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Ajánlás az Olvasóhoz
a miskakancsó gyűjtemény elé

Tapolcai kisdiák korom óta ismertem, kezdetben csak látásból, 
majd idővel mind közelebbről Zentai Gábor barátomat, akivel bár 
egy nap híján 30 évnyi korkülönbség ívelt köztünk, ám mégis ba-
rátok lehettünk. Ismeretségünk szőlőszomszédsági eredetű, miután 
a Szent György-hegy raposkai oldalában virult szőlőskertjét s apám 
egykori szőlejét mindössze egy dűlőút és egy kápolna választotta el 
az 1970-es évek középső harmadától emlékeimben élő időkben. 
Jól emlékszem présházának berendezésére is, amely egy valósá-
gos és élő néprajzi, s egyben borászattörténeti házi múzeumként 
gyönyörködtette az oda betérőt. A gyorsan szaladó évek közben 
a kapcsolatunk gazdagodott, fejlődött, figyelte és számon tartot-
ta pályám alakulásának szakaszait, s majd pályakezdő tanárkorom 
első éveiben együttműködést kínált. Tudományos ismeretterjesztő 
előadásokra kért fel a kutatási témáimról és kiállításokat rendez-
tem, nyitottam meg az általa igazgatott kulturális intézményben, 
a tapolcai Batsányi János Művelődési Központban. Vetítettem, 
előadtam diákoknak, nyugdíjasoknak és sokaknak régi délvidéki 
várainkról, erdélyi templomerődökről, kalotaszegi templomépíté-
szetről, balatoni várainkról, vidékbeli török és kuruc hadiidőkről, 
tapolcai katonai repüléstörténetről, lezuhant második világháborús 
repülőgépek roncskutatásáról, miegymásról. És a miskakancsókról! 
Ráadásul jó sokszor. Valahogy megtalált a tőlem amúgy sem idegen téma, meg rajtam is maradt. 

Zentai Gábort, mint a kortárs tapolcai kulturális élet prominensét szerteágazó érdeklődési körök, tematikai nyi-
tottság és lelkes gyűjtőszenvedély jellemezte. Közismert és kiállításokon gyakorta bemutatott kollekciói voltak a 
fotó, Biblia, érmészeti, plakát, szakácskönyv, vasúttörténeti stb. gyűjteményei, továbbá a talán legkedvesebb: a 
miskakancsó gyűjteménye. E másfélszáz darabos kincse a Hajdúságtól az Őrségig szinte az ország valamennyi faze-
kas tájáról válogatva dicsérte és népszerűsítette a kiállításain e különlegesen magyar edénytípust. S e kiállításokból 
is volt sok. Közel félszáz. Tapolcától Székesfehérváron át Szombathelyig, Magyarpolánytól Celldömölkig és még 
sokfelé. Kettőnk együttmunkálkodása ezen a téren mélyült el igazán. Az elmúlt 15 évben közel 10 alkalommal kért 
fel egy-egy bemutatkozó kiállításának a megnyitására, amelyeknek mindig szívesen tettem eleget. Külön és közös 

Zentai Gábor
(forrás: Tapolcai Újság, VII. évf. 16. sz.)
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Zentai Tiborral és Zentai Csabával a gyűjtemény 
átvétele napján

szép emlékünk volt 2010-ben a celldömölki Kemenesalja 
Művelődési Központban rendezett és megnyitott tárlat, a 
Gyenesdiás községházai tárlatnyitó 2011. október 26-án, 
illetve a VIII. Tapolcai Tavasz rendezvénysorozat kereté-
ben 2014. április 24-én nyitott kiállítása a tapolcai (azóta 
megszűnt) Szent Antal Bormúzeumban.

Aztán a 2021 nyárvégi napokban is egy miskakancsó ki-
állítás megnyitójára készülődtünk/készülődtem, amely 
szeptember 3-án nyílt volna a balatongyöröki Bertha 
Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár aulájában. A tárlat 
azonban valamivel később nyitott kaput és nem Gyö-
rökön, hanem 2022. május 30-án Gyenesdiáson – de 
sajnos Zentai Gábor emlékkiállításként… Az én Gábor 
barátom ekkor már a tapolcai Új temetőben nyugodott. 
Alkotókedve teljében, váratlanul hunyt el 2021. augusz-
tus 30-án. Miskáiról még életében rendelkezett s azok 
Pékné Orbán Julianna és Pék András fáradalmat nem 
ismerő munkálkodásának különleges eredményeként ma a gyenesdiási Miska Pincében hirdetik egyszerre az ő 
gyűjtő/kultúraalakító életpéldáját, nemzeti kerámiahistóriánk egyedülálló edénytípusának jelentőségét, Julika és 
András alkotói elhivatottságát. Tisztelet mindannyiuknak!

Hangodi László 
történész-főmuzeológus
Tapolcai Városi Múzeum
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0. fejezet 
a pince előélete

Történetünk a 19. század közepén  kezdődött Göcsejben. 
Nem tudjuk, hogy ki, vagy kik  építették azt a két tractusból 
álló boronaépületet a rádiházi hegyen, amiben  egy díszes-
nek mondható  faprést helyeztek el.  Göcseji tájra jellemző 
tölgyfából, illetve gesztenyefából építették, egy-egy toldás 
beiktatásával, kémény nélkül, a sarokban sárból épített ülő-
padkával, szabad tűzhelyes megoldással.
Családi levelezéseink tanulsága szerint dédapám, Czuppon 
György 1954-ben, a legkeményebb Rákosi diktatúra alatt 
egyezkedett az előző tulajdonossal, bizonyos dr. Kosztolicz 
Sándorral az adás-vételről.
A Kosztolicz családról annyit tudunk, hogy zsidó 
származásuként, a vészkorszak alatt Tófejről Budapestre köl-
töztek, így túlélték a holokauszt borzalmait. Mivel dédapám 

kereskedéssel, gyáralapítással foglalkozott, jól ismerték és becsülték egymást, ezért kerülhetett sor az adás-vételre.  
Dédapám halála előtt 3 évvel vásárolta meg a birtokkal együtt, az akkor már réginek mondott présházat 20.500 
forintért.
Nagyságrendileg ez a vételár  reálértéke 1 év átlagjövedelmének felelt meg.
Dédapám 1957-es halálát követően, nagyapám Nagy László vitte tovább  a birtokot, szintén haláláig, 1990-ig. 
Nagyapámnál gyerekeskedve, felejthetetlen élményként maradtak meg a cserépben főzött gulyások, késsel belevág-
va a cseresznye paprikát, majd a forró, lángoló levest, fakanállal elpusztító gyerek, aki a kanalat is megrágta.
A szomszédok, Czigány Zoli, Németh Pista, Nagy Tibi, Mátay Zoli bácsi, Csana bácsi, akinek a pincéjében hábo-
rús Képes újságból  kivágott német Messerschmidt  repülőgépek díszitették  a pince falát a 70-es évek Magyaror-
szágán….
A forró nyarak, amikor szinte rezeg a levegő a szőlőben, a legkisebbeknek is jutott feladat, a győtény kitépése a 
tükéből. (na , ezt csak a zalaiak ismerik , meg a hébért is…)
A szüretek hangulata, a borfejtés, a hordónak mindig tele kell lennie…
A bicikli kormányra kétoldalt felakasztott demizson, sose láttam vizet inni öregapámékat, de ittasnak sem.
Délutáni alvás, egy öreg lópokrócon, öregapám régi katona sapkájában, ami már permetező sapkává avanzsált. 
Az ismert és ismeretlen embereket behívni, egy pohár fröccsre, politizálni, szidni a rendszert, az időjárást, a pero-
noszpórát, lisztharmatot, az esőt, a meleget, a hideget, egyszóval, élni az életet és élvezni a szabadság megmaradt 
kis köreit. Ez volt a zalai ember menedéke, ahol asszony csak dolgozni járt, politikus, állami hatalmasság, vagy ezek 
képviselői szinte soha nem tették be a lábukat.
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Az öreg pince sorsa nagyapám halála után vált rosszra. A városba való 
költözés, az állandó munkahely, a szülők kenyérkeresete nem kedvezett 
a hagyományos, nyugodt életnek.
Használatra át lett adva, olyan kezekbe, ami a pince lepusztulását je-
lentette.
És ekkor megállt az idő, legalábbis akkor, amikor megjelent az a nagy-
szerű házaspár,  akik képesek visszaforgatni az idő kerekét, akik racio-
nálist csinálnak irracionális dolgokból.
Akik a szó valódi, és jelképes értelmében is egy kör mellett élnek, mely-
nek a hivatalos neve körforgalom. Ennek a körnek az egyik pontján a 
globalizmus mindenhol jelenlévő szimbóluma van, aminek a megjele-
nését van ahol a fejlődés zálogaként ünneplik. 
És a kör ellenpontján él, alkot, épít ez a nagyszerű házaspár, olyan 
épületeket ment meg, szed szét, épít újra, ami látszólag ellentmond 
mindennek, amit ma modernizmusnak, élhetőnek, divatosnak tartunk.
Azonban hiszem, hogy nem Ők  tévedtek. Tudom, hogy irányt fognak 
mutatni, tudom, hogy sokan fogják követni példájukat, és azt is tu-
dom, hogy büszke lehetek arra, hogy egy kicsit részese lehettem ennek 
a történetnek én is.
De most már  a történet Julikáé és Andrásé.

 Németh Ákos 
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1. fejezet 
Rádiháza – 2021.04.08. 

A Gyenesdiási Híradó decemberi számához 2021-ben is megkaptuk a kérdést szerkesztőnktől, Fliszár Katalintól: 
Milyen volt a 2021. esztendő? Erre válaszolva írásunkban megígértük, hogy a kertünkbe került pince restaurá-
lásának történetéről hamarosan beszámolunk. András vállalkozott rá. Íme az 1. fejezet: Figyelj az álmaidra, mert 
megvalósulnak!

Sötétedik, nehezen látni már a faragni valót. A telefonra pillantok, még „csak” fél tíz van.  Közben megérkeztek a 
szúnyogok is. Éppen, hogy megálltam, már érzem őket. Ideje mára befejezni. A kerítés mögül a szomszédos étte-
rem hazafelé tartó késői vacsoravendégeinek beszélgetése hallatszik hozzám. Mi ez a sok vacak fa? Mutat befelé az 
egyik a kertben látszólagos rendetlenséggel szétterített közel kétszáz éves kézzel faragott szelídgesztenye rönkökre. A 
társának szánt kérdés megüti a fülemet. Szerencsém, hogy az ilyen megjegyzéseket, a szánakozó pillantásokat elég-
gé jól kezelem. Szereztem ebben némi tapasztalatot. Elrakom a faragó bárdot egy vödör vízbe. Holnap is lesz vele 
munka. Kis vacsora, aztán valami felséges érzés vízszintes helyzetbe kerülni. Egy fél Miatyánkra tart ma méltónak 
a fáradtság… Különleges az út, ami idáig vezetett bennünket. 
Harmincegy évvel ezelőtt kezdődött…
Gyenesre érkezésünkkel, amikor jelenlegi házunkat akkori állapotában megpillantottuk. Szárnyalt álmodó képze-
letünk, hogy mit is csinálhatunk abból a pusztulásra ítélt romból. Megvalósult. Megtaláltuk azt az embert, Kisházi 
Tamást, kinek mérnöki segítsége nélkül kevés lett volna a saját fanatikus elkötelezettségünk. Megvalósult! Drága 
Apánk tette a lelkünkbe az álmot. Megvalósult! Hányszor végig gondoltuk, hogy itt telepednénk le ezen a szívünk-

nek kedves községben (közösségben). Megvalósult!
A Mérnökúr már huszonöt évvel ezelőtt javasolta, hogy 
álmodjunk egy kis területről kelet felé és arra „nagyon 
illene valami”, ami a jelenlegi dolgainkhoz kapcsolódik, 
pajta vagy pince! Így kezdtünk el „nyomozni”. Gondol-
tunk pajtára, de sajnos a szerkezete miatt kevéssé tartós, 
nehéz eredetit fellelni. Gyönyörű népi építészeti emlékek 
a sokszor méltatlan sorsú vasi, göcseji pincék. Itt is so-
kasodnak az álmot beárnyékoló felhők. Keresés közben 
találkoztunk a visszafordíthatatlanul rossz állapottal, vagy 
éppen nem volt meg a tulajdonosa, vagy túl sok tulajdo-
nosa volt, éppen sokra tartotta, csak területtel együtt le-
hetett volna megvenni, nem lehetett hozzáférni, túl nagy 
volt vagy éppen túl kicsi. Már majdnem volt egy, aztán 
mégsem! Két évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy ez lesz az az A Kerámiaház lakóépületének több, mint 170 éves része
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álom, amit elengedünk. Gondoljunk csak a bölcsészekre, 
akik szerint a kivétel erősíti a szabályt. Azért a szívünk 
mélyén megmaradtunk matekosnak! 
Láss csodát! Áprilisban új fejezethez érkezett a történet! 
A tavaszi kötelező járványügyi zárva tartást kihasználva 
több napot is töltöttünk kerékpározással Hetést és Gö-
csej egy részét bejárva. Egyik ilyen napon hívott Horváth 
Csaba „gölöncsér” barátunk, akinek kb. három évvel 
ezelőtt egy Zalaegerszeg–Csehimindszenti közös túránk 
alkalmával, az Ollári Szőlőhegyen említettem egy romos 
pincét látva, hogy szívesen újjáépítenék egy ilyet. Ismerve 
az ilyetén elkötelezettségünket, nem feledte igényünket. 
Egyszer véletlenül megtudta, hogy Németh Ákos túratár-
sunk édesanyjának van ilyen és esetleg eladná. Azonnal 
szólt. Rögtön egyeztettünk Ákossal, ő az anyukájával, 
közben persze az adrenalin majd szétvetett bennünket. Annyira kíváncsiak voltunk, hogy a Lenti-Rédicsi túránk 
után azonnal felmentünk a Rádiházi Szőlőhegyre körülnézni. Ákos ugyanis elárulta, hogy melyik településen van a 
pince. Mi persze, akik erre még nem jártunk soha, csak találgattunk, hogy pontosan melyik lehet az. Érdekes volt. 
A hegyi út különlegessége, hogy a Rockenbauer Pál által jegyzett „kék” útvonalon fekszik. Aznap éjjel már tényleg 
pincékkel álmodtunk. Az izgalmak csak fokozódtak. Ákos hívott, hogy van egy kis gond. Mi meg azt gondoltuk, 
hogy ennek az álomnak is itt a vége. Nem teljesen így lett. A probléma viszont ott leledzett, ahol a „mi pincénk”.
Eleddig nem láttunk még igazi hegyi embert. Ákos megmutatta a PINCÉT. Két dolgot találtunk benne jónak, a 
szépen faragott prést és a méretét. Itt a vége az első fejezetnek!
A 2. fejezet tartalmából: Keresd a nőt! (a hegyen is) Eső! A Döntés! Találkozás a Hegylakóval!

2. fejezet
A kis gond – 2021.04.12-15.

Az első alkalommal teljesen lenyűgözött bennünket az építmény. A szépen faragott prés, az öreg ajtók. Olyan elva-
rázsolt állapotban jöttünk le a hegyről, hogyha akkor kérdezitek, mit is láttunk, nem biztos, hogy el tudtuk volna 
mondani. Néhány nappal később, amikor visszatértünk, éppen szürke tavaszi esőfelhők simogatták a Rádiházi Sző-
lőhegyet. A felfelé vezető úton elhaladtunk egy kutyát sétáltató esernyős hölgy mellett és hamarosan odaértünk. Az 
építmény előtti szeméttengert jobban szemrevételezve csak most fogtunk fel igazán, mit is vállaltunk Ákosék felé… 
Itt, most meg kell állnunk egy pillanatra, hogy értsétek. Nem az ő felelőtlensége volt a kialakult helyzet. Segítő 
szándékkal engedte évekig a pince elé utólag épített kis szobában lakni a hegyi embert, Lacit, aki valószínűleg úgy 
érezhette, végre a jó sors teret adott gyűjtő szenvedélyéhez. Ennek a többéves, szorgos munkának „eredményét” 
szemléltük döbbenten, mérlegelve a ránk váró feladatot, mikor az út mentén látott hölgy is felért, igaz már kutya 
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nélkül, s a szomszédos, újabban készült pince mellől ránk 
köszönt. Rövid bemutatkozást követően kiderült, hogy ő a 
szomszéd és hasonlóan látjuk a világot. A szeméthegy vo-
natkozásában pedig teljes egyetértés alakult ki. Kiváltkép-
pen akkor, mikor elárultuk, hogy elszállítanánk a pincét, 
de ennek fejében a szemetet bizony el kell tüntetnünk! – 
Ti vagytok azok, akik ezt képesek véghezvinni! – mondta 
Liliána. Szerintem nem volt nehéz megállapítani! Kevesen 
járnak ilyen megszállottak a hegyen, beleszeretve ezekbe a 
romokba. Azért kedves és motiváló volt. Rövidesen beül-
tünk az autóba és a sáros úton lefelé zötykölődve, a szemer-
kélő szürkületben megállapítottuk, hogy a „szemét ügy”, s 
vele a pince is részünkről el van felejtve…
Lenn a lovarda előtt azonban eszembe ötlött, hogy a pin-

ceajtót nem csuktam be. Nem mintha bármit is számított volna, mert semmilyen zár nem volt rajta, de azért ajtót 
nem hagyunk nyitva, ha előttünk be volt hajtva. Visszamentünk ismét, és megint ott álltunk a hatalmas prés előtt a 
pincében. Különös érzés fogott el bennünket. Ismét hatalmába kerített a hegy szelleme. Úgy is mondhatom, hogy 
ez volt a döntő pillanat. Egymásra néztünk és együtt mondtuk ki: Induljon a projekt! Ákosnak is kimondtuk aznap 
este a „boldogító” igent.
Másnap reggel visszatértünk szerszámokkal. Amit elsőként észrevet-
tünk, az az volt, hogy eltűnt a doboz, amibe előző nap néhány érdeke-
sebb vasdarabot félretettem. Itt valaki más is tulajdonosi szemlélettel 
nézi a dolgokat. Hamarosan fény derült a rejtélyre, mert megjelent 
Laci, a hegylakó. Különös, és nem éppen megnyerő külsejű férfi, ko-
rát nehezen tudtuk megbecsülni. Azt mondta, hogy van itt egy-két 
dolga, azokat elvinné. Természetesen engedtük neki… 
Közben Julcsi nekilátott a „haszonanyagok” szelektív válogatásának, 
leginkább az éghetőségre való tekintettel. Közben intéztem egy nagy 
konténert Zalaegerszegről, a gyűjtemény egyéb részeinek, amiket 
nem lett volna illő a hegy egyéb rendezetlen pontjain viszont látni…
A kiérkező teherautó vezetője, amikor meglátta a mennyiséget, meg-
állapította, hogy szerinte négyet fog fordulni. Mi meg azt gondoltuk, 
ha ez így lesz, akkor inkább most visszamondjuk a fuvart és a sze-
métszállítás árát ismerve, megveszünk ezen a pénzen még öt szőlőt, 
pincével hordókkal meg mindennel. Amennyiben nem lehetett volna 
tüzet gyújtani, bizony nem vállaltuk volna a dolgot. Nem szép dolog 



~ 9 ~

a szemét égetése még kicsiben sem, de kissé megnyugod-
va láttuk, nem egyedül töltjük ki az ország szén-dioxid 
kvótáját. A szembeni dombon a stratégiai gáztároló hosz-
szú kéménye is óriási lángot lövell néha az ég felé. Fontos 
tudni: a rádiházi hegy arról is híres, hogy alatta fekszik a 
legnagyobb zalai földgázmező. Erről a pincék XIX. századi 
építői valószínű még nem értesülhettek. Egészen különö-
sek a szőlők végében álló fehér kitörésgátlók. 
Közben fogyogatott az anyag és „hegylakónk” egyre szor-
galmasabban segített. Késő délutánig ott volt velünk és 
szépen folyamatosan dolgozott. Számunkra, megismerve 
a munkáját, érthetetlen volt, hogy miként sikerült ezt így 
„összehozni”. Kérdésemre elmondta, hogy a hegyen vég-
zett munkáját általában ilyen „bartel” ügyletekkel fizették 

ki, és mivel egyre több lett a holmi, már nem volt ura a helyzetnek. Szerintünk azért egyéni ambíciók is fűthették 
a szemét mennyiségét szemlélve. Jókor legyen megjegyezve, hogy Ákosék próbálták más életformára inspirálni, de 
Laci  úgy volt (már bocsánat a hasonlatért), mint Fekete István egyik novellájában a kóbor kutya, aki csapzott volt, 
sovány és sebhelyes, éhes, de a jóllakott gondtalan szobakutyával szemben szabad… 
Hát így teltek a munkás napok és egyszer csak elfogyott a szemét. A terület és mi is fellélegeztünk. Természetesen 
Liliána, a szomszéd és Ákos is… Vége a második fejezetnek! 
A 3. fejezet tartalmából: Mi marad és mi megy? Jó, de ki viszi? Hogyan?

3. fejezet 
A bontás – 2021.04.17-18. és 26.

A ház a szeméthalmok eltűntével kezdett kibontakozni. 
Ahogy így állt szegényem, s néztem, eszembe ötlött Ábel 
sóhajtása a Hargitán: „Édesapám, ha mi a majmoktól let-
tünk volt, akkor a házak ettől!” (Tamási Áron: Ábel a ren-
getegben) Viszont, ha már belefogtunk, folytassuk! Kezdő-
dött a hozzátoldott téglaépítmény bontása, ami az utóbbi 
években Laci legénylakása volt. Ekkor már ő is érezte, hogy 
kialakult körülötte a forradalmi helyzet, és mint egy mene-
külő uralkodó, székhelyét áttette egy másik, évek óta lakat-
lan pincébe. Javainak jelentős részét Ákossal és leányával 
Sárával szállítottuk utána. Sára vállalta, nem kis erőfeszítés 
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árán, hogy a szőlősorok közül is kiszedi a szél által odahor-
dott szemetet. Amíg megfordultunk az utánfutóval, Laci 
valami megmagyarázhatatlan ok miatt, sok holmit szét-
dugdosott különböző helyekre, amint az később kiderült. 
Talán a költöztetés tempója volt túl gyors neki. Meg a köl-
töztetni való sem volt kevés. Amikor Julikával szelektáltuk 
a dolgokat, amire Laci azt mondta, hogy az még neki kell, 
azt külön tettük. Aztán, amikor vinni akartuk az új helyére, 
revideálta a dolgot. Szegény Ákosnál akkor pattant el a cér-
na. Itt nem maradhat semmi!!! Nem is maradt. Legalábbis 
azt gondoltuk. Egészen addig, amíg a szomszédasszonyunk 
meg nem érkezett és be szeretett volna menni a házába. 
– Ugye magatoknak tettétek ezeket félre? – kérdezte.  Lát-
ta a megdöbbenést rajtunk, amikor a penészes, „alig hasz-

nált” öltönyöket megpillantottuk. Tényleg ez volt a vége. Mármint a költöztetésnek…
Másnap Flórival megerősítve nekiláttunk a téglahozzáépítés bontásának. Flóri kiválóan kezelte a huszonöt kilós 
egykori kocsitengelyt. Laci is feljött és legnagyobb megelégedésére megtalálta a romok között a harminckét évvel 
ezelőtt lejárt jogsiját, amivel elmondása szerint segédmotort szeretne vezetni. Remélem, valóra válik az álma. 
Megpakoltuk a konténert. Kicsit aggódtunk, hogy ki tudja-e emelni a gép, annyira megraktuk, de aztán két nappal 
később végül is sikerült. Néhány nappal később leszedtem a tetőt. Bizony nem volt nehéz, annyira vacak állapotban 
volt. A cserepek is szét voltak már fagyva. Minden nap, amikor visszamentünk, kicsit izgultam, nehogy a távol-
létünk alatt más folytassa a „bontást”. Az ajtókat meg a prést nagyon sajnáltam volna. Laci azonban helyt állt a 
hegyen. Bár eleinte úgy éreztük mintha a kecskére bíznánk a káposztaföld felügyeletét, alapvetően mindig mindent 
a helyén találtunk. Vége a 3. fejezetnek.
A 4. fejezet tartalmából: Jobbat is találhattak volna! Hogyan lehet a szállíthatatlant mégis felrakni? Miként kezeli Söj-
törön egy Kisgyerek a rakodógépet? Valaki, aki mindig segít, ha kell…

4. fejezet 
A szállítás – 2021.04.20.

Kétheti munka után, ami csak arról szólt, hogy szállíthatóvá tegyük a faanyagot, döntő kérdések előtt állottunk. 
Miként szedjük szét a bárddal faragott, tizenhat centi vastag, fél méter széles, némely helyen hét és fél méter hosszú, 
szelídgesztenye rönköket? 
A XIX. század közepén falvakban az egyszerű gépeken kívül (emelő, ék, csavar) legfeljebb az állatok erejét használ-
ták. Így biztos, hogy ezt a pincét is kézzel rakták fel. Első gondolatunk az volt, hogy mivel bontani elvileg köny-
nyebb, mint építeni, mi is így teszünk! Aztán rájöttünk, hogy ez meghaladja még egy nagyon „rátermett” házaspár 
erejét is. Idegenek lévén a környéken esélyünk sem volt érdemi segítséget kapni. 
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Valami olyan teherautót láttam dolgozni az erdőn egyszer, 
amely képes volt saját magát megrakni. Elképzeltem, mi-
lyen jó is volna ilyen. Nem kevés nyomozati munka után 
sikerült is bekapcsolni a söjtöri Miklós Tamást, akinek ép-
pen ilyen gépe volt, ráadásul hallatlan szerencsénkre, aktu-
álisan kevesebbet kellett az erdészetnek dolgoznia. Tudtuk, 
hogy kell még egy teherautó, és ha lehet olyan, aminek 
a rakodó felülete minél hosszabb. Nem hétköznapi gép-
kocsi vezetője van, aki fel is tud jönni vele az akkor még 
borzalmas rossz földúton a hegyre, nem félti a járgányát 
a behajló fáktól és tud tolatni a terepen jó ötszáz métert. 
Hát egy, csak egy ilyen legény volt talpon a vidéken. A 
neve Kandikó Imre. Már több millió kilométert vezetett 
és harmincegy éve jó barátunk. Elvállalta, hogy segít, de 

azért előtte konzultál Tamással. 
Az ottaniakkal megbeszéltük, hogy egy reggeli időpontban kimegyünk Söjtörre, aztán együtt Rádiházára és meg-
tekintjük a helyszínt. Tamás bemutatta egy munkatársát, aki majd a gépet kezeli. Simon Károlynak hívták a jól 
fejlett, egészséges fiatalembert, akit legnagyobb meglepetésünkre a Kisgyerek becenéven ismer mindenki a környé-
ken. Amint később kiderült rendkívül pontos, komoly munkát végez. Saját bevallása szerint a Kisgyerek nevet az 
erdőn kapta, mivel egészen kis korától már ott dolgozott. Aztán javasolták, hogy nézzük meg a Pusztaszentlászló 
feletti szőlőhegyét, úgyis útba esik, ahol újjáépített a közösség egy régi boronapincét. Ahogy a templom mellett 
elhagytuk a falut, rögtön feltűnt a szépen aszfaltozott út, s nem láttunk a hegyre felfelé menet egyetlen romos, gon-
dozatlan pincét sem, viszont annál inkább szépen metszett 
szőlősorokat. Kísérőnk büszkén mutatta a szépen tető alá 
hozott építményt. Inspiráló volt látni. Közben spontán 
megérkezett Kaj István polgármester is a macskáit etetni, 
így azonnal tudtunk gratulálni az évek óta folyó munká-
jukhoz, mellyel közösségük ismét méltó rangjára emelte 
a hegyet. Aztán nagyon kontrasztos volt a nem messze 
elterülő rádiházi szőlőhegy csapzott útján felkapaszkodni 
terepjáróval az egy két kivételtől eltekintve romos elha-
gyott pincék közt, az elvadult szőlőbirtok tetején díszlő 
építményünkhöz.
Tamás kiszállt és homlokráncolva járta körbe, jó kétheti 
fáradtságos munkánk és nem kis „anyagi” ráfordításunk 
eredményét. – Hm! Jobbat nem találtak? - jegyezte meg. 
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Egymásra néztünk Julcsival. Hát sok szép gondolat futott végig bennünk, de azt hiszem ezeket jobb, ha nem osz-
tom most meg senkivel. Így hát vége a 4. résznek.
Az 5. fejezet tartalmából: Miért most esik, amikor eddig nem? Forgalmi helyzet a hegyen… Hazafelé.

5. fejezet
A bontás rönkfogóval – 2021.04.27.

Amennyire segítség volt a szemét megsemmisítésekor az 
eső, most bizony ellenünk dolgozott. Akkor bátran mer-
tünk erős tüzet rakni, mert a környező növényzet át volt 
ázva és nem kellett tartani, hogy szétterjedhet. Az akkor 
még elég elhanyagolt állapotban lévő hegyi út felázva 
napokig lehetetlenné tette a feljutást a teherautóknak. 
Egy hét múlva nagyjából felszáradtak az utak, sofőrjeink 
egyeztettek és létrejöhetett a várva várt találkozás. Gépé-
szeink ragyogóan megértették egymást, elhelyezkedtek és 
megkezdődött a munka. 
Kiderült, hogy Kisgyerek (Simon Károly) tudása aranyat 
ér. Nemcsak azért, mert azt a több tonnás rönkfogót a 
rakodógépen úgy kezelte, hogy egy doboz gyufából is ki 
tudott volna vele húzni egy szálat, hanem azért is, mert 

már vett részt ilyen munkában. Sok hasznos tanáccsal szolgált a maga csendes módján. Nagyon módszeresen szedte 
szét a boronaházat, amely nagyjából száz darab kisebb-nagyobb, különböző állapotú fa alkatrészből állott. Jelölő 
festékkel beszámoztam a fákat, felülről-lefelé, égtájak sze-
rint, hogy nagyobb esélyünk legyen a rekonstrukcióra. Jul-
csi közben folyamatosan fényképezett. A képeknek később 
óriási hasznát vettük. Kandikó Imi hosszú autójára kerül-
tek a nagyobb elemek. Némelyik így is lelógott a platóról, 
de még a határon belül volt. Természetesen itt sem mehe-
tett minden zökkenő-mentesen, mert abban a pillanatban, 
hogy „letalpalt” Kisgyerek, fölmászott a kezelő panelhez a 
bakra, máris megjelent az úton egy őstermelő. Mivel a he-
gyen nincs kitérő, félre kellett állnia. Jellemző Karesz türel-
mére, hogy félreállt egymás után kétszer-háromszor is. Úgy 
tűnt azonban, hogy aznap a környék minden férfi emberé-
nek sürgős dolga akadt a hegyen. A helyi „erőknek” szeren-
cséjükre nincs napi tapasztalatuk a budapesti közlekedésről, 
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ami abból is látszott, hogy némelyek rögtön hangot is adtak elégedetlenségüknek a pillanatnyi megállás miatt. 
Közben szépen sikerült leszedni mindent és megrakodni. Minden darabot feltettünk függetlenül attól, hogy milyen 
állapotban volt. Laci betyár döbbenten nézte egykori lakóhelyének útra kelését. A fiúk rögzítették a rakományt és 
a pincénk elindult új lakóhelye felé. Rádiházi néprajzi értékmentésünknek azonban csak néhány nappal később 
lett ténylegesen vége, amikor még az utolsó simításokat is befejeztük. Elgereblyéztük az építmény helyét, és „fel is 
mostunk”. Itt van vége az 5. résznek. 
A 6. rész tartalmából: Már csak éppen ez hiányzott! Régi fát vegyenek! Vagy mégse? 

6. fejezet
Érkezés gyenesdiásra – 2021. 04.27-28. és 05.27.

Amíg az autók gurultak hazafelé, tettünk még egy kört a 
hegyen. Tanulságos volt. A néhány ott maradt gazda rend-
kívül erős kerítéseket volt kénytelen építeni a sűrű vadállo-
mány ellen. Találtunk olyan pincét, ahol a bádog edények, 
poharak még az asztalon álltak, mintha a vendégek most 
távoztak volna, nem pedig ötven éve. 
A rakomány szerencsésen megérkezett Gyenesdiásra. A 
terület szépen előkészítve, fű levágva, szívünk ünneplőbe 
öltöztetve. 
Mielőtt folytatnám, engedjetek meg egy rövid kitérőt. Né-
meth Ákos, zalaegerszegi barátunk közvetítette a pincét, 
hogy úgy mondjam ő volt a befutó. Előtte egy évvel már 
egyszer felcsillant a remény, hogy lesz valami. Kasza Attila 
nagykanizsai ismerősünknek egy teljesen véletlen látoga-
tása során említettük, hogy érdekelne egy ilyen építmény, 
amit ide képzelünk el. Mint megtudtuk a balatonszentgyörgyi Csillagvárba is ő közvetítette az ott álló régi pincét. 
Ígéretet tett, hogy utána néz ott a környéken. Nyomozott, mint igazi profi ingatlanos, és néhány hét után hívott is 
minket, hogy Eszteregnye hegyén talált is szerinte nekünk valót, aminek azonosítható és fellelhető a tulajdonosa, 
valamint el is adná csak az építményt. Kellően felajzva indultunk a megtekintésre. A viszonylag hosszú, tizenegy 
méteres épület egy hosszában elhelyezett óriási, hét és fél méteres prést takart. Sajnos csak a hordók tárolására alkal-
mas, kisebbik tér volt boronafal, a többi meg patics (fonat, sár tapasztással), ami elképesztő állapotban volt. Persze 
mi azonnal beleszerettünk. 
A napokban Fehér Csaba balatonhídvégi gazdász barátunkkal beszélgettünk ezekről a présméretekről. Az Ő megfi-
gyelése szerint, általában nem volt szinkronban sem a pince mérete, sem a szőlőterület nagysága a préssel. Szerinte 
a hegyi férfiak közötti „vetélkedés” produkálta ezeket a sokszor tényleg döbbenetes méretű eszközöket. Valahogy 
olyanképpen, mint manapság az autók. Szerintem érdekes néprajzi teória. 
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Akkor visszatérve Gyenesre, azonnal felhívtam az ügyben 
leghitelesebb barátunkat, Gyanó Szilvia néprajzkutató 
muzeológust, a zalai szőlőhegyek világának jó ismerőjét. 
Megkértük, hogy legyen a segítőnk a pince állapotának 
értékelésében, a szállíthatóságot is alapul véve. Ő a pár-
ját, Vincét ajánlotta, aki a régi faanyagok szakértője. Vin-
ce a helyszínen alaposan körülnézett és azt mondta, hogy 
szerinte csak az ajtó megér annyit, amennyit kérnek az 
egészért. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy más hasz-
nálható dolog nem is igen volt rajta. Egészen beleéltük 
magunkat, már a fuvart szerveztük, amikor jött a hideg-
zuhany. Ingatlanosunk bosszankodva hívott, hogy a tu-
lajdonos a „fogtündérrel” folytatott éjszakai beszélgetés 
hatására, amit a boltban tett reggeli látogatása csak meg-

erősített, ötszörösére emelte az árat. Mikor Vincének említettem ezt, csak mosolygott. Mint sokat tapasztalt régiség 
kereskedő azt mondta, az ilyen is benne lehet a pakliban. Jó időre kedvünket szegte az eset. Akkor el is engedtük. 
Igazán újult erővel áprilisban startoltunk rá újra a dologra. A legelső volt, hogy községünk vezetőjével egyeztet-
tem az elképzeléseinkről. Ismerve az épített örökségünk iránti elkötelezettségét, biztos voltam a támogatásában. 
Fő építészünk következett, ő is ismer bennünket, szóbeli tájékoztatásunk alapján azt mondta, részéről nem lát 
akadályt. Két hónappal később Horváth Zoltán legnagyobb nyári melegben egyszer kénytelen volt kijönni meg-
nézni közelebbről, hogy mit is csinálok. Egyeztettünk még egyszer a helyszínen. Elmondása szerint valamelyik 
névtelen „rajongónk” feljelentést tett az Építési Hatóságnál, hogy „nézd már, ez meg itt gerendaházat csinál, amit 
itt a helyi szabályok szerint (nem tudom miért) de nem 
lehet. Sejtem, hogy valami hozzáértő ember lehetett.  Ez is 
csak megerősített, hogy jó úton haladunk. Harminc évvel 
ezelőtt, amikor jelenlegi lakóházunkat bontottuk ki a sze-
métből, akkor is feljelentett valaki, mégis elismerten szép 
lett a végeredmény. 
A házunk és az egykori „Kasza kúria” (ennek a helyén áll 
most a Tourinform iroda meg a többi intézmény) között 
jórészt szőlő volt. Tehát a pincénk Gyenesdiás egykori 
hegyközségi szellemiségének megfelelő helyre került. Fon-
tos, hogy időben is azonos keletkezésűek az útszélén álló 
lakóházzal.
Érdekes véletlen, hogy a Kék körről a Kék túra útvonalá-
ra került, a ráfestett jelzést nem is kellett megváltoztatni. 
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(Volt már túrázó csapat, aki a Csokonai közön ment el, mert látta a pincén hátul a régi jelzést). 
Annak idején kutattuk a régi házunk eredetét, és Fodor Iván barátunknak köszönhetően van egy 1920-ból való 
Fel-Gyenest ábrázoló térképmásolatunk. Hat (6) ház van rajta feltüntetve! Azóta 121 év telt el. Hát van változás! 
Elnézést a vargabetűért, de ezeket tudnotok kellett, hogy értsétek, miért hoztuk ide ezt a pincét.
Másik fontos dolog, amit tisztáznunk kell, hogy egyéni céljainkhoz soha nem igényeltünk és nem kaptunk sem-
milyen anyagi támogatást pályázati és egyéb helyekről. Ez a mostani projektünk is, mint minden eddigi, teljesen 
önerős, ahogy most szokás mondani. 
Közben a Kisgyerek gyönyörűen kirakta a géppel a házat síkban, oldalanként, számozás szerint, ami hatalmas segít-
ség volt a későbbiekben. Imi autójáról is ügyesen lerakodott. Elköszöntek a fiúk, és a fárasztó nap után mindenki 
ment pihenni. Vége a 6. résznek.
A 7. fejezet tartalmából: Mi lesz belőle? (Székelykapu vagy fogpiszkáló!)

7. fejezet 
Mi lesz ez? Székelykapu vagy fogpiszkáló? 2021. 04.27.-06.25. 

Alighogy megérkezett a régi anyag, már másnap több vevő is akadt volna rá! Aztán a következő héten még többen 
rákérdeztek, adunk-e el belőle. További megpróbáltatást jelentett a naponta gyalogosan arra közlekedő emberek 
egyébként teljesen érthető kíváncsiságának kielégítése. Lehetetlen azonban azt láttatni az emberekkel, egy-két ki-
vételtől eltekintve, ami nekem már készen van a fejemben. Hasonlatosan a jó fényképészhez, kinek a kész kép már 
ott kell, hogy legyen a lelkében, mielőtt exponálna. Itt a pince esetében pedig hat hónap alatt készült el a „kép”. 
Mi lesz itt? Legalább százszor kellett válaszolnom. Ilyenkor a protokoll így hangzott: – Itt egy néprajzi értékmen-
tésnek tanúi Önök. – Miért mi ez? – Ez egy XIX. századi borona pince! – Aha! És milyen mély lesz? – Ezek felszí-
ni pincék voltak! – Jé! Akkor miért pince? Ja! Meg miért 
borona? Felénk azt húzzák, nem pedig építenek belőle! És 
így tovább… Érthető, hogy a legtöbbet hajnalban, meg 
késő este dolgoztam, vagy a kupac mögé lapulva vártam, 
hogy továbbmenjenek. 
A fa jelentős részét megette az idő, a nedvesség. A rossz 
tető miatt hosszú időn keresztül ázott, és még újonc pince 
korában a rovar kártevők is elvégezték a magukét. Eszem-
be jutott madéfalvi barátunk, Ványolós András zenepe-
dagógus, aki egy Gyergyóban bontott, szépen felújított 
régi rönkházban lakik családjával a falutól nem messze 
a Hargita alján. Ők összeépítették a fát, aztán néhány 
boldog év után vették észre, hogy más is jól él itt velük. 
Egy bizonyos gomba szaporodott a fában, amelyik addig 
dolgozik, ameddig cellulózt érez. Vissza kellett bontani és 
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konzerválni az egészet, a fertőzött részeket pedig szigorú-
an elégetni. Tudtuk, hogy Andrásnak profik konzerváltak. 
Rajta keresztül jutottunk el a pomázi Pannon Protekt ve-
zetőjéhez, Devescovi Józsefhez, aki jó alaposan végig ko-
pogtatta a fákat és kijelentette: – Reménytelen eset nincs! 
Szeretettel ajánlotta a munkatársait a visszafaragáshoz, 
amíg meg nem látta a Szentgálról származó méretes fara-
gó bárdomat, amit még Herenden kaptam harminc évvel 
ezelőtt Fonyódi Laci szomszédomtól.– Itt magam végzem 
a munkát! – nyugtattam meg. – Képes vagyok kezelni az 
eszközöket!  Megmutatta, mit kell visszafaragni, majd 
azt mondta, hogy számítsuk ki a maradék felületet és ő 
küldi a megfelelő szereket, amelyek segítenek megőrizni 
a fa állapotát. Megköszöntem illendően a tanácsokat és a 

következő hat hétben napi két-három órát faragtam. Közben kihasználtam a kellemesen meleg időszakot (35 fok 
volt sokszor), amikor nem zavarnak napközben a vendégek, és megcsináltam a beton fogadólemezt. A lejtős telken 
aranyat ért Fodor Dávid földmérő barátunk segítsége a szintezésnél. Jóska bátyánk kincstári optimizmusa ellenére 
rengeteg használhatatlan rész került tűzi fának (most is az ég a kandallóban itt előttem). Különös érzés volt ezt a 
170 éves fát megmunkálni. „Belefaragtam magam a történelembe”. Volt olyan rönk, amin 134 évgyűrűt számoltam 
meg. Rákóczi fejedelem idejében lehetett csemete. Tiszteletet érzek, amikor törzsekhez érek. Mentő akciónk végén, 
számos elődöm után, most várhatóan minket fognak szolgálni, és ha jó munkát végzek, utánunk a gyermekeinket 
is. Aztán valamikor majd visszasimulnak a földbe, ahogy mi emberek is tesszük. A szélek faragása is eléggé kimerítő 
volt. Milyen lehetett eleinknek, akik a kör keresztmetszetű fából csináltak szögletes alakot? A frissen bárdolt felület 
gyönyörű flamingó színben pompázott egy két napig, aztán a UV lassan elszürkítette. Közben folyamatosan próbál-
tam segítséget szerezni. Így kerültünk éppen fél éve, a nyári napfordulókor a pusztaszentlászlói hegyre, ahol Miklós 
Tamás javaslatára próbáltunk segítséget szerezni az összeépítéshez. Kiváló embereket ismerhettünk meg, akik igazi 
elkötelezettjei a hegynek és a régi borász életforma megmentésének. Csodálatos estét töltöttünk a hegyen, ahol a 
kilátóból néztük az év leghosszabb napjának utolsó fényeit. Természetesen a segítséget megígérték, nem rajtuk mú-
lott, hogy nem vettük igénybe. Itt vége a 7. fejezetnek. 
A 8. fejezet tartalmából: Magad uram, ha… 

8. fejezet 
Magad uram, ha… 2021. 06.29.-08.30.

A lerakodás utáni napokban sokat gondolkodtam a rönkök között járkálva, esetleg leülve rájuk. Egyik dalos társunk 
az útról autójából betekintve meg is jegyezte: „Mikor dolgozol? Csak azt látom, hogy nézed”. Elfogadható fizikai 
kondícióban vagyok, de rögtön rájöttem, ha másnap is talpra akarok állni, akkor megfontoltan kell emelgetnem. 
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Nagyon motivált az, hogy lássam már a helyükön a ge-
rendákat, igazolva, hogy megfelelő méretűre készítettem 
a fogadó beton lapot. A legnehezebb alkatrészek két-há-
romszáz kilogramm körüli tömegét mindenféle ókori 
módszerekkel, görgők, emelőrúd segítségével tudtam, 
eléggé furfangos módon, egyedül a helyükre tenni. 
Mielőtt tovább építkeznénk, egy kis kitérőre van szük-
ség. Kiváló barátunk, Tóth László június vége felé telje-
sen véletlenül betért hozzánk egy kis eszmecserére, és én 
titokzatos arccal hátra vittem, várva a „hatást”, rámutat-
va a még kétdimenziós pincére. Nem láttam rajta nagy 
meghatottságot. – Annak idején tíz ilyet vettem meg, 
és hatot építtettem fel belőlük. – jegyezte meg. – Na, 
ezt biztosan nem fogom felülmúlni! – gondoltam Lacira 
nézve. Visszavonulása előtt hosszú ideig a magyar vendéglátás és turizmus egyik legnagyobb gyakorlati szakembere 
volt. Kért, hogy nézzük meg a „falut”, amit évekkel ezelőtt csinált.  Julcsival meg is tettük és tényleg valami csodát 
láttunk. Tulajdonosváltás miatt a házak méltatlan helyzetbe kerültek, de amilyen alapos munkát végeztek a szak-
emberei, még száz év múlva is jó állapotúak maradnak. Sok hasznos tanácsot kaptunk, nagyon inspirálólag hatott 
ránk. Egyetlen, de jelentős eltérésünk volt a látottaktól, hogy mi mindenképpen az eredeti formát és méreteket 
akartuk megtartani a külső megjelenést illetően. 
Visszatérve az építéshez, Devescovi József tanácsát követtem. Amíg a százhetven éve nedves, fölbe ágyazott és na-
gyon rossz állapotú, északi és nyugati oldalon fekvő tölgy gerendák helyét téglával aláfalaztam, addig következő sort 

egy kölcsönkapott hidraulikus emelő (béka) segítségével 
tartottam a megfelelő szinten. Érdekes volt követni eleink 
gondolkodását. Ahol rétegenként a borona elemek egy-
másra fekszenek a négy sarkon, centiméter pontossággal 
ki vannak mérve függőlegesen egyenlően. A sarkok kö-
zött a rönkök, hogy milyen alakúak és szélesek, az teljesen 
esetleges, csak illeszkedjen egyik a másikhoz. A második 
sor adta a „legnehezebb” feladatot. Az éppen látogatóban 
nálunk tartózkodó Zalai Tekergők kerékpáros csoportjá-
nak „erő emelő” válogatottja hat fővel oldotta meg a kér-
dést. Köszönet érte. 
Itt már a helyiekben kezdett éledezni a remény, érteni 
vélték mi is lesz ez. A Szabó testvérek kiváló autószerelő-
ink már lassan harminc éve, de ezt az oldalukat még nem 
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ismertük. Teljes összhangban segítettek, ha kellett bármely időpontban. Ahogy nagyapám mondta „fiatal büszke 
erő”. Nagyon hálásak vagyunk nekik! Aztán ekkor jött a főépítészi revízió, amit az előző fejezetben említettem. Az 
„állampolgári bejelentés miatt”. Utána eszembe jutott az Omegának (szomorú aktualitása is van sajnos a dolognak) 
egy hetvenes évek végi lemezén az „Arc nélküli ember” című szám. Sláger igazán sose lett belőle, mert gyakorlatilag 
Haumann Péter monológja az Omega ritmikus zenéjével. Nem is tetszett igazán, de egy sora belém égett! „Az arc 
nélküli ember sötét lelke mély, tőle származik a névtelen levél”.

Visszatérek a munkához. Az elhozott fának húsz százaléka bizonyult 
használhatatlannak, de mivel a födémet és a közfalat nem akartuk 
visszaépíteni, így elég maradt a javításra, pótlásra, és a különböző „stí-
lus elemek” megvalósítására. Úgy augusztus közepére a régi fa nagy ré-
sze már a helyén volt. Amikor egy kedves német vendégemnek sugár-
zó arccal büszkén mutattam a több hónapi munkám „eredményét”, 
megkérdezte nem félek-e, hogy valaki felgyújtja, mert az ilyet feléjük 
fel szokták gyújtani. Elgondolkodtatott. Érdekes egy hely lehet azért a 
hazája. Nem hiába vett az idén Somogysámsonban házat. 
Jóska bátyám által küldött vegyi anyagokat előírás szerint ráfújtam a 
gerendákra, amelyeket előzőleg nagynyomású mosóval átmostam és 
szárítottam. A mosás előtt drótkefe koronggal átpucoltam. Érdekes, 
hogy a szálló por nagyon sós volt. Először azt hittem, a nagy meleg 
miatt a saját verítékemet érzem, de eszembe ötlött, hogy Tóth Laci 
említette, hogy a tapasztásnál használt sárba sok sót tettek. Azt hiszem 
ez egy fejezetnek elég! Itt a VIII. fejezet vége.
A 9. fejezet tartalmából: Kívül vagy belül? Hova helyezzük a prést? Meg-
lepetés a prés restaurációja közben!

9. fejezet 
Kívül vagy belül? A prés rejtelmei 

2021.09.01-10.04. 

Elsőként a fejezet sorszámával kapcsolatban jutott eszembe, hogy amikor a tetőt bontottam, egy régi alkatrészen a 
kilences „VIIII” formában jelent meg. Egyszer láttam egy óraszámlapot is, pedig az gyári volt, amin a négyes négy 
vonásként szerepelt. A lényeg, hogy 170 év elmúltával is tudjuk, miről van szó. Augusztus vége felé odáig jutot-
tam, hogy a préssel kezdtem foglalkozni. Többen ajánlották, hogy állítsuk az udvarra, mert olyan szépen faragott. 
Lássa mindenki. Legyen a kert dísze. Ebben kérdésben nem hagytuk magunkat befolyásolni, a présnek a présház-
ban a helye. Szőlős vidékeken sokhelyütt látni dekorációnak kiállított „hajléktalan” préseket. Attól a pillanattól 
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kezdve, hogy otthonukat elvesztették, az idő és az enyészet is felgyor-
sul számukra. Engem olyan érzés fog el, szemlélve őket, mint amikor 
a filmben Páger Antal a „Tamburás” az eltűnt „Villa Negra” nyomait 
kereste. Így „láthatják” egykori munkaadójukat, a szőlőhegyet ezek a 
szerepüket vesztett, de jobb sorsra érdemes, pusztulásnak kitett eszkö-
zök. Talán még ez is jobb, mintha átlényegültek volna tűzifának, mint 
sok más társuk. Valaki mutatott ilyen sok éve pusztuló hegyi hajlékot. 
– Nézd, még áll benne a prés! – mondta. Ez a folyamat is a teremtett 
törvények szerint zajlik, hiszen a ház jó ideig védte az általában tölgy-
ből készített időtállóbb prést is. 
A miénkre rámosolygott a gondviselés, mert egyértelmű volt, hogy 
hol lesz, de az már közel sem, hogy miként jut oda. Eleink először 
lerakták a prést és a legtöbb esetben köré építették a házat. Itt már 
álltak a falak, nem a prés elhelyezésével kezdtem. Eszembe ötlött Lu-
gosi Laci barátunk, aki még a legelején nézte meg a dolgot és persze 
megkérdezte: – Mi lesz belőle? Önrakodós autója van, és ajánlotta, 
ha emelni kell, szóljak! Most lett aktuális. László jött, emelt, Kandikó 
Imi, aki éppen erre járt és hivatása miatt a rakodásban jártas, jó szoká-

sa szerint segített. Köszönet a fiúknak! Fischer Robi és párja, herendi 
barátaink pedig fényképekkel dokumentálták a nevezetes eseményt. 
Egy kicsit előre szaladtam az időben, mert ahhoz, hogy a helyére 
kerüljön, előtte elé sok munkát, és örömöt adott. A legnagyobb 
meglepetés a faragott részek tisztogatása közben ért, amikor a porré-
tegek alatt rábukkantam az 1851 máj 30 évszámra. Éppen 170 évvel 
később már itt Gyenesen ünnepelhette a második születésnapját. A 
több mázsás szerkezet legérzékenyebb része a csavarorsó, amit pon-
tossága miatt valószínű, hogy esztergán készítettek, de az ellendarab-
ját a nyomok alapján egy szál vésővel. Tisztelet az elődöm munkája 
előtt. A régi tető sajnos éppen efölött volt lyukas és elég csúnyán 
elpusztította, anyaga meggyengült. Szerencsére nem látszik, szőlőt 
préselni pedig nem fogunk vele. Az egészet átcsiszoltam, lenolajjal 
bőven megitattam. A feliratot egy könnyű színtelen lakkal vékonyan 
fixáltam. Eddig csak úgy présként emlegettem ezt a mi szerkezetün-
ket, és ezzel úgy voltam, mint amikor újonc katonaként a fegyverün-
ket „puskának” neveztem, magamra terelve őrmesterünk kitüntető 
figyelmét. Köszönet Gyanó Szilvia muzeológus néprajzkutatónak 
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a pontos megnevezésért, amely a következő: „Bálványos 
regős prés, vagy főfás prés. Ezen belül, pontosan aszimmet-
rikus melencés főfás prés rögzített végorsóval”. A néprajz 
nem is annyira egyszerű tudomány! Vége a 9. fejezetnek. 
 A 10. fejezet tartalmából: Egyedül nem megy. A türelem 
ácsot terem!

10. fejezet
 A türelem Ácsot terem!  

 2021.10.13–10.29.

Ha annak a bibliai első évnek a karácsonyán Józsefnek 
ennyi megrendelése lett volna, mint egy jelenkori ácsnak, 
állíthatom, nehezen tudott volna ilyen lelkiismeretes apja 

lenni Jézuskának. Amikor arra a szintre jutottam, hogy most már igazi szakmai segítségre van szükség, elkezdtem 
ácsot keresni. Kerítésépítő barátunk, Molnár Viktor ajánlotta egy Tibor nevű padragkúti kollégáját. Ismeri őt és 
szerinte bele fog rögtön szeretni ebbe a munkába, a régi anyagokba. Egy kis hatodikos tanítványom, (még herendi 
tanár koromból) írta a feladatul kapott „Barátság, szerelem” című esszéjében: „A barátság azért jobb, mint a sze-
relem, mert azzal nem kell annyit foglalkozni”. Tibi is elfoglalt ember, így aztán meg is maradtunk a barátságnál. 
Kedves szomszédunk háza felől nyáron bíztató kopácsolásra figyeltem 
fel. Olyan ácsszerű népek mozogtak a tetőn. Kértem a főnöküket, ha 
végeztek, nézzenek be, itt vagyok szemben. Megígérte, de amire észbe 
kaptam, elmentek. Itt engedtem el a keresgélést. És láss csodát! Egyszer 
csak megjelent nálunk Horváth Tamás nevű vásárlónk a párjával. Aki-
ről kiderült, hogy földim, talán ez még nem is lett volna csoda, hanem 
ami az, hogy igazi ács. Sikerült meghatnom a boronaépület látványával. 
Mondta is, hogy neki ehhez nem lett volna türelme! Megköszöntem az 
elismerést és megkérdeztem, hogy neki volna-e türelme és ideje ezekre 
a falakra egy tető elkészítéséhez? Természetesen nem barátságból és nem 
sürgős a dolog! (Az utóbbit csak mondtam, de nem így gondoltam per-
sze). Legnagyobb örömömre elvállalta. Mondta ugyan, hogy augusz-
tusban már nem, de szeptember második felében lehet reménykedni. 
Amíg reménykedtem, állni látszott a dolog. Ezt többen meg is jegyez-
ték. Holott a kevéssé látványos munkák zajlottak tovább. Az ajtók res-
taurációja, küszöbök készítése, a prés megújítása, az épület konzervá-
lása, stb. Állandó és nem kevés munkát adott a terület állandó tisztán 
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tartása is. Tamás barátunk ötlete volt a gerendák lemosása 
magasnyomású mosóval, a drótkefével soha nem tudtam 
volna ilyen alaposan leszedni a régi sár tapasztás nyomait. 
Egyik este, szeptember végén éppen azon szomorkodtam, 
hogy még mindig nincs kész a tető, amikor Gyutai Zoltán 
építő mester szólított meg, hogy hogyan tovább. – Várom 
az ácsokat! – Mikor jönnek? – Szeptember végére ígérték! 
– Akkor október közepén itt lesznek! Zoli bácsi rutinos 
kőműves, éppen pontosan el is találta. Addig azért sok 
megoldás végigfutott az agyamon. Nagyon jól esett, hogy 
nádazóink vezetője, Kovács András felajánlotta, ha a tél be-
álltáig nem jönnének az ácsaink, akkor majd ők megcsinál-
ják. Köszönjük a törődést! Aztán egyik este jött a telefon, 
hogy másnap itt lesznek. Innen már simán ment minden, 
jó emberek, jó eszközökkel profi munkát végeztek. Sok 

régi fát is beépítettünk. Ajánlom mindenkinek őket, ha ez nem újabb teher a csapatnak. 
A tető eredetileg rozsszalma fedésű volt, aztán régen, valakik ezt tófeji cserépre cserélték. Itt pedig mi egy régiesített, 
íves vágású cserepet tettünk rá. Lenti mellett készítik, igazi göcseji agyagból. Még egy nádas házzal nem akartuk 
az utódaink életét „keseríteni”. Maradt még régi gerendám, ezt a falak erősítésére használtam fel. Beépítettem az 
ajtókat, a régi fa zsanérokat acél talpakkal béleltem, hogy ne legyen a vas látható. Mázsa körüli tölgy ajtók. Re-
mélhetően többször fogjuk nyitogatni, mint a hegyen tették eleink. Barátaink, vendégeink közül sokan kérdezték: 
– Hogyan tovább? Így hagyják-e a gerendákat? – Be lesznek tapasztva! – Aha! Sárral? Hagyják, így olyan jól néz ki! 
– Igen, ha szénatárolónak vagy kecskeólnak használnánk, 
így hagynánk. Nyáron meglátogatott minket Békési János 
az MTV5 csatorna munkatársa. Régi ismerősünk. Éppen 
a Természet Házában forgattak. Látták az udvaron a sok 
szétterített fát és nagyon felkeltette az érdeklődésüket. Kis 
Norbert operatőrrel együtt készítettek egy felvételt akkor 
rögtön, és egyet október vége felé. Az elkészült műsor az 
MTV5-ön volt látható december 25-én, karácsony első 
napján. Itt a vége a 10. résznek.
A 11. rész tartalmából: Mivel tapasszunk? A recept: Disznó 
szőr, pelyva, törek, sár (csak a zalai jó), na meg tavalyi hólé, 
és sok só! Aki nem hiszi járjon utána!
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11. fejezet
Az utolsó simítások – 2021.10.29.-12.27.

Bizonyára észrevettétek, hogy volt némi szándékosság a 
pincénk építési folyamatainak időbeli bemutatásában. 
Ugyanis az MTV5 televíziós csatorna erdészeti és vadászati 
témáinak kulturális nagykövetei, Békési János producer és 
Kis Norbert operatőr a pincénk építése során két alkalom-
mal készült felvételeit karácsony első napján 2021.12.25-
én 12.34-kor tervezték adásba tenni. Úgy gondoltuk, 
hogy az egész értékmentő folyamat a leírásokkal együtt 
teljesebb képet ad. Nehezen találok szavakat, amelyekkel 
Jánosék munkáját megköszönhetném, ezért a csodálatos 
karácsonyi ajándékért. Mély tiszteletünk Reviczky Gábor 
művész úrnak a filmben elhangzott elismerő szavakért. Az 
erdő adta kincseket még hosszú évekre meg lehet menteni 
a pusztulástól, némi elkötelezettséggel. Narrátorunk záró 
mondatából kiderült, hogy a famunkák ezzel le is zárultak. 

Azonban a pincénk csak akkor kapja meg végleges külső formáját, ha tapasztás is kerül rá. Érdekes volt hallgatni a 
néprajzi ismereteik birtokában lévő, húsz centiméter vastag, műanyaggal „légtelenített” házak lakóinak szigeteléssel 
kapcsolatos tanácsait. Az előző részben írtam az eredeti tapasztó anyagról, melynek csak egyik komponense volt a 
jó zalai sár. Egy tenyérnyi darabot eltettem belőle. Ezt majd megfelelő módon kiállítom a későbbiekben. 
A gerendákat eredetileg olyan pontosan faragták, hogy 
egy papírlapot nem lehetett volna közéjük betenni. Mi-
vel az időjárás viszontagságai itt támadták meg legjobban 
őket, innen kellett a legtöbbet leszednem. Volt, ahol kes-
kenyebb elemeket faragtam be, de így is rengeteg rés ma-
radt. Tóth Laci példaértékű mini falujában csak eredeti 
anyagokat használt a rések tömítésére. A miénk esetében 
azonban úgy éreztem, hogy meghaladja a lehetőségeimet 
a dolog. Egyrészt a méretek, másrészt az anyagok jelenlegi 
hozzáférhetetlensége miatt. Ilyen problémáimmal mindig 
a nászuramhoz, Boros Lajos építőmesterhez fordulok. Azt 
ajánlotta, hogy a tartósság érdekében használjak purhabot. 
A tapasztás rögzülését a régiek a gerendák felületi felhaso-
gatásával érték el, én ezt rögzített acélhálóval végeztem. 
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 Az egy méter széles csibehálót fentről lefelé körben, minél több pon-
ton rögzítve, a gerendák vonalát követve feltettem kívül és belül. 
Nagy lelkesedéssel vettem négy kiló „U” szeget, hogy azzal szépen 
felerősítem, de miután a csontkemény fába öt perc alatt négyet tud-
tam beverni, lemondtam róla. Törtem a fejem, aztán eszembe jutott 
egy telefonszerelő, akinek volt egy ilyen rejtélyes gépe. A kábelt a fá-
hoz néhány kattintással odafogatta. Vettem hát egy kézi tűzőgépet és 
tizenkétezer ponton (egy dobozban hatezer darab volt) néhány nap 
alatt körbe kopogtattam. (Amennyiben valaki ilyenen töri a fejét, a 
gépet szívesen kölcsönadom.) 
Általános kézi vakolóanyagot használtam és vakolókanállal felcsap-
kodtam. Rásimítottam a gerendákra olyan vastagon, ahogy a régi 
tapasztás volt. Másnap a félig megkötött vakolatot papírral átdör-
zsöltem. Egészen úgy nézett ki, mintha kézzel simították volna. Eb-
ben már gyakorlatunk volt a két előző házunknál. Kétszeri meszelés 
(nem műanyag alapú festék) és kész! Mivel az eredetiséget külsőleg 
mindenképpen szerettük volna megtartani, ezért a kiálló gerenda-
végeket nem vágtam le egyenesre, hanem áttisztítottam és bőséges 
lenolajjal átitattam. 

A tető hajlásszöge a meglévő műemlék jellegű épületeinkével azonos. A padlásrészt lezáró háromszögre, a „tűzfalra” 
gyalulatlan deszkát raktam. A csúcsban megjelenő kereszt szintén régi jelkép. Belül nincs pincefal és nincs födém. A 
belső csodálatos pinceajtó a hátsó falon kialakított „vak” lejáratot díszíti. Mögötte megtartottuk a gerendákat bepu-
colatlanul. A külső ajtón a régi pincekulcs jelképes. Fényképeken vettük észre később rajta a 341-es számot. A prés 
felesleges kád elemeiből padok készültek. A legalsó elemek a prés alá nem kerülhettek vissza a tető fix magassága 
miatt. Az eredeti helyén gödröt ástak a présnek úgy szintezték. Itt sajnos ez nem jöhetett szóba a beton fogadószint 
miatt. Ezekből az alsó tartóelemekből pad készült a pince elé, melyekre Bereczki Csaba 
fafaragó barátunk az ősi magyar, Nap-Hold díszeket faragta. Az ajtótól balra találha-
tó kis szellőző rést belülről hagyományos, tolólapos megoldással tettem zárhatóvá. 
A középső kiálló boronavégek csak díszek. 
Az ablak sok aprólékos munkát adott. A beépítésnél eleink úgy gondolták, hogy 
az ott már örökös lesz. Ennek megfelelően csak roncsolással sikerült a bontása. 
Az üveg is kitört, persze a keret is „bonthatatlanra” lett készítve. Az összeépítés 
elég sok találékonyságot igényelt. Itt köszönöm meg Porkoláb János keszthelyi 
képkeretező alkotó munkáját.  A „bepucolás” azért is fontos volt, mert Jóska 
bátyám gombaölő anyagai megkívánták a fedett fafelszínt zárt térben. Ez fontos 
egészségvédelmi előírás. 
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A tetőről lefolyó esővíz a szőlőhegyen kulcsfontosságú dolog volt. Gyűj-
tésére korabeli ötlet alapján fából ereszcsatornát készítettem, amelyet 
lemezzel szépen kibéleltem. A vizet láncon keresztül egy elöregedett 
dézsába gyűjti, melyet érdemes ráccsal letakarni. (Ha kisebb gyermek 
jár arra, belé ne essen!) Belülre rusztikus beton (antikolt Bramac) já-
rólap került. A ház körül pedig a nálunk jól bevált, viszonylag olcsón, 
helyben beszerezhető, osztályozott murva, a fűtől fektetett akác oszlo-
pokkal elkülönítve. Huncut, aki nem tudja… Itt a 11. fejezetnek és az 
építésnek a vége. 
A 12. rész tartalmából: 
Hogyan tovább?

12. fejezet 
Tapasztalatok, tanulságok – 2021.04.08.-12.27.

Amennyiben hasonló dolgon töritek a fejeteket, néhány javaslatom lenne. 
Az eredeti helyszínen építsük át vagy áthelyezzük? Talán ez a legfontosabb kérdés mielőtt nekilátnánk bontani. 
Ahogy nem hiteles helyszín egy snowboard pályának a dubai-i sivatag, így egy ilyen pince is kerülhet lehetetlen 
helyre. Példaként az előző részek valamelyikében említett „dísznek” kitett prések egy modern „minimál” stílusban 
készült ház udvarába. 
Tudomásul kell venni, hogy ezeknek a teljesen fából készült szerkezeteknek, feltételezve a legoptimálisabb körülmé-
nyeket, a 150-200 év nagy idő. Szerintem ott a dombokon nincs olyan eredeti épület, amelyik teljes lebontás nélkül 
restaurálható lenne! Kivétel természetesen az a néhány szerencsés építmény, amelynek generációkon keresztül, fo-
lyamatosan gondos és hozzáértő gazdái voltak. A leghelyesebb az volna, ha ott a helyszínen kerülnének újjáépítésre. 
Jó példát adnak erre a pusztaszentlászlói hegy elkötelezett gazdái. 
Gyakorlati tanács, hogy a szétszerelés során célszerű az összes fát megőrizni, amennyiben fontos az eredetiség. A 
méretek és formák utánzására jó kiindulási pont a még „mérhető” anyag. 
Régi motorkerékpárt már többet felújítottam ifjonti éveimben, később jelenlegi népi műemlék jellegű lakóhá-
zunkat is. Az összeépítéskor mindig azzal a problémával futottam össze, hogy mennyire kövessük az eredetiséget. 
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Ilyenkor mindig azt néztem, hogy milyen célt akarok el-
érni. Amennyiben „típustisztán” (ahogy a járműveknél 
mondják) végzem a felújítást, tudomásul kell vennem, 
hogy a végeredmény nem tud eleget tenni a kor kihívása-
inak. Ezért kellett például a pincénk fából készült zsanér-
jait fémre cserélni. Persze be lehet ezt régi fával burkolni 
és nem látható! 
A nagyobb összefüggő tér miatt a belső pincefal és födém 
nem került beépítésre. A külső megjelenésében viszont 
a cseréptető kivételével eredetiségre törekedtünk. Mivel 
a pincék egykori építőit sem a célzott pályázati kiírások 
késztették, így napjainkban sem ez az elsődleges szem-
pont. Természetesen, ha mindent felkért szakemberrel 
akarunk csináltatni, akkor nincs az a pénz, ami elég len-
ne. A hegyi pincéket nem gazdag emberek készítették. 
Ezek felújítása sem költséges dolog, de csak akkor, ha úgy gondolkodunk, dolgozunk, ahogy a régiek tették. Ők 
is csak azt számolták, amiért pénzt kellett kiadni. A saját munkájuk, a kaláka segítsége „ingyen” volt.  A gazdákkal 
együtt a közös cél iránti elkötelezettség hajt bennünket elsősorban. Tudom, hogy több ilyen hely is van az orszá-
gunkban, de a mi régi pincénk kapcsán a pusztaszentlászlóiakét követendő példának tartom.
Az ilyen munka soha nem öncélú! A mi esetünkben a kitűzött cél az volt, hogy egy olyan autentikus teret hozzunk 

létre, amely megjelenésével illeszkedik az épületegyüttes-
be és funkciójában is kapcsolódik  a hagyományőrző élet-
formánkhoz. Reményeink szerint lehetőséget biztosítva 
egyfajta tovább lépéshez, amely nemcsak a Kerámiaház 
kínálatát, de a településünk és régiónk attrakcióit is bő-
víti. Meglepetés borítékolva! A történet tavasszal folyta-
tódik.
Az épület szentelését, avatását a présen szereplő 1851. 
május 30-i dátum 171. évfordulójának napjára, azaz 
2022. május 30-ára  (hétfő 17óra) tervezzük, a Gyenes-
diási Községházán kiállításmegnyitóval egybekötve, majd 
a portánkon folytatva az ünneplést. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Pék András
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A hegy, a pince és a prés 
a délnyugat-dunántúli paraszti szőlőművelésben

A Vas, Zala és Nyugat-Somogy falvainak határában meghúzódó szőlőhegyek sajátossága, hogy a legtöbb szőlőbir-
tokhoz épület is tartozik, mely a bor feldolgozására és tárolására szolgál. A Délnyugat-Dunántúl borkultúrájának 
jellemzője volt évszázadokig a kisparcellás paraszti szőlőművelés, melynek történelmi gyökerei a középkorig nyúl-
nak vissza. A kis szőlőbirtokok látszólagosan nagy összevisszaságban, halmazszerűen helyezkednek el a dombol-
dalon. Mivel a szőlőt a birtokon, azaz a „hegyen” dolgozzák fel, és az ott épített présházakban, azaz „picékben” 
tárolják, valamint a szőlőültetvényhez egyéb művelési ágak is tartoznak (szántó, kaszáló, gyümölcsös, zöldséges-
kert), meglehetősen tarka a szőlőtermő táj képe. Nagyrészt már múlt időben beszélhetünk a borkultúra kisparcellás 
paraszti hagyományairól, de maga az ágazat ma is egy élénken fejlődő, váltózó része a mezőgazdaságnak, ahol az 
újítások gyakran a tradíciók újjáélesztésével járnak együtt. A gazdálkodás módja megváltozott, a régi szőlőhegyek 
pusztulóban vannak, az épületek sokszor összedőlnek, de mindig akadnak hagyományőrző egyének és közösségek, 
akik igyekeznek megőrizni a múlt emlékeit. Ha ez helyben nem sikerül, akkor akár egy régi hajlék új helyszínre 
telepítésével, mint a skanzenek vagy éppen a Miska Pince esetében. 
A boronafalú épületek egykor általánosak voltak Zala megyében. A 20. században még álltak a fából készült mel-
léképületek, gazdasági épületek a falvakban vagy a szőlőhegyeken. Korábbi századokban a Balaton északi, észak-
nyugati partján sem volt tájidegen a boronaépítkezés: a legkorábbi, 20. századot megért óriási tölgyfagerendák-
ból összeállított, kissé a földbe süllyesztett borospincék a 17. századból származtak. A boronafalu építkezésnek 
a hatalmas tölgyfák megfogyatkozása, illetve a jobbágyok 
fakitermelési jogának korlátozása vetett véget a 18. század 
második felében. Zala megye Balatontól távolabb eső, er-
dőben bővelkedő területein azonban továbbra is építettek 
még kis hegyi hajlékokat, illetve az alapanyag alkalmas volt 
a folyamatos felújításra, hosszú távú megőrzésre. 
A szőlő feldolgozásának, a bor készítésének legfontosabb 
eszköze a prés. E műveletnek kétféle módja volt: a tapo-
sás/tiprás és a préselés. Délkelet-Európában és a Közel-Ke-
leten a taposás volt a szőlőmust kinyerésének módszere. 
A lényerés másik technológiája az, amikor nyomó-, vagy 
szorító-, illetve csavaróerő hatására távozik a must a sző-
lőzúzalékból. E technológia körébe tartozik a szőlőpréssel 
történő mustnyerés. Európa déli és nyugati borvidékein a 
taposás megelőzte (előkészítette) a préselést, egészen a sző- A Miska pince főfás présének évszáma: 1851 máj 30
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lődarálók 18. századi elterjedéséig, melyek Magyarorszá-
gon csak a 19-20. század fordulóján jelentek meg paraszti 
használatban. A főfás – más néven bálványos, gerendás 
vagy regős – szőlőprések az egykarú emelő elve szerint 
működnek. E hatalmas, fából készült szerkezetek görög-
római eredetűek: szőlő, gyümölcs és olajtartalmú magvak 
préselésére használták eredetileg. A főfás-bálványos prés-
típus területileg zömmel Vas, Veszprém, Zala megyékben 
és Somogy nyugati részén volt jellemző, valamint Erdély-
ben. A Balaton környékén a legkorábbi prések a 18. szá-
zadból maradtak fenn, de Keszthely környékén először 
egy 1653-ból származó forrás említi a földesúr „peressét”.  
A gerendás prések garatos változata volt a legelterjedtebb 
a Balaton környékén a 20. század elejéig. Legjellemzőbb 
és állandó szerkezeti elemük az egyik végén rögzített, 
másik végén bele- vagy hozzáerősített orsóval ellátott, víz-
szintesen elhelyezkedő 3-4 m között változó hosszúságú 
gerenda, a főfa vagy más néven bálvány. A „regős” elnevezés az ún. regőkből alakult ki, amelyek a gerenda állását (a 
nyomás mértékét) szabályozzák, és a két hátsó árbocfába vájt vágásokban fekszenek. 

A főfás prések és a hegybeli hajlékok kapcsolata nagyon szoros. A pince méretét 
tulajdonképpen a birtok nagysága (mennyi bort kell tárolni) és a befogadott prés 
mérete határozza meg. Többnyire 3-4 m hosszúak, és 2-2,5 m magasak, de vol-
tak jóval nagyobb példányok is. A nagyobbak esetében gyakran a prést tették be 
előbb, és utána fejezték be az épületet. Présházban való elhelyezkedéséből is adó-
dik, hogy a főfás prés melencéje többnyire aszimmetrikus megoldású: a présház 

egyik fala mentén áll a jobb helykihasználás végett. Ilyen aszimmetrikus melen-
céje volt eredetileg a Miska Pince 1851-es évszámmal ellátott rögzített végorsós 
főfás présének is. A szép állapotban megmaradt szerkezettel azonos vagy hozzá 
nagyon hasonló prések működtek a Balatoni pincékben a 19. század végéig, a 
gyári prések elterjedéséig. Zala megye délebbi területein azonban gyakran még 

a 20. század közepén is használatban voltak, esetenként – modernizálva és 
átalakítva – a mai napig szőlőt préselnek velük szüretkor a hegyen.

gyanó Szilvia
néprajzkutató-muzeológus 

Gyanó Szilvia muzeológussal 2022.04.12-én  
a nagykanizsai kiállításs megnyitóján
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Miskakancsók
a gyenesdiási Kerámiaház Miska Pincéjében

A gyenesdiási Kerámiaház legújabb fejlesztése a Miska Pince, amely a néhai tapolcai tanár, Zentai Gábor miska 
gyűjteményének ad helyet. A több évtized során gyűjtött edények alapvetően Karcagon és Mezőtúron készült 
miskakancsók, de számos egyéb emberalakú edényt (butella hérészes kancsó) is találhatunk köztük. Emellett a 
gyűjteményben több olyan emberalakú edény is található, amelyek mintadarabjait Kántor Sándor karcagi fazekas 
az 1958. évi Brüsszeli Világkiállításra készített.

A miskakancsó korunkban már főképpen díszedényként készül. Az első darabjai a XIX. század elején Hódmező-
vásárhelyen és Mezőcsáton készültek. Az első olyan miskát, amely a 
legtöbb mai darab alapjául, mintájául szolgál, a mezőcsáti Rajczy Mi-
hály fazekas készítette. Az egyik legszebb darabja 1848-ban készült, 
ennél újításként csavaros cserépdugót is használt. 

A legtöbb miskakancsó az 1840-50-es években készült. A forma szin-
te kivétel nélkül a XIX. századi katonát, a huszárt ábrázolja, csákóval, 
sujtásos öltözetben. Az edény hosszú szalagfüle a fej hátsó részétől 
hosszan ível. Kresz Mária kutatásaiból tudjuk, hogy kultikus funk-
cióval is rendelkeztek. Mezőkövesden használták a szegények éteté-
sének nevezett lakomán, amelyet a település koldusainak a halottak 
tiszteletére, a másvilágon szenvedő lelkek szabadulására tartottak. A 
zsinórozás rendszerint rátétes, de karcolt, illetve írókás díszítőmotí-
vumok, feliratok is kerültek rá. Az egyik legfontosabb eleme a hason 
tekergőző kígyó, amely az egészség megőrzésének szimbóluma is. 

A Mezőtúrról ismert miskakancsót, a mihókot elsősorban az 1860-as 
években készítették. A túri mihók formáját tekintve szélesebb fenekű, 
legnagyobb átmérője alacsonyabban található, mint más a közpon-
tokban készülteken. Oldala enyhe öblösödés után egyenesen szűkül, 
amelynek tetején széles fej ül, rajta az edény száját és kiöntőjét alkotó 
csákó. Fülén és hasán nem találunk plasztikus kígyót.

A miskakancsó másik formája a XX. században Karcagon jelent meg. 
Ez Kántor Sándor munkásságának egyik legjelesebb korszaka volt, 
amikor Györffy István tanácsai hatására felélesztette a haldokló tisza-
füredi fazekasság hagyományait, mintegy újrafogalmazta a korábbi 

2022. május 30-án, a gyenesi Miska 
Pince avatásán dr. Nagy Molnár Miklós, a 
karcagi Györffy István Nagykun Múzeum 
igazgatója, Gyanó Szilvia muzeológus és 
Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere vágták 
el a szalagot
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forma és motívumvilágot. A közeli településen a XIX. század folyamán szép számmal készültek miskák, amelyeket 
Kántor Sándor is tanulmányozott. Az általa készített darabokról megállapítható, hogy edényeinek előképei Nagy 
Mihály fazekasmester munkái lehettek. Kántor Sándor honosította meg ezt a formát, amelyet tanítványai (a Tisza-
füreden élő Szűcs Imre és a Kalocsán alkotó Kovács László) mind a mai napig készítenek. A különböző méretben 
készített miskákra jellemző a viszonylag kis talpból kiemelkedő tojásdad test, a teljesen kidolgozott arc, amely felett 
nagy csákó szolgál kiöntőül. Elölnézetben a huszár hasán tekergőző zöld kígyó látható, két oldalán karcolt, gazda-
gon díszített virágmotívum látható. Két oldalát rátétes sujtások díszítik, amelyeket rendszerint a barnára színezett 
rátétes keret, menteszárny választ el a virágmotívumtól. 

A Miska Pince gyűjteményében számos gyönyörű Kántor Sándor készítette miskakancsó és nagyobb méretű 
emberalakú edény mellett több zöldmázas miska is helyet kapott. Ezeket főképpen a XX. század második felében 
készítették a mezőtúri fazekasok.

Dr Nagy Molnár Miklós
etnográfus

a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója
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A Gyenesi Miska Pince Avatása
2022. május 30.

Két évtizedes álmunk vált valóra a pincénk avatásával. Kisházy Tamás építész-mérnök-tanár barátunk tervezte há-
zainkat. 1992-ben készült el a lakóépület, a hátsó bemutató pedig 2000-ben. Már akkor javasolta nekünk, hogyha 
valamikor a keleti oldalon ki tudnánk terjeszteni a telket, akkor illene a falusi portákra jellemző, „paraszti szenthá-
romságnak” is nevezett lakó és gazdasági épületegyüttes megvalósításához egy pajta vagy pince. 

Gyenesdiás hegyközségi múltja miatt inkább zalai pincét kerestünk már évtizedek óta a környékbeli településeken, 
amely a lakóházunkkal egyidős. 2021. tavaszán, a Covid-járvány miatti kötelező boltbezárás idején, áprilisban 
kaptunk egy telefonhívást, Horváth Csaba gölöncsértől (akivel a vendégeink találkozhattak a Kristóf-napi Ház-
ünnepeink korongozásai alkalmával), hogy az általunk is ismert Németh Ákos édesanyja eladná a Rádiházán álló 
pincéjét. Ez került átszállításra és újraépítésre a portánkon. A benne található 170 éves présen a renoválás során 
András megtalálta az „1851. május 30.” dátumot. Akkor határoztuk el, hogy ezen a május 30-i napon fogjuk avatni 
a 2022. esztendőben. 

A 170 éves pince újjászületésének történetéről a médiában több helyen is tudósítottak. Elsőként az M5 Tv, Békési 
János és munkatársai „Vissza az időben”, majd az avatásról a Csányi Zoltán által készített felvételek „A Gyenesi Mis-

ka Pince megnyitója I.II. 2022.05.30.” címmel. Ezek a You 
Tube-on megtalálhatók. A Duna Tv, a Nyár 2022, Hévíz 
és Keszthely város televíziója, a Katolikus Rádió, a Balatoni 
Krónika, a Zalai Hírlap is tudósított az eseményről. 

2022. május 30-án (hétfőn) 17 órakor a Gyenesdiási Köz-
ségháza nagytermében meglepően sok vendég körében 
Szabó Zsolt Szilveszter, a József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatója, majd a Gyenesdiási Dalárda és a 
Harangláb Népzenei Együttes a Vendégköszöntővel üd-
vözölte a megjelenteket. Díszvendégünket, Káldy Lajos 
szombathelyi, Kossuth-díjas festőművész barátunkat, a 
„Borospincénk dicsérete” c. könyv és számos híres akvarell 
megalkotóját ünnepeltük, aki április elsején töltötte be 
századik életévét. „Ünnepi nótával, száz piros rózsával…”, 
hangzott a dalárda éneke és a számára készített kerámia 
főzőedénnyel, a fedelén körben csupa CCCC…-vel, ami 
ezt a szép kort idézi és 100 szál piros rózsával. Káldy Lajos 
festőművésszel harminc éve tartó barátságunkról beszélt 

A gyenesi Miska pince avatásán a gyenesdiási Községhá-
za nagytermében a Gyenesdiási Dalárda a Harangláb 
Népzenei Együttessel köszöntötte a vendégeket és a 100 
esztendős Káldy Lajos festőművészt
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Pék András: 1992-ben, amikor a lakóházunk felújítását végeztük, 
megállt az út másik oldalán egy trabant, kiszállt belőle egy mokány 
férfi, és megdicsért bennünket azért, hogy ezt az ősgyenesi házat nem 
elbontottuk, hanem felújítottuk. Attól kezdődött a barátságunk. Ki-
mondhatatlan öröm számunkra, hogy ezen az avatáson Káldy Lajos is 
részt vett családjával együtt.

A következőkben levetítettük a „Vissza az időben” c. filmet, majd And-
rás köszöntötte Horváth Csabát, Németh Ákost és családját, söjtöri és 
pusztaszentlászlói barátainkat, Kaj István polgármestert, Miklós Ta-
mást, aki a rönkrakodóval járult hozzá a szétszedéshez és szállításhoz. 
A Szabó&Szabó autószerelő műhely dolgozóit, akik segítették a már 
lefaragott gerendákat a helyére tenni.

Gyanó Szilvia néprajzkutató-muzeológus barátunk a zalai szőlőkről, a 
présházakról és pincékről, szőlő és borkultúráról mesélt a közönségnek.

Ezt követően levetítettük a Keszthelyi TV archívumából egy több 
mint 11 évvel ezelőtti Signatúra felvételt, mely Zentai Gábor tapolcai 
művelődés-szervező tanár miskakancsó gyűjteményének a gyenesdiási 
Községháza nagytermében 2011. október 26-án megnyitott kiállítá-
sán készült. Ez volt az a kiállítás, amelyen részt vettünk Andrással és 
két Miska kancsóval mi is gyarapítottuk gyűjteményét. Azt követően 
Gábor bácsi többször betért a Kerámiaházba. Minden alkalommal megemlítette, hogy ezt a gyűjteményét szíve-
sen átadná nekünk. 2021. nyarán, amikor már álltak a falai az újjászületett pincének, fiával együtt meglátogatott 
minket és megegyeztünk abban, hogy szeretett Miska kancsó gyűjteményének állandó kiállítása itt lehessen. Kérte, 
hogy még egy vándorkiállítást szervezhessen Balatongyörökön szeptember elejére, és azután kerüljön hozzánk. Né-
hány nappal a kiállítás megnyitása előtt hirtelen eltávozott az élők sorából. Az a kiállítás akkor elmaradt, és a Zentai 
fiúk hamarosan átadták számunkra a gyűjteményt. Dobozokban várták a darabok a Miska pince elkészülését, a 
berendezését, majd az avatást. Nagy bánatunkra a gyűjtő nem érte meg ezt a napot, de abban a tudatban halt meg, 
hogy a szívéhez oly közel álló kerámiái gondos kezekbe kerülnek. Oda, ahová szánta őket.

A megnyitóra meghívtuk dr. Nagy Molnár Miklóst, a karcagi Múzeum igazgatóját, aki a miskakancsók neves ku-
tatója és ismerője. Őt kértük meg, hogy mérje fel a gyűjteményünk darabjait, azok készítői és a települések szerint. 
Köszönjük a szakmai előadást, az ismertetőt és a barátságot.

A Miska pince gyűjteményét azóta is gyarapították már keramikus és fazekas üzletfeleink: Oswald Bálint, Dencsy 
Gyula, Magyari Péter, Bogdán Klára. Így került a tulajdonunkba Kollár Szabolcs négy új alkotása is, korábbi da-
rabjai mellé, amelyek közül a legnagyobb méretű egy igazi kuriózum és szakmai bravúr. Nagyon büszkék vagyunk 

Káldy Lajos festőművész és fia, ifj. Káldy 
Lajos a Miska pince avatásakor elsőként 
tekintette meg a kiállítást
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rá, Gyenesdiás településünk Népművészet Ifjú Mesterére 
és Népi Iparművészére.

A megnyitó vége előtt még Vetőné Zeke Erzsébet ajándéko-
zott nekünk egy mezőtúri Miskát. Tóth László barátunktól 
pedig egy 17. századi lakatot kaptunk a pincénk ajtajára 
és egy nagy Miskát. A Hársfalvi család, Horváth Sebes-
tyénné Zsuzsa, id. Farkas Ödön, Illés István, Busi család, 
Takács Eszter, Simó János, Szabó Melinda-Bobály András, 
a Kígyóssy család, Magyarosi Győző és Ács Zoltán is gya-
rapították Miska Pincénk Zentai Gábortól kapott anyagát, 
még 39 darabbal. Jelenleg 126 darabból áll a kiállítás.

A pince avatása a J&A Kerámiaház portáján, kertjének 
szomszédságában folytatódott. Zichy Emőke református 
tiszteletes asszony és Deák Ákos katolikus atyánk öku-
menikus szentelésével, áldásával, majd Gál Lajos polgármesterünk méltató szavaival. Németh János Zalaegerszeg 
díszpolgára, Kossuth-díjas keramikusművész barátunk alkotását, a Miska cégért ketten lepleztük le Andrással. A 
szalagot Gyanó Szilvia, dr. Nagy Molnár Miklós és Gál Lajos vágták el. Káldy Lajos bácsi, aki két hónapja töltötte 
a 100. születésnapját, azt kérte, hogy elsőként ő mehessen be a pincébe. Legnagyobb meglepetésünkre kiszállt a 
kocsiból és besétált a felavatott Miska pincénkbe.

Ezt követte a pezsgős koccintás, majd a kiállítás megtekintése, a szeretetvendégség és a mulatás, melyet a dalárdánk 
biztosított Schreiner Jenő prímás együttesvezető, Kovács Péter brácsás és Varga Zoltán bőgős kíséretével.

A Miska pince belépő nélkül látogatható az üzleti nyitva 
tartásunkkal egyidőben. Várjuk szeretettel az érdeklődőket!

Kérjük, hogy a támogatóink neveinek felsorolásától ezúttal 
tekintsenek el, mert kétszáznál is többen voltak. Az avatá-
son résztvevő, és bennünket bármilyen formában támogató 
hozzátartozóinknak, ismerősünknek, barátunknak hálásan 
köszönjük a segítséget!

Családunk nevében: 
Pék András

 és Pékné Orbán Julianna Ilona 
a J&A Kerámiaház és Miska pince tulajdonosai

Gyenesdiás, 2022. július 9.


