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A Börzsöny hazánk egyetlen hegysége, melynek lankái híján 

vannak szôlôültetvényeknek. 
”
Szégyenszemre” még a keleti végén

megbúvó Szendehely kevéske tükéje is a Mátrai Borvidéket 

gazdagítja. Jobban szemügyre véve a térséget, azért akad néhány

fürt, amirõl szemezgethetünk…

BERNECEBARÁTI

SZÖVEG ÉS KÉP: VOJNITS ANDRÁS

LESZ-E MÉG SZÔLÔ?
„A kultúrát nem lehet örökölni. 

Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra meg újra 

meg nem szerzi azt magának.”
Kodály Zoltán
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Bernecebaráti főutcáján elektromos tricikli suhan. Nyergében nyílt tekintetű, idős,
vidám asszony, Balyog „Pálinkás” Magda ül, mindenki Magdus nénije. A pincék felől
kérdezem, ő meg a házába invitál, majd fényképeket vesz elő, és mesélni kezd: „Régen
az emberek az Alföldre jártak aratni; elmentek tavasszal asszonyostul, megjöttek ősszel.
Édesapám első kaszás is volt, tarlógazda a Róth-féle birtokon. Én tizenegy évesen szed-
tem a markot huszonkét pár arató között – vérző tenyérrel is. Elmúltak azok az idők, ma
már a nyolcvannegyediket taposom. Hosszú és sokszor keserves utat jártam be életem-
ben, de nem panaszkodom, minden szépséget megtaláltam benne. A szüreti bálon úgy
táncoltam, húrok voltak a lábamban. Szép volt a mi életünk.”

Vad Bernece, szelíd Baráti
Bernece és Baráti, a két ősi palóc község neve
szlovák eredetű: a fiútestvér vagy szerzetes je-
lentésű brat szó Bratka, Baraath, Barathi és Ba-
raathy változatokon keresztül „szelídült” Bará-
tivá, de a Bernece is megélt pár változatot
(Berneche, Bernecze, Berzencze, Nernyhe, Be-
rencze), mielőtt mai alakját felöltötte. A szláv eredet ellenére az 1526
előtti jobbágynevek azt mutatják, hogy lakosságuk magyar volt. A
két község hivatalosan csak 1928-ban egyesült, ám évszázadok óta
teljesen egybeépült, a templom, a pap mindig közös volt. Hiába ber-
neceiek, barátiak, alvégiek meg fölvégiek – ahogy a falubeliek osz-
tályozták magukat –, a dombtetőn, ahol a templom magasodik, a
megkülönböztetésnek nyoma veszett. Helyébe a mindenki számára
elfogadható erkölcsi mérték s az évszázados hagyomány lépett…

Tóth Imre, az Ipoly menti palóc szótár, a Palóc trilógia és a Bol-
dog palócok unokái című könyvek szerzője írja, hogy egy régi rege
szerint a bernecei őslakosság közé drégelyvári törökök is leteleped-
tek, akiknek nem akaródzott kivonulni a legyőzött seregekkel. 
Állítólag tőlük ered a bernecei ember harciassága. A kevésbé tem-
peramentumos barátiak pedig a honfoglalás kori szlávokkal ke-
veredtek.

Az ikerfaluban bőven akadtak hírességek is. Itt van rögtön a köz-
ség „saját” betyárja, Sisa Pista, becsületes nevén Benkó István. Az
1910-ben elhunyt utolsó nógrádi betyárra ma tanösvény is emlé-
kezik, amely stílszerűen a Betyár-kúttól indulva egészen Nagyoro-
sziig vezet. Sisa Pista élettörténetében nem csekély szerepet játszott
a bor. Amikor először börtönbe került, hamar megszökött, mert a
részeg őr nyitva felejtette a cellája ajtaját. A betyár később bandát
szervezett, és olyannyira elvadult, hogy egyszer – ittasan – juhász-
késével lefejezte az őt gyerekkorában megkínzó pandúr őrmestert.
Mindössze húsz év börtönbüntetést szabtak ki rá, amiből végül egy-
gyel több lett, mert a feljegyzések szerint a börtönben is „veszélyes,
dacos és engedetlen” maradt. 

Egész másként tűnt ki a tömegből Szokolyi Alajos, aki bernecei
lévén nem volt sem anyagi javak, sem temperamentum híján: az első
újkori olimpián a 100 méteres síkfutásban bronzérmet nyert. Az ő
kezdeményezésére alakult meg a rá következő évben – 1897-ben –
a Magyar Atlétikai Szövetség. A két, olyannyira különböző ember
élete végül összefonódott: Sisa Pistát szabadulása után Szokolyi al-
kalmazta, hozzásegítve az egykori bűnözőt a társadalomba való be-
illeszkedéshez.

BENKÓ ISTVÁN, VAGYIS SISA PISTA
SÍRKÖVE A RÉGI TEMETÔBEN VAN 
A „Sisa” ragadványnévvel Nógrádban
az égetnivalóan rossz gyerekeket,
csibészeket illették

egy régi rege szerint a bernecei 
őslakosság közé drégelyvári törökök is
letelepedtek, akiknek nem akaródzott
kivonulni a legyőzött seregekkel

„NEKEM EZ A LEGSZEBB TÁJ
Szívdobogtató a »Szarvas« alól 
meglátni a templom tornyát...” (jobbra)
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A szőlő nyomában

A szőlőművelést a Zsigmond uralkodása idején betelepített szász bányászok és
az ő leszármazottaik honosították meg a környéken, amely egykor nevezetes volt
szőlő- és borkultúrájáról. Mindebből mára nem sok maradt. A gyönyörű fek-
vésű Ipolydamásd feletti hegyoldal nevei közül
több is a szőlőre utal, de igazából Letkéstől
kezdve szaporodnak a „bűnjelek”, ahol jó né-
hány régi pincére bukkanhatunk. Bár eredeti
funkciójukat rég elvesztették, a falu öregjei kö-
zül azért páran még hallottak az egykor híres let-
kési vörösről. Ipolytölgyesen is találunk préshá-
zakat, Nagybörzsönyben pedig nem is keveset:
Ercsey Dániel (szerzőnk és a BORIGO bormagazin szemlésze) több mint ket-
tőszázat számlált meg itt belőlük. Perőcsényben és Kemencén is vannak pin-
cesorok, sőt az utóbbit a Food & Wine szubjektív gasztronómiai körkép úgy
írja le, mint jó levegőjű, szép, csendes, derűs vidéket az Ipoly völgyében, a Bör-
zsöny északnyugati lábánál, sok zöld lombbal, erdőkkel, barátságos népekkel
és jó ételekkel. Az, hogy mindez „jókedvre derítő borral, szőlőheggyel, pin-
cékkel” társul, persze már enyhe túlzás, a tájékozatlan olvasó könnyen Bada-

csonyba vagy Tokaj-Hegyaljára képzelheti magát.
Már inkább emlékeztet a szőlőre és a borászatra Ber-
necebaráti, szőlőtáblák azonban a kis háztáji parcel-
lákat nem számítva itt sincsenek, bár azok sem na-
gyon látszanak ki a tájat uraló málna-, ribizli- és
egresültetvények közül. Pedig egykor szőlők borí-
tották a hegyek kötényét, és helyben érlelt bor is volt
itt. Rossz pedig már azért sem lehetett a hegy leve,
mert a feljegyzések szerint még Selmecbányán is ke-
resett volt e nedű, s a török idők adóösszeírásai is sző-
lőtermelésről vallanak.

„Nem sok név maradt meg, meghalt a hagyo-
mány. A hegyek ugyan megvannak, de dzsungellé
változtak. Még inkább Barátiban vannak szőlők.
Azoknak a szőllejét Mária-szobor őrizte, talán azért.
A Kutya-hegyeken, a Vörös-hegyen sok szép szőlő
volt. A Maros-hegy, a Maros-oldal oldalán, meg a
Maros-tetén [tetején] is. Úgy mondták, a Maru-
sok. Zengett a dal, a kiáltás, az egyik hegyről a má-
sikra és vissza. Szépek voltak a szüretek. Barátiban
még ma is van régi kishordó meg nagyhordó. Egyek
voltunk, eltérő szokásokkal. Bernecén is voltak jó
gazdák, de Baráti gazdagabb volt.” 

Ugyan eredeti funkciójukat 
rég elvesztették, a falu öregjei közül
azért páran még hallottak 
az egykor híres letkési vörösről.

SÁGI FERENC A RÉGI 
PINCÉKBEN TÖLTÖTT 
1944-ES KARÁCSONYRÓL:
„A pincék ott húzódtak 
a hegy lábánál, a patak -
parton. Borospincék ezek,
de most a hordók helyét
emberek foglalták el.”

„EZEK RÉSZBEN 
PERÔCSÉNYIEK 
Mindenféle népek általjön-
nek ilyenkor. Kemencérôl,
Nagybörzsönyrôl, minden-
honnan. Még Ipolyságról is.
A berneceiek és a barátiak
együtt mennek, ôk viszik 
a prímet. Meg újabban sok
a nézelôdô, a turista, 
a pesti. Az idôs asszony 
a demizsonnal már nem él.”
(jobbra)

„Nem sok név maradt meg, meghalt 
a hagyomány. A hegyek ugyan 
megvannak, de dzsungellé változtak.”
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Tökszőlőtől a pákotáig

Az Esterházyak iratai arra utalnak, hogy a 18. század elejéig itt is az országszerte elterjedt ún. veres és fe-
kete szőlőt termesztették. A lévai uradalom – ahová Vámosmikola és Perőcsény is tartozott – nem kulti-
válta e fajtákat, inkább a magyar fehér telepítését szorgalmazta. (Akkortájt még nem ismerték a később Szent-
Györgyi Albert által felfedezett, a kék szőlőkben található flavonoidok egészségmegőrző hatását.) Keleti
Károly (1833–1892) szőlőlistája már ugyancsak hosszú: fehér és fekete tökszőlő, ökörszem, polhos, dinka,
frankus, fehér gohér, Margit-fajták, sárfehér, kadarka, juhfark és pákota. A filoxéravész után a direkt ter-
mők foglalták el a helyüket, és ezek – nevezetesen a konkordia, a delavár, a nova stb. – lettek később a sző-
lőnemesítés alanyai. Nagybörzsönyben meg azért jelentek meg elsőként a nemesített fajták, mert az otta-
niak rendszeresen eljártak Pongrácz gróf majorságába metszeni, és így vagy úgy, de feltehetőleg onnét
szerezték be a vesszőket. Ekkor bukkant fel a furmint, a rizling, a saszla, a muskotály, az oportó, a kecske-
csöcsű, a pozsonyi fehér, és sikerült átmenteni a juhfarkot és a kadarkát. 

Az 1950-es években aztán megint a direkt termők kerültek túlsúlyba, a ház környéki kertekben mást nem
is igen találni, és úgy tűnik, a gazdák nem is akarnak letenni róluk. A filoxéravészt követően hellyel-közzel si-
keresen rekonstruált, nemesített szőlőfajtákból álló ültetvények hanyatlása erre az időszakra esett, amikor a már
jellemző nemes vesszőket (melyek közül akkoriban a leggyakoribb a rizling, a saszla, a muskotály, a furmint
és az oportó volt) szinte kivétel nélkül direkt termő fajtákra (Izabella, otelló, nova, delavár) cserélték, melyek
kevésbé igénylik a gondos, fáradságos szőlőművelést, s mégis bő terméssel jutalmazzák a gazdát.

„A gohér, a fehér otelló tönkretette az embereket. Nagyon jó volt a fekete otelló, ez volt a többség.
Hogy az mit adott, milyen zamatot, elmondani sem lehet. Volt konkordia, illatos Izabella, meg rózsa-
szín jeruzsálemi.”

Filoxéra és Trianon
A börzsönyi szőlészetnek, ahogy az országban máshol is, először a szőlőgyökértetű – a filoxéra – tett be. Az
1890-es évekre, Nagybörzsönyt nem számítva, nullára csökkent a termelés. A csemegeszőlő-kereskedelemből
meggazdagodott, tőkeerős nagymarosi németek a károk mielőbbi megszüntetése érdekében hamar hozzá-
kezdtek a szőlők újratelepítéséhez. A Börzsöny-vidék másik jelentős korábbi bortermelő településén,
Nagybörzsönyben, ahol a jó szászok a környező települések gazdáinál hamarabb fogtak hozzá a nemesítéshez,
szintén sor került a szőlő rekonstrukciójára, de a szőlő- és borkultúra fokozatosan vesztett a filoxérát meg-
előző jelentőségéből. Míg a 19. század közepén Pest megye szőlőben leggazdagabb területei Vác környéke
és a Dunakanyar voltak, a század végére ezek jelentéktelenné váltak.

A második csapást Trianon hozta magával; az itteni borok elvétve jutottak el az ország belsejébe, elsőd-
leges piacuk a Felvidék volt, ez azonban az egyik napról a másikra megszűnt. És ha még ez sem lett volna
elég, a II. világháború után a szocialista tervgazdaság bogyós gyümölcsűek termelésére kötelezte az itteni-
eket, elsősorban ezért terjedt el a málna termesztése – emlékeznek sokan vissza (bár ez nem egészen így tör-
tént, ahogy azt később látni fogjuk). Ezt a borászok máig fájlalják, pedig sokaknak a meggazdagodás, vagy
legalábbis a szegénysorból való kilábalás lehetőségét jelentette. 

A II. világháború 
után a szocialista 
tervgazdaság bogyós
gyümölcsűek termelé-
sére kötelezte az 
itten ieket, ezért terjedt
el elsősorban a málna
termesztése

„A gohér, a fehér
otelló tönkretette 
az embereket. 
Nagyon jó volt 
a fekete otelló, 
ez volt a többség.
Hogy az mit adott,
milyen zamatot, 
elmondani sem lehet.
Volt konkordia, 
illatos Izabella, 
meg rózsaszín 
jeruzsálemi.”

„AZ EMBEREK SOHA, 
SEMMIRE SEM FIGYELNEK,
minden belém penészedik. 
Bennem van minden, 
tôlem tanultak mindent. 
Ha hagyják, megfordítottam volna
a hegyeket. Nekem még itt 
valami tennivalóm van.”

„TIBI ÉS IMRI, VEJ ÉS APÓS
Ott van persze a hátyi és a régi
vesszôkbôl font demizson. 
Olyan nem létezik, hogy valakit
egyáltalán ne érdekelne a szüreti
felvonulás. Ha nem csinálja, hát
nézi. Meg elôveszi az ilyenkor
szokásos rekvizítumokat...”
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alakították a régi épületeket, ekkor nevezték el az új nyílás zá-
rókat málnaablakoknak, később az új épületeket már málna-
házaknak hívták, s lassan átalakult a falukép. Ám az elkövet-
kező években a nyaranta leszedett 50-60 vagon málna árából
már máshol is épültek pompás otthonok, a jómódra szert tett
málnázók Esztergomban, Balassagyarmaton vagy éppen Bu-
dapesten ölték ingatlanba a hasznot. A gyerekeknek, unok-
áknak épültek ezek a házak.

Mára leáldozott a bogyósbirodalomnak, az EU kevéssé tá-
mogatja a hazai termelést, helyettünk Lengyelország lett a bo-
gyóstermelők zászlóvivője.

A malinázók
A Börzsöny-vidéken az intenzív termesztés gyökerei a „mali-
názásban”, vagyis a vadmálna gyűjtésében keresendők. Ekkor
a szőlő és a málna még jól megfértek egymással. Már az
1870-es években találunk arról leírást, hogy „... a szőlő felett
terülő erdőségben temérdek málna terem. Egész málnás er-
dőrész van itt, mely, mikor ideje van, Budapestet e csemege -
czikkel bőven ellátja”. 

Az emberek legtöbbször csoportosan, bandában gyűjtö-
gettek, s az önellátás mellett az 1910-es évektől kezdve egyre
jelentősebbé vált a vadmálna értékesítése. Rövid időn belül a
vadszederrel együtt leginkább eladásra szedték, és ez nem kis
bevételt jelentett. A bernecebarátiak a börzsönyi gyümölcsöt
részben az erdészetnek adták el, de az ipolysági piacon maguk
is árulták. Ha nagy volt a konkurencia – hiszen egyre több fa-
luból hordtak Ipolyságra málnát –, akár Vácig vagy Budapestig
is elmentek a gyümölccsel, később meg a konzervgyárak is fel-
vásárolták. A vadmálnából saját fogyasztásra lekvárt, szörpöt
és bort is készítettek, de az így feldolgozott terméket ritkán ér-
tékesítették. (A városiak ma annál inkább megadnák az árát
az efféle házi terméknek, de kevesen foglalkoznak vele, mert
azt mondják, nem éri meg.) 

A vadmálna természetesen az erdőbirtokosok és -bérlők
számára is érték volt, szedették is. Előbb kisebb edényekbe ke-
rült a gyümölcs, majd ha ezek megteltek, hátikosárban vitték
haza. Ugyanabban a hátyiban, az erre a vidékre jellemző há-
tikosárban, amit szüreteléskor is használtak. Ráadásul a ju-
harfavesszőből készült, híres „bernecei hátyi” a Palócföldön a
mindennapi élet része volt. Készítési módját számos falusi is-
merte, közülük is kiemelkedett azonban Hídvégi „Kadarka”
Jani bácsi, aki 92 évesen, nyolcvanévi gyakorlat után, utolsó-
ként tette le a mesterséget.

A málnagyűjtéshez „cédulát” váltottak az erdészettől, és fi-
zetségként a gyümölcs egy részét a nap végén le-
adták. Aki tilosban járt, attól mindet elkoboz-
ták. Bernecebarátiban a gyűjtögetés csúcspontja
a két világháború közé esett. A kerti málna ter-
mesztése az 1940-es évek közepétől elterjedt, de
még mindig szedték a vadmálnát eladásra, mert
a városi népek sokkal zamatosabbnak tartották,
mint a termesztettet. Ám az 1950-es évek kö-
zepétől már nem tudták értékesíteni a termést,
legfeljebb a helyi erdészet vette át „bagóért”. 

A málna dicsérete

„A piacorientált málnatermelés határát az Ipoly alapvetően meghatározza” –
írja Bali János a Bözsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajzát taglaló
munkájában. Míg a Börzsöny-vidék természeti környezete rendkívül alkalmas
málnatermesztésre, az Ipoly jobb partján sokkal kevésbé kedvezők a feltételek.
Nem jelentéktelen járulékos haszonnal is járt a
málnatermelés, miatta hozták rendbe a mellék -
utakat; a szállításra igen érzékeny gyümölcs
enélkül csak léformában jutott volna el a rak-
tárakba… 

Az itt élők kereseti lehetőségében az 1950-
es évek hoztak először változást. Ekkor fogott a
falu népe a bogyós gyümölcsök – először az
eper, később a málna és a ribizli – termesztésébe. Különösen a málna kecseg-
tetett tisztes haszonnal, még ha az ahhoz vezető út a reggeltől estig tartó ke-
mény munka volt is. A jólét jelei elsőként a házak átépítésében mutatkoztak.
Ekkor kezdtek eltűnni a vidék jellegzetes parasztportái. Kezdetben csak át-

Kezdetben csak átalakították a régi
épületeket, ekkor nevezték el az új 
nyílászárókat málnaablakoknak, később
az új épületeket már málnaházaknak
hívták, s lassan átalakult a falukép.

A málnagyűjtéshez „cédulát” váltottak
az erdészettől, és fizetségként a gyümölcs
egy részét a nap végén leadták. 
Aki tilosban járt, attól mindet elkoboz-
ták. Bernecebarátiban a gyűjtögetés
csúcspontja a két világháború közé esett.

„EZ AZ ÉN CSOPORTOM
Újtelki fiatalember, Lantos
Csaba és Máté Rezsôné 
a belevaló asszony. 
Megesett, hogy nem 
mindenki tudott eljönni,
összegyûlt a portán a dolog.
Csárdást táncolunk.” 

„ORBÁN A SZÔLÔ ÉS A BOR SZENTJE 
Demizsonban vittek neki bort. 
Sokszor este vitték, ki is ürült reggelre.
Megitta Orbán — mondták. Persze 
a legények jártak rá. Ha rossz volt 
a termés, vízzel öntötték le a szobrot”
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Éledezik a Vince-napi hagyomány is, mikor a gazdák kulacsokban, demi-
zsonokban bormintát hoztak, amit a pap a következő évi jó termés reményé-
ben felszentelt. És éledeznek a pincék is. A templom alatt a pincések a Meny-
hárt fiúk. – Több mint 400 pince volt egykor a faluban – állítja a fiatalabb
Menyhárt. 

Kérdezem az embereket, hallottak-e az Ipoly menti házi borok mustrájá-
ról? Nem, senki sem tud róla, holott 2013-ban már a hetediket rendezik a
szomszédos Nagybörzsönyben. A versenyre bármilyen kategóriájú és színű bor-
ral lehet nevezni. Egyaránt szívesen látott a fehér, a rozé és a vörös, külön dí-
jazzák a saját és a vásárolt szőlőből készítetteket. A rendezvény szervezői ösz-
tönzik az „ésszerű és hatékony szövetkezést”, mert összefogás nélkül valóban
tetszhalott állapotban marad az Ipoly-vidék borászata. A bernecebarátiak
egyelőre háziversenyeken mérik össze a háztájit, legalábbis a Menyhártok
szerint. De ők is vallják, mint a nagybörzsönyiek, hogy a borkóstolásnak kul-
túrája van: „A jó bor kortyolgatása erő-egészség!”

Az idézetek forrása: A föld, ahol születünk – Emlékképek 
Bernecebarátiról című helytörténeti munka és persze Magdus néni

Bernecebaráti szüretek

„A gazda megfogadta a szüretelőket, óborral, pálinkával kínálta őket a munka
előtt. A szüretelés nehéz, de jókedvű napszám volt; az emberek reggel énekelve
indultak, és a hegyen cigányok húzták. A gazd-
asszonyok ebédet vittek a szüretelőknek. A szü-
retet bállal zárták: hintóba fogták a legszebb lo-
vakat, bírót és bírónőt ültettek a kocsira,
»cifrába« [viseletbe] öltöztek.”

Ha igazi szüret ma már nincs is, a szüreti fel-
vonulás és bál újjáéledt. Kora délután indul a
menet, asszonyok, lányok és férfiak külön-kü-
lön. Ló, traktor és teherautó kíséri a vonulókat.
Az útkereszteződésekben megállnak, táncol-
nak, a lányok pogácsával és kaláccsal, a fiúk bor-
ral kínálják a közönséget. Este, ahogy az másutt
is szokásos, kezdetét veszi a bál. Sisa Pista halá-
lának századik évfordulóján a falu férfiai közül először került megválasztásra
méltó utódja, „Bernece hétpróbás betyárja”. Azóta igyekeznek hagyományt te-
remteni a betyárságból, és lassan egy rablóbanda kitelik Sisa Pista utódjaiból. 

Sisa Pista halálának századik 
évfordulóján a falu férfiai közül először
került megválasztásra méltó utódja,
„Bernece hétpróbás betyárja”. Azóta
igyekeznek hagyományt teremteni 
a betyárságból, és lassan egy rabló-
banda kitelik Sisa Pista utódjaiból. 

„A CSIZMA ÉS 
A PRICS (BRICSESZ) 
is megjárta, de 
a parasztember, a gazda 
fehér gatyát viselt. 
Feles vászonból készült,
házilag font cérnából 
és vásárolt pamutból, 
így ment felesbe a szátvába 
(szövôszék), amit 
a lábukkal nyomkodtak. 
Általában hosszabb volt,
mint a képen, és minél 
gazdagabb, annál bôvebb.
Zsellér nem hordta. 
Bikkfagatya, mert kemény
volt, mint a bükk. 
Ha kenderbôl fonott volt,
lúgozták, hogy megpuhul-
jon. A nyári aratáskor 
szellôs volt, nem 
melegedett be az ember,
nem pállott be — no igen,
az…”

„BERNECEBARÁTIAK
Kalácska László 
a traktoros, a bajszos 
a polgármester. Becsüljük
egymást! Mellette Kalácska
Károlyné. (Leghátul Magdus
néni.) Elôttem Máté 
Rezsôné, a jobbkezem.” 


