogy a megfelelő domborzati viszonyoknak 

tulajdonítsák az elsődleges, esetleg kizárólagos szerepet. A népi építkezést alakító tényezők között 

azonban a gazdasági körülményeknek, a gazdálkodás rendszerének, a társadalom vagyoni és 

foglalkozásbeli összetettségének is jelentős a szerepe.  

A Buda-vidéken végzett kutatások is megmutatták, hogy a présházak és pincék kialakulásával, 
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elhelyezkedésével kapcsolatban nem elegendő a földrajzi adottságokat vizsgálni. Természetesen 

ennek nagy szerepe volt, hisz a jó pincének alapkövetelménye a megfelelő domboldal, de több 

adatot is sikerült arra vonatkozóan találni, hogy mind elhelyezkedésükben, mind a kialakult 

típusokban a gazdasági, társadalmi tényezők is szerepet játszottak, sőt kezdetben talán a különböző 

etnikumok is hatással voltak az építészetre. A típusokban, a felhasznált anyagban egyértelműen 

tükröződik a gazdálkodási ág jelentősége, a tulajdonos vagyoni helyzete. Budajenőn pedig a 

társadalmi helyzettel, a telekmérettel magyarázható az épületek helye. A kisebb telkeken élő 

szegényebb népréteg telken kívül tudta kialakítani pincéit, míg a vagyonosabb gazdák lakótelkükön 

hozták őket létre. A vagyoni helyzet tükröződik egyértelműen a pincék nagyságában is. Bár 

kizárólag nem köthető egyik típus sem etnikumhoz, megállapítható, hogy a boltozott, valamint a 

rövid oldali bejárattal rendelkező felmenő falú présházak, amelyeket Jankó János német típusnak 

tartott, általánosak voltak Buda-vidéken, valamint a környező német településeken is. Ennek 

ellenére mégsem köthetők egy etnikumhoz, de lehetséges, hogy inkább az egykori német 

településeken volt gyakoribb ez a két forma. 

 

Az épületek elhelyezkedése és típusai 

 

Az épületek elhelyezkedésének változatos formái figyelhetők meg Buda-vidéken. A fő típusokat 

tekintve már egységesebb képpel találkozunk, de az épületek kialakításában már több eltérés is 

megmutatkozik. Gyakran egy-egy településen belül is több forma látható. A célom az volt, hogy 

mind az elhelyezkedést, mind a típusokat tekintve egy rendszert állítsak fel. Ezekre a kisebb 

területeket érintő vizsgálatokra nagy szükség van. Egyrészt minden esetben a helyi viszonyokat 

figyelembe véve hozhatjuk létre tipizálásunkat, másrészt pedig ezek adják meg a későbbi, nagyobb 

területeket érintő rendszerezések alapját. 

Buda-vidéken az épületek jelentős része a belterület szélén kapott helyet. Megfigyelhető a 

csoportosan (Páty) és a sorban (Perbál) elhelyezkedő forma is. Kisebb részben, de előfordulhatnak a 

belterületen belül is pincecsoportok (Etyek, Zsámbék), illetve a határban szórtan is, de az egyes 

szőlőparcellák végén is felépíthették ezeket az épületeket (Etyek, Zsámbék). A présházak és pincék 

elhelyezkedésüket tekintve tehát rendkívül változatos képet mutatnak. Ezt pedig még színesebbé 

teszi, hogy az elsősorban a szabad királyi városokra, mezővárosokra jellemző forma, a lakóházak 

alatt helyet kapó présház és pince típusa is előfordul, emellett pedig egy viszonylag speciális 

elhelyezkedési mód is ismert. Több településen megfigyelhető, hogy a présház a beltelken 

különállóan vagy a lakóházzal egy fedél alatt áll. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy ez 

elsősorban a német településeken volt általánosabb. 

Az épületek elhelyezkedéséhez hasonlóan a típusok terén is több forma figyelhető meg, bár itt 

valamivel egységesebb képpel találkozunk, az uralkodó forma a présházas lyukpince. Kialakításuk 

terén viszont több eltérés is megfigyelhető. Egyrészt beszélhetünk felmenő falú épülettel rendelkező 

présházas lyukpincékről, másrészt pedig boltozott présházas lyukpincékről. Előbbi forma 

országszerte általános, lényege, hogy az épület épített falakkal és tetővel rendelkezik. A felmenő 

falú présházas lyukpince Budakeszin és Budaörsön volt egyeduralkodó forma, a többi településen 

kialakításukban feltehetőleg az elhelyezkedésüknek is szerepe volt. Tökön kisebb számban 

előfordulnak a falu szélén található „pincefaluban”, a határban pedig szinte kizárólag ez a forma 

ismert. Ugyanígy az etyeki és a zsámbéki határban is ez az uralkodó típus. Ennek oka minden 

bizonnyal az, hogy a boltozott présházas lyukpincéket célszerű volt zárt sorban építeni, mert így 

oldalról támasztották egymást. Ilyenkor a pincék együttes építésére volt szükség, ezért társadalmi 

munkában készültek. Kint a határban, a szőlők végében ilyen kialakításra nem volt lehetőség, ezért 

ott felmenő falú épületet volt érdemes építeni. Ezek két további csoportra oszthatók. 

Rendelkezhetnek hosszú vagy rövid oldali bejárattal. Ez utóbbi igazán Budakeszin és Budaörsön 

volt jellemző, de egyes példányai megtalálhatók Bián, Etyeken, Zsámbékon és Tökön is. 

A felmenő falú présházas lyukpincék mellett a másik fő típus az úgynevezett boltozott présházas 

lyukpince. Ilyenkor a pince elé nem egy rendes házat építenek, hanem felboltozzák az épületet, 

amire aztán földet hordanak. A présházas lyukpincéknek ez a formája legnagyobb számban Pátyon 
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és Perbálon látható, ezen a két településen kizárólagos típusnak tekinthető. Nagy számban ismert 

még Tökön, de több példánya figyelhető meg Zsámbékon, Biatorbágyon és Budajenőn is. 

A présházas lyukpincék mellett a másik előforduló típus a lyukpince, igaz, az ilyen jellegű 

épületek jóval kisebb számban találhatók meg. Ezeket elsősorban a szegényebb réteghez szokták 

kötni, s több esetben kaptam arra vonatkozóan adatokat, hogy eredetileg csak pince volt, s később 

építettek elé présházat. Ebből arra következtethetünk, hogy korábban nagyobb számban lehettek 

lyukpincék, de egy részük elé idővel, ha a tulajdonos anyagi helyzete megengedte, feldolgozó-

helyiség is épült. Buda-vidéken legnagyobb számban talán Zsámbékon voltak lyukpincék, de ezek 

egy jelentős része mára már elpusztult. Összefüggő sorban ma Tökön, a Burgundiában látható még 

ez a típus. 

 

Az épületek datálása és építészeti leírása 

 

A dolgozat egyik fontos fejezete foglalkozik az épületek korának meghatározásával. Mivel ezek 

engedélyhez nem voltak kötve, így pontosan nehéz meghatározni építésük idejét, ezért a kutatások 

sokszor nem is foglalkoztak a kérdéssel. Ennek vizsgálata azonban rendkívül fontos, de ahhoz, hogy 

valamennyire korhoz tudjuk kötni az épületeket, a terepmunkának széleskörű levéltári kutatásokkal 

kell kiegészülnie. A présházakon, ritkábban a pincéken megfigyelhető évszámok mellett a kérdés 

megválaszolásához elsősorban a térképek és az úrbéri perek anyaga nyújtott segítséget. 

Természetesen ezek sem segítik hozzá a kutatót pontos építési idő meghatározásához, arra viszont 

lehetőséget adnak, hogy az egyes pincecsoportok kialakulását kronologikus sorrendbe állítsuk, hogy 

kiderüljön, mely időszakban jöttek létre legnagyobb számban ezek az épületek.  

A zárókövek, az épületek egyéb részeire bevésett évszámok, a térképek, valamint az úrbéri 

peranyag alapján megállapítható, hogy a vizsgált területen a présházak és pincék jelentős része a 

XIX. században alakult ki, a század második negyedétől élte virágkorát az ilyen jellegű építészet. 

Jelentősebb számban Budaörsön és Pátyon vannak korábbi épületek, amely minden bizonnyal 

annak köszönhető, hogy e két településen a szőlőművelés korábban vált vezető, illetve jelentős 

ágazattá, mint a többi vizsgált kutatóponton. A szőlő-borkultúra hanyatlásával az épületek száma 

jelentősebben nem növekedett tovább. Újabb építkezések az 1910-es évektől zajlottak, elsősorban 

Etyeken, ahol ekkor a pezsgőgyártásnak köszönhetően egy virágkorszak köszöntött be. Az épületek 

korának vizsgálata alapján tehát egyértelműen megállapítható, hogy sem az épületek kialakulási 

idejében, sem mennyiségükben nem figyelhetők meg etnikus jegyek, meghatározó tényezőnek a 

művelési ágazat jelentősége tekinthető. 

Az épületek egyes csoportjainak korszakhoz kötése után építészeti leírásukkal foglalkoztam. Itt 

a felhasznált építőanyagokat, az alaprajzi formákat, ezzel összefüggésben pedig az épületek 

gazdasági funkcióját mutattam be, amely szorosabb összefüggésben volt a típusokkal, alaprajzi 

formákkal. Az építési módok, a felhasznált anyagok viszonylag egységesek, elsősorban a helyi 

építőanyagokat használták fel. Amennyiben ezek nem voltak megfelelők, a szomszédos 

településekről hozattak követ. A présházak építésénél általános volt a vegyes falazat, a kő és a 

vályog, míg a pincék boltozásánál a XX. századig a követ használták, majd később egyre inkább a 

tégla kezdett terjedni. Szintén egységes formát mutatnak az épületek az alaprajzot tekintve. A 

felmenő falú présházakban általános volt a kisszoba leválasztása, a boltozott présházak viszont 

egyterűek. Az egyszerűség figyelhető meg a pincék terén is, ezek szinte minden esetben egyágúak, 

a kis oldalággal, fülkével rendelkező típus Tökön figyelhető meg nagyobb számban.  

 

Az épületek gazdasági funkciója 

 

Az épületek gazdasági funkciójával kapcsolatban két kérdéskör vizsgálatára volt szükség. Egyrészt 

a szőlőfeldolgozás menetével, az ennek során használt eszközökkel foglalkoztam, ezek ugyanis 

szervesen együtt éltek a présházakkal és a pincékkel, használatuk, tárolásuk hatással volt az 

épületek funkciójára, elrendezésére. Lévén azonban, hogy kölcsönös kapcsolatról van szó, ugyanígy 

a típus és az alaprajz is befolyással van a présházakban és pincékben megfigyelhető tárgyanyagra. 
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Másrészt az épületek tároló funkciójára tértem ki. Ezt azért tartottam kiemelkedően fontosnak, mert 

a pincékkel kapcsolatos általános vélemény, hogy abban a boron kívül semmi mást nem lehet 

tartani. Ennek ellenére a présházak és a pincék a szőlőfeldolgozás során használt eszközök és a bor 

mellett számos más dolognak is helyet adhattak. 

Az eszközökkel kapcsolatban nem részletes elemzésre törekedtem, ugyanis ez nem alkotta 

dolgozatom tárgyát. Bizonyos szintű vizsgálatukra viszont szükség volt, hisz a szőlő feldolgozása és 

a bor tárolása a présházak és pincék elsődleges funkciója volt. Összességében megállapítható, hogy 

a szőlő feldolgozása során használt eszközök a vizsgált területen viszonylag egységes képet 

mutatnak, etnikus jegyek csak a prések, esetleg a lajt használatában, valamint az eszközök 

elnevezésében figyelhetők meg. Hasonló folyamatok mutathatók ki az eszközökben bekövetkező 

változások terén is, a jelentősebb átalakulások közel azonos időben zajlottak le. Az eszközök 

útjában a németek kitelepítése jelent bizonyos szintű fordulópontot. Míg a magyarlakta területeken 

ezek mind a mai napig nagyobb számban megőrződtek, addig a kitelepített településeken 

jelentősebb pusztulást szenvedtek. Ott, ahol megmaradt a szőlőkultúra, tovább használták a régi 

eszközöket, csak a XX. század utolsó harmadában kezdődött meg fokozatos lecserélésük. Az 

eszközváltás először a prések terén zajlott le, majd lecserélték a kádakat és a puttonyokat, végül 

pedig a kisebb edényeket. A használaton kívüli eszközöket vagy eltüzelték, vagy a pincék mélyén 

korhadnak, esetleg másodlagos funkcióban vagy dísztárgyként élnek tovább.  

Az eszközöket régen a présházakban tartották, mivel a pincék sokszor túl vizesek voltak, 

emellett a hordók mellett nem is igen fértek el. Az eszközök terén bekövetkező változások, az 

épületek funkciójában történő átalakulások viszont elhelyezésükre is hatással voltak. Azáltal, hogy a 

présházak egyre inkább a vendégfogadás szerepét is betöltik, illetve hogy egyre többen már nem 

művelnek szőlőt, a présházak egy része fokozatosan elveszti gazdasági szerepét, illetve ez a funkció 

egyre inkább a pincébe szorul vissza. Ezáltal az eszközök többsége is itt kap helyet. 

Bár a présházak és a pincék elsődleges funkciója a szőlő feldolgozása és a bor tárolása volt, 

mégis egyéb termények tárolására, valamint a gazdasági eszközök raktározására is használhatták 

őket. Ezt a funkciójukat viszont nagymértékben meghatározta a szőlőművelés jelentősége, valamint 

a szőlőfeldolgozó és bortároló építmények típusai. A szőlőművelés jelentőségének befolyásoló 

szerepére a legjobb példa Páty. A filoxéra után gazdasági jelentőségét vesztett Pincehegy 

épületeinek egy része új szerepet kapott. Többet pincelakásnak kezdtek használni, más épületek 

pedig általános tárolóhelyiségekké váltak, mivel bort csak nagyon kis mennyiségben tartottak 

bennük. 

 

A présházak és pincék társadalmi életben betöltött szerepe 

 

Kutatási eredményeim alapján az egyes alkalmakat, szokásokat igyekeztem rendszerbe helyezni. 

Ezeknek öt csoportját különböztettem meg: 

1. egyéni kijárás, spontán találkozások  

2. baráti társaságok alkalomhoz nem kötött összejövetelei 

3. alkalomhoz kötött összejövetelek (névnapok, Szilveszter stb.) 

4. szőlőhegyekhez kötődő szokásokban betöltött szerep 

5. szükséglakás, menedékhely 

Az első csoportba tartozó találkozások közé azokat soroltam, amelyek során a gazdák egyedül 

indulnak ki pincéjükbe, de ott később másokkal találkozva összeülhetnek egy pohár borra. Ezen 

események közös jellemzője, hogy nem egy nagyobb, baráti, rokonsági vagy foglalkozási alapon 

szerveződő társaság találkozik előre megbeszélt időpont szerint, hanem a gazdák egymástól 

függetlenül mennek ki, s többnyire a szomszédos pincék tulajdonosai ülnek össze rövidebb időre. 

Ez az egyéni kijárás korábban is, de napjainkban is elsősorban az idősebb korosztályra jellemző. 

Ezzel szemben a második csoportba már azok az alkalmak tartoznak, amikor az összeszokott, 

rendszeresen együtt mulató társaság előre megbeszélt időben és helyen találkozik. Szemben a 

spontán alkalmakkal, itt már hosszabb idejű együttlétről van szó, több esetben főzés is társulhat a 

közös borozás mellé. Ami viszont nagyon fontos, hogy ezek a találkozások sem konkrét alkalomhoz 
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kötődnek, hanem általában minden héten ugyanabban az időpontban rendezik meg az összejövetelt. 

A találkozások harmadik formája, amikor szintén a baráti társaságok, esetleg a tágabb család ül 

össze, de ezek megrendezése már konkrét eseményeknek köszönhető (névnapozás, Újév, 

farsangtemetés stb.). A csoportszerveződés, valamint az előre megbeszélt hely és idő miatt viszont 

szoros kapcsolatban állnak a második típusba tartozó eseményekkel. 

A pincebeli összejövetelek közt utolsó csoportként azokat kell megemlíteni, amelyek már az 

egész közösséget érintik. Ez régen az ország több pontján elsősorban a szőlőhegy védőszentjének 

ünnepéhez kötődött, amely, bár elsősorban egyházi esemény volt, mégis tartozott hozzá egy profán 

rész, amelynek helyszíne a liturgiának helyet adó kápolnával, szoborral ellentétben már a pince 

vagy a présház volt. Ilyenkor minden pince nyitva állt, mindenhol kisebb-nagyobb baráti, családi 

mulatságot tartottak. Újabban a pincebúcsúk mellett egyre nagyobb szerepe van a fesztiváloknak, a 

különböző helyi, közösségi rendezvényeknek, amelyeknek nem egy esetben a pincék és présházak 

is helyszínei. Emiatt ezek kutatására is szükség van, hisz a vizsgált épületek gyakran új funkcióval 

bővülnek. 

A szőlőfeldolgozó és bortároló építmények ötödik, egyben utolsó társadalmi jellegű funkciója 

már jelentősen eltér az előbbiektől. Ennél már nemcsak egy meghatározott alkalomhoz kötődő 

társas összejövetelről van szó, hanem az épületek bizonyos okokból lakótérré válnak. Itt egyrészt a 

pincelakásokkal foglalkoztam, amelyeknek a XX. század közepéig Budakeszin, Pátyon és 

Zsámbékon volt szerepe, majd a második világháború után Budakeszin és Budaörsön, ahol az 

elhagyott szőlőfeldolgozókat és bortárolókat kezdték ilyen célra használni. Másrészt figyelmet 

fordítottam az épületek háborúban betöltött szerepére, arra, hogy milyen módon nyújthattak 

védelmet a lakosság számára és jelenthettek óvóhelyet az értékeknek. 

Kutatásaim jól mutatják, hogy a szőlő feldolgozására és a bor tárolására létrejövő présházak és 

pincék gazdasági funkciójuk mellett számos más szereppel is rendelkeztek és rendelkeznek a mai 

napig. A férfiak életében a legfontosabb szórakozóhelyek voltak, a mindennapi spontán 

találkozások és a rendszeres hétvégi baráti összejövetelek mellett több ünnepi alkalom helyszínei 

lehettek. Ezek mellett viszont válságidőszakokban, katasztrófák közeledtével ezrek számára 

jelentették a menedéket, az életet. Ezen szerepekre az általam vizsgált területről több adatot is 

ismerni, s ezek egyértelműen mutatják, hogy ezek a funkciók az évszázadok során mindvégig 

megvoltak, igaz, nem változatlanul. Az épületek minden esetben alkalmazkodtak az azt használók 

igényeihez, a történelmi és gazdasági változásokat figyelembe véve kaphattak új funkciót. Emiatt a 

présházak és pincék társadalmi életben betöltött szerepét minden esetben ezeknek a folyamatoknak 

a kontextusában kell vizsgálni. 

 

A gazdasági, politikai és társadalmi változások hatása 

 

A gazdasági, politikai, társadalmi változások a szőlő-borkultúrára, azon belül is az épületekre, az 

eszközökre, a szőlőhegyi, pincebeli életre jelentős hatással voltak. Ezekre a vizsgált települések 

nem mindig azonosan reagáltak, a kényszerű körülmények hatására eltérő utakat jártak be. Mindezt 

jól mutatja, hogy még egy ilyen kisebb területen is, annak ellenére, hogy bár alapjaiban egyezett a 

szőlő-borkultúra, egészen más formák, funkciók jöhettek létre, a szőlőművelés története máshogy 

alakulhatott még két szomszédos településen is. Disszertációm végén ezeket összefoglalva, négy 

települést kiválasztva mutattam be a speciális utakat, valamint azokat a jelentős gazdasági, politikai, 

társadalmi jellegű folyamatokat, amelyek ezen eltérésekhez vezettek. Részletesebben a filoxéra, a 

német kitelepítések, valamint a kollektivizálás hatásával foglalkoztam, ezek ugyanis egyes 

településeken alapjaiban változtatták meg a szőlő-borkultúra helyzetét. 

Az első csoportba azok a települések tartoznak, ahol a filoxérát követően csak minimális szinten 

történt meg a helyreállítás, így az épületek történetében is változások következtek be. A vizsgált 

területről ide egyedül Páty sorolható. Útja azért sajátos, mert bár az egykori feldolgozók és 

bortárolók jelentős része elvesztette korábbi funkcióját, de a településhez közeli fekvés lehetővé 

tette, hogy új szerepben éljenek tovább. A kis mennyiségű bor tárolása mellett alkalmasnak 

bizonyultak arra, hogy általános tároló helyekké váljanak. Ennek köszönhetően nagy számban 
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maradtak használatban, így a pusztulás sem volt jelentős. Mivel kisebb mennyiségű bort továbbra is 

tartottak bennük, a pincehegyi élet sem múlt el teljesen, a napi kijárás bizonyos szinten napjainkig 

megmaradt. 

A filoxéra természetesen más településeken is nagy csapást mért a szőlőművelésre és a 

társadalomra, de a rekonstrukcióknak köszönhetően, ha nem is a korábbi mennyiségben, de 

továbbra is jelentős maradt a szőlőművelés, az épületek nagy része megőrizte eredeti funkcióját. 

Ezen települések történetében a drasztikusabb változásokat a német kitelepítések okozták. Ide 

tartozik Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Perbál, Zsámbék és a mai Biatorbágy elsősorban torbágyi 

része. A legszemléletesebben Budaörs példáján lehetett ezt az utat bemutatni, de valamennyi 

településen jelentős volt a pusztulás. Budaörsön és Budakeszin viszonylag rövid idő alatt szinte száz 

százalékos pusztulás ment végbe, az egykor gazdasági funkciót betöltő épületek egy jelentős részét 

elhagyták, más részüket pedig állandó lakás céljára kezdték el használni. A présházaknak és 

pincéknek csak kisebb része tudta megőrizni eredeti funkcióját. Budajenőn, Perbálon, Torbágyon és 

Zsámbékon szintén elvesztette az épületek egy jelentős része korábbi rendeltetését. Budajenőn és 

Torbágyon viszont nagy számban ezek a lakótelken voltak, ahol tárolóvá válhattak. Perbálon, mivel 

boltozott présházas lyukpincék voltak, nem voltak alkalmasak az átalakításra. Itt inkább elhagyták 

őket, de így megőrződtek eredeti formájukban. Budakeszi és Budaörs mellett Zsámbékon volt a 

legnagyobb a pusztulás. Itt a Józsefvárosi gödör 72 pincéje szinte teljesen megsemmisült, de 

jelentős károkat szenvedtek a település széli pincesorok is. Az egykor németek lakta falvak, városok 

közül egyedül Etyek története alakult másképp a szőlőművelést tekintve. 

A második világháborút követően itt is jelentősebb rombolások, pusztulások mentek végbe az 

épületeket tekintve, s eleinte ugyanúgy problémát jelentett, hogy az új lakók nem igazán értettek a 

szőlő műveléséhez. A pezsgőgyártáshoz megfelelő borokból származó haszonra viszont a 

termelőszövetkezet is felfigyelt, így itt a kollektivizálás a művelési ágnak nem újabb hanyatlását, 

hanem fellendülését eredményezte. Ennek eredményeként Etyek mind a mai napig a borvidék talán 

legjelentősebb és legismertebb települése, amely pincesorokhoz kötődő fesztiváljai tekintetében is 

kiemelkedik a környék települései közül. 

A negyedik típusú útra Tököt lehet említeni. Ennek fő jellemzője a folytonos pincekultúra. Erre 

azokon a területeken volt lehetőség, ahol a filoxéra után megtörtént az újratelepítés, nem érintették a 

második világháborút követő kitelepítések, a kollektivizálás alatt nem vették el a földeket, a 

viszonylag zárt elhelyezkedés pedig többnyire megkímélte a szőlőhegyeket az átalakításoktól. Ez a 

folytonos kultúra nagyon jól megmutatkozott a gyűjtések során is. Szemben a többi településsel, itt 

viszonylag nagy számban őrződtek meg a régi eszközök, a pincebeli eseményekről, azoknak a 

közösség életében betöltött szerepéről még gazdag anyagot lehetett összegyűjteni. 

 

Reményeim szerint Buda-vidék présház- és pincekultúrájáról több szempontból is újszerű, komplex 

szemléletmóddal elemzett monografikus szintű összefoglalás született. Mind a terület-, mind az 

időhatárokat tekintve azonban van lehetőség a folytatásra. Bár foglalkoztam a közelmúltban lezajló 

átalakulásokkal is, mindezeknek olyan gazdagsága figyelhető meg, hogy ezzel kapcsolatban 

érdemes lenne külön kutatást végezni. Terület szempontjából az egykori Budai borvidékre lehetne 

kiterjeszteni a vizsgálatot, de további érdekes kérdéseket vethetne fel az is, ha más magyarországi, 

egykor németek lakta vidékeken történnének hasonló vizsgálatok. 
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