Csák Attila, Pátyon élő szobrász és restaurátor vagyok.
Amikor 30 évvel ezelőtt ebbe a faluba költöztem az első felfedező sétáimon először a település utcái
és a házak adták az első benyomásokat az itt élő emberekről. Kevés kivétellel a lakóházak magukon
viselték a mindennapi élet nyomait, az egymást követő generációk ízlését és ízléstelenségeit. A
múltbeli pillanatok csak kevés helyen bukkantak fel.
A felderítő sétáim során eljutottam a falut szinte körbeölelő dombra, vagy ahogy az ős pátyiak
mondják, a „hegyre”, ahol fantasztikus világ fogadott. A fák között egy gyönyörű pincefalu aludta
Csipkerózsika-álmát. Ez aztán egy valódi időkapszula volt. A száznál is több, zömében XIX. századi pince
szinte eredeti állapotában azonnal mesélni kezdett Páty történelméről.
Van például egy pince, amit 1848-ban épített a tulajdonosa. Azt tudjuk, hogy pincét csak jó időjárásban,
tavasz után lehet csak ásni és építeni. Szóval javában folyt Magyarországon a forradalom és a
szabadságharc, de az élet nem állt meg, megépült a pince. Pincét építeni az életigenlést jelenti.
Külön pincéje volt az uradalomnak is. Azt mesélték, hogy a nagypince előtt egy gyönyörű magtárépület
állt. Sajnos az már nincs meg.
Mint megtudtam, az ófalu házai a település területének a legalacsonyabb, leglaposabb részére épültek.
A házak kispincéi belvizesebb voltak, alkalmatlanok a termények tárolására. A Pincehegy pincéi nem
csak a borkultúra kellékei, hanem a házak kamrái is voltak. Itt tárolták a télire való kerti javakat. Ezt jól
tükrözik a pincesípok előtti présházak galériái is. Van olyan pince, ahol az elülső részben külön
mélyedést építettek a kerek gabonatárolónak, hogy ne lógjon bele a közlekedő térbe.
Természetesen a fő funkció a bortermelés volt, erről árulkodnak a tonnás tölgyfaprések, az évszámos,
monogramos, tardosi kőből faragott préskövekkel. A bortermelésre utal az is, hogy a falu
zsellérnegyedét Burgondiának hívják.
A pincék már tulajdonost cseréltek, van olyan, ami már többször is, de még mindig az eredeti építtető
család nevén emlegetik a helybeliek.
Aztán, hogy a szőlők kipusztultak, csak egy-két gazda járt fel ősszel, hogy kipréselje a kis szőlőjét,
eltegye a krumpliját. Ez a pincék szempontjából szerencsésnek mondható, mert a legtöbb az eredeti
állapotában, vagy egy a XX. század elején elvégzett állagmegóvó felújítással átvészelte az idők
viszontagságait.
Gyönyörűek az eredeti, kopott ajtók, az eredeti zárak. Külön tanulmányt lehetne írni a lakatos
trükkökről, amiket itt alkalmaztak.
Napjainkban a falu megint rátalált a pincefalu szépségére. Újra megindult a bortermelés, igaz, nem
ipari, inkább csak kézműves méretekben. Több mint húsz éve megrendezi a falu a Pátyi Pincenapokat,
ahol a falu apraja-nagyja találkozik, szórakozik.
Úgy gondolom, ez a falu egyetlen olyan közösségi helye, ahová az emberek nem hozzák fel a
mindennapok rossz, politikai és munkahelyi batyuit. Az is látszik, hogy a pátyiak vigyáznak arra, hogy a
Pincehegy megmaradjon olyan hangulatúnak, amilyen régen lehetett. A pincék helyi védettséget
élveznek.
Úgy hiszem, hogy átgondolva a falu épített örökségét, a Pincehegy a gyönyörű pincéivel az egyik
legfontosabb értékét hordozza.

