
Dörgicse, Becce-dűlő, 
római sírköves, 

egykori kétszintes présházpince, 
és ami mögötte van…



Az épületet, melyet a környéken a valamikori tulajdonosok után csak Szilvási-féle (esetleg Szen-
tes-féle), vagy “villámsújtotta” présházként emlegetnek, a Balaton-felvidéki szőlőhegyi építmények 
egyik legfigyelemreméltóbb hajlékának tekinthetjük, amit az alábbi kis összeállításban párhuzamok 
bemutatásával igyekszünk alátámasztani.

Egyelőre az épület történetére csak következtetni tudunk: első ránézésre építésének időpontját 1780 
és 1820 közé tettünk, melyet igazolnak az előkerült évszámos téglák, melyeken az 1819-es évszám 
olvasható.
A helyi emlékezet már hosszú-hosszú évtizedek óta romként tartja számon a présházat, amit több-
szöri villámcsapással magyaráznak. 
Az épület körül, a lekaszált területen szőlő - talán szilváni, vagy furmint, azaz, ahogy helyben ne-
vezik: szigeti - díszlett, ám erre sem emlékezik már senki, így feltételezhető, hogy az már a második 
világháború előtt, vagy még korábban, a filoxéravészben pusztult el.  A területen gépi mélyszántás 
nem történt, így remélhetjük, hogy az eredeti, hagyományos, ún. karós művelésű szőlőültetvény 
nyomait fogják régész kollégáink megtalálni.

Az épület óriási méretű, a kétszintes présházaknál is nagyobbnak számít, főleg szélességét tekintve.
Kuriózuma, hogy felső, présház szintjéről lépcső vezet az alul húzódó pincébe, mely építészeti meg-
oldás teljesen egyedivé teszi épületünket a térség szőlőhegyi építményeinek körében.
Nem számít tőlünk elrugaszkodott elképzelésnek, hogy építtetőjében egy jómódú családot látunk, 
melyet jó eséllyel a helyi, dörgicsei kisnemesi társadalomban kell keresnünk. Nem zárjuk ki annak 
a lehetőségét sem, hogy ez egy egyházi, valamely protestáns felekezethez tartozó présház volt, bár 
erre kisebb esélyt látunk, ugyanis annak emlékezete minden bizonnyal fennmaradt volna.

Az épület a helyi, kisdörgicsei bányából származó tűzkőgumós füredi mészkőből épült. Építészeti 
érdekessége, hogy a pince falába egy római sírkövet falaztak, ami minden bizonnyal homokkőből ké-
szült.  A régebbi korok kőfaragványainak felhasználása általánosan elterjedtnek számított az emberi 
civilizáció történetében, így ennek helyi alkalmazása sem meglepő, számos környékbeli párhuzamát 
ismerjük. Ám az, hogy mit olvashatunk, láthatunk majd a kövön, rendkívül izgalmassá teszi a vál-
lalkozást, hogy ez a kő jelen projekt részeként kikerül a pince falazatából.
Az épületben több elpusztult néprajzi korú emlékre is számítunk, melyek közül a legígéretesebbnek 
a szobai fűtőberendezés, a szemeskályha megtalálását tekintjük.

Kataszteri felmérés 1858-ból. Az alábbi linken elérhető: https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1807506.40785
97222%2C6136676.889457674%2C1833284.795648898%2C6144320.592286191



A továbbiakban meséljenek a képek!

Présházunk kuriózuma, hogy a présház szintről le lehet jutni a pincébe. Hasonló építészeti megol-
dások egyéb szőlőhegyi épületeknél is megfigyelhetők, de “tökélyre” épp pont ennél az elpusztult 
présháznál fejlesztették. 



Az épület a Balaton-felvidéki szőlőhegyek zászlóshajóinak számító. ún. kétszintes présházpincék 
egyik, romjaiban is patinás képviselője. 
Szerencsére a környező szőlőhegyeken még számos ilyen présházzal találkozni, melyek közül többet 
óvó, gondos kezek őriznek az utókor számára.
A fényképek a Beccén, valamint az akali Fenye- és Les-hegyeken készültek.





Csakúgy, mint a lakóházak esetében, úgy a présházaknál is elterjedtnek számított a vakolatdíszek 
alkalmazása, melyek nem csak plusz egyediséget nyújtottak az épületnek, hanem gyakran plusz 
információtartalmat is hordoztak magukban. Ilyenek voltak az évszámok, monogramok, de sok eset-
ben az építtető felekezetére utaló szimbólumok is.
Esetünkben olyan archív fotók előkerülésében bízunk, melyeken többet láthatnánk az egykori vako-
latdíszekből.







 A “szembe-szomszédos”, szintén Dörgicséhez tartozó, Agyaglik nevű dűlőben áll ez a patinás, az alsódörgi-
csei Nagy család által épített présház, melynek vakolatdíszeivel mutat hasonlóságot a mi épületünk néhány 

megmaradt dísze.

Az alábbiakban néhány apróságra világítunk rá az épület, valamint a környék szőlő- és borkul-
túrájának épített emlékei kapcsán.



A diszeli Hajagosban áll ez a gyönyörű, parasztbarokk oromfalú présházpince. A szűk környék szőlőhegyi épít-
ményeinek körében egy kivétellel nem találkozunk hasonlóval, a legközelebb Pécselyen épültek nagyobb szám-

ban efféle kialakítással a présházak. Nagy bizonyossággal zárhatjuk ki az efféle megoldást jelen épületünknél is.



Az udvari Les-hegy egyik érdekessége, hogy a présház átépítés előtti eredeti oromfalát is meghagyták a 
padlástérben. Gyakori jellemzője szőlőhegyi építményeinknek, hogy bővítésül a présház-pince beosztás elé 

szobát építenek. 

 A dörgicsei Agyaglik egyik fantasztikus építészeti emléke a már az 1800-as évek elején is “régi pincének” 
nevezett, a Piaristák által használt, ún. “hosszú pince”.

Sajnos nemrég a tájat teljesen elcsúfító építményt emeltek elé.



Ha jobban megfigyelik az épületünk déli, pincebejárat feletti falát, láthatóvá válik két gerendacsonk, melyek 
arra engednek következtetni, hogy a képen látható csopaki pincénél látható előtető védte itt is a pincelejáratot.


