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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Páty Faluközösségért Alapítvány

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Czentár László
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Pátyi Pincehegy a pincékkel
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
egészség és életmód
ipari és műszaki megoldások
kulturális örökség
természeti környezet
turizmus és vendéglátás

 épített környezet
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Páty község belterületének déli szélén emelkedő domboldalon
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
tájegységi
megyei
 települési

külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A pátyi Pincehegy
A budai hegyek délnyugati végében van Páty község, a fővárostól alig 20 km-re. Ez a vidék a hajdani
Pilis megye volt a középkorban az ország közepe. Három királyi székhely között feküdt
(Székesfehérvár, Esztergom, Buda). Sűrűn lakott és művelt terület volt. Szőlőtermelő vidék. A budai
hegyvidék déli szegélyén a Gellérthegytől a pátyi Mézeshegyig termett a híres budai vörös.
A török kiűzésével a vidék pusztává lett. A lakatlan falvakat német telepesek szállják meg, akik a
szőlőművelést is folytatják. Alig egy-két magyar község maradt: Páty, Tök, Tinnye, Bia.
Ekkoriban Páty gazdasági életének is a szőlő és a lótenyésztés az alapja. A határ síkabb részén búzát
termeltek. A múlt század végén hanyatlik le a lótenyésztés (a parlagi lovak nem ütik meg a kötelező
katonai mértéket) majd a filoxéra elpusztítja az egykor virágzó budai szőlőket. Az elpusztult
szőlőtőkék között a víz a termőtalajt is elmossa.A század elején újratelepítik a szőlőket s a rohamosan
fejlődő fővárosi piac közelsége kialakítja Páty gazdasági lehetőségeit.
A boros pincék
Aki Biatorbágy felől jön Pátyra, az mielőtt a faluba érne, elhalad a Pincehegy alján. Présházas pincék
nagyszerű sorai, utcái, mint valami lakatlan város megragadják az arra járó figyelmét. A múlt század
virágzó bortermelésének emlékei.

A falu völgyben fekszik, talaja nedves. A múlt század terméseinek borát nem helyezhették el a gazdasági
udvarban. A talajvíztől kis pincét is lehetetlen volt ásni. A falu eredetileg két házsorból állhatott. A
népesség szaporodásával a falu sokáig nem épített új utcasorokat, csak a két meglévő sűrűsödött. A
telkek elaprózódtak hosszú keskeny csíkokká. Gyakran két család közös udvart volt kénytelen
használni, de a kertet már elosztották. Ezért építettek a pátyi bortermelő gazdák a falun kívül a
domboldalban a Pincehegyen présházakat és pincéket. Erre a domboldalra a falu déli házsorának
kertjei is kinyúlnak. E telkek tulajdonosai itt is találtak alkalmas löszpartot száraz pincék fúrására, de
nehezebb megközelítésük és kicsiny voltuk miatt ezek helyett a többi gazdákkal új, nagyobb pincéket
építettek fent a hegyen.
A Pincehegyen egy részük faragatlan terméskőből épült. A köveket gyűjtötték az erdőben, szántóföldön.
A Pincehegyen az építés előtt már jóval faragtatták a követ. Legjobb volt a biai, mert puhább volt és
fűrészelhető.A Pincehegyen néha közösen építették a pincéket és présházakat úgy, hogy az egyszerre épülő
présházboltok egymást tartották. A szélső pincét támfalakkal biztosították az egyoldalú nyomás ellen.
A legrégibbek az 1820-as évekből valók, akkor kezdhették meg a Pincehegy beépítését. Pincehegyen
minden gazda ott váltott helyet ahol akart. A pince mindig a ház szoros tartozéka volt.
A munka első része abból állt, hogy a domb oldalát függőlegesen levágták és a kikerülő földet
vízszintesen elterítették. Az oldalba vágták a hosszú alagútszerű pincét vagy pincesípot. Ezt belülről
kezdve esetleg szintén boltozták. A kő- vagy téglaív és a föld közötti részt úgy tömték meg, ahogy
haladtak kifelé. A pincvesípból - aszerint, hogy milyen hosszú volt - egy vagy több szellőző kéményt
fúrtak föl a föld felszínéig, ezek végét szépen faragott kő védte. A síp előtti nagytérre került a
présház. A présház boltozását kőművesek végezték. 5-6 „bógnit" raktak le, akkorát amekkorára a
boltívet akarták, azt végigrakták deszkával, s arra építették a faragott kőboltozást.
Az egész család a kőműves kezéhez dolgozott, gyakran a rokonság is segített. A présház boltozása után
földet hordtak a tetejére. A boltívet „bókony"-nak nevezték. Az első oldalán szögletes v. félköríves
kőkeretes ajtót hagytak, és 2-4 kis ablakot; 4 ablak volt azoknál a pincéknél, melyeket lepadlásoltak.
Az ilyen présházak falára gyámköveket építettek be, melyeken a ledeszkázott gerendák nyugodtak. A
présházak ajtaját keményfából készítették és vaslemezekkel borították. A vasajtók zárjait préselt és
kalapált kovácsmunkák díszítették. Egy ajtón több zár is volt, melyek együttműködését csak a gazda
ismerte.
A pince sípjában a hordók, a présházban a nagy tölgyfaprés, s a bor egyéb szerszámai voltak. A padláson
(ha volt) leöntve állt a gabona.
A pincék szárazak és hűvösek voltak. A szelelőkémények segítségével jól is szellőztek. A ház
macskájának külön nyitva hagyott járása volt, hogy az egereket pusztítsa. Mivel már nem termeltek
annyi bort, volt hely bőven a burgonyának, répának. így a présház teljesen átvette az éléskamra
szerepét. A kenyér jobban elállt, a tej jobban feladta a fölét. Nagyobb biztonságban volt a tűz és a
rablók elől mint lent. Ezért ragaszkodott az olyan gazda is a pincéhez, akinek semmi bora sem termett.
A pince építési költsége is nagyobb volt a házénál. Abban az időben, mikor a pincék legnagyobb része
épült - az emlékezet szerint - a házak kicsik és vályogból valók voltak. A gazda gondja inkább az volt,
hogy szép, kőből rakott pincével büszkélkedhessen.
A házakból a kertek mezsgyéjén futó ösvények vezettek a Pincehegyre. Az ösvények végén a meredek
partba lépcsőt vágtak és korláttal szegélyezték.
Majdnem minden pincében volt tűzhely, a „tüzelőódal". Egy vakablak felett volt a kürtő, mely alatt
láncon bogrács lógott. A bort kis poharakból itták, hogy sokat tudjanak inni. Ha egyik pincében
megunták, átmentek a másikba. A gazda legényfiának átadta a kulcsot, hogy barátaival kint
maradhasson. Még a cigányt is kivitték ilyenkor.
Közösen igen ritkán használtak pincét. A gazda igyekezett minden fia számára külön pincét hagyni. Ha
két testvérnek egy jutott, az ajtó két kulcsra járt. Az ajtót csak közösen nyithatták.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A község borvidék jellege a XIX. század végén szűnt meg, egy nagy filoxérajárvány pusztította el a
telepítéseket. A hajdan volt gazdák pincesorainak hangulata ma is megejtő. Több mint száz régi
pince bújik meg a lombos fák között, várva a szomjazó vándort egy pohár jó borra. A hangulatos
séta mellett a régi-új gazdák szívesen mutatják meg a környéket, ahol a Zsámbéki-medence egyik
legegységesebben megmaradt pince-sora található.A megújjulás megindult. Segíti ezt a
megújhodást az 1994 óta évenként megrendezett Pátyi Pincenapok eseménysorozata a pátyi
borosgazdák részvételével, valamint a közép és ifjabb korú pincetulajdonosok borkultúra iránti
elkötelezettsége és az általuk 2010-ben újjáalakult Budakörnyéki Borkultúra Egyesület létrejötte.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Páty Fejezetek a község életéből I. kötet
Páty Faluközösségért Alapítvány
Páty Fejezetek a község életéből II. kötet
Páty Faluközösségért Alapítvány
Páty Régi képeslapok és emlékek gyűjteménye
Rokolya Péter
Nekem szülőfalum I-II-III. kötet
Wiedermann Gábor
A Mi kis Pincehegyünk film link: https://youtu.be/xx9Qr30w0k8
http://public.neprajz.hu/neprajz.06.10.php?bm=1&as=57163&kf=P%C3%A1ty

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.paty.hu
www.pincefalvak.hu

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

