
„Itt a világ közepe, ki nem hiszi jöjjön be!” 

Gerendás kocsma – Maconka 3070 Bátonyterenye, Fenyves út 12 

A kocsma - úgy általában - minden időben fontos szerepet töltött be egy falu életében. A tér, a 

fogyasztási és az ehhez kapcsolódó közösségi szokások változtak, de az információáramlásban és a 

szabadidő eltöltésében mindig kiemelkedő szerepet játszott. Egy helyi közösség életében mai napig 

fontos szerepet tölt be. Különösen vidéken. Minél kisebb a település, annál inkább. Egyrészt, mint a 

cselekvés színtere, részben, mint szociális környezet, amely a lakosság életével, mindennapjaival szoros 

összefüggésben van, tőle el nem választható. Másrészt, az élettér komplexitásában speciális szerepet 

tölt be: a közösség és az egyén egyik kapcsolódási pontja, ugyanakkor az egyes ember számára 

szórakozási és alkoholfogyasztási lehetőséget is biztosít. 

Egy kis történelmi visszatekintés: „Az italmérés, mint intézmény legkorábbi említése az államalapítás 

idejéből származik. Szent István 1006-ban kelt oklevelében egy falut adományoz a nyitrai káptalannak 

italméréssel (educillatione) együtt. Kálmán 1100 körül tartott esztergomi zsinata megtiltotta a papok 

számára a kocsmáros mesterséget. Ballai Károly szerint: Ezek a tények már jelentékeny 

borgazdálkodást, valamint házonkívüli borfogyasztást föltételeznek. A kocsma szóra az első adatok a 

Délnyugat-Dunántúlról származnak. Magyarországon először 1405-ben „corchomas” alakban fordul 

elő. Elnevezése igen változatos: korcsoma, korcsma, kocsmahivatal, csapszék, ivó, borkimérés, csárda, 

italmérés, talponálló…stb” 

A Gerendás kocsma építésének pontos dátumáról nincs információm, de egy 1880-as levéltári 

térképen a jelenlegi épület még nem szerepel.  

 

A XX. század elején, viszont már feltűnik a korai fotókon. A maconkai idősek emlékezete szerint már a 

harmincas években sem számított újnak az épület, így építésének valószínűsíthető időpontja, a XIX. 

század vége. A kocsma épülete már átesett jó néhány átépítésen, felújításon, de mindennek ellenére 

őrzi hagyományos értékeit. Legfőképpen az elnevezésében is erre utaló gerendás jelleget, ami máig 

megadja elragadó hangulatát. Ez a különleges hangulat ragadta meg Eduardo Rózsa Florest is, aki 

gyakran meglátogatta a kocsmát.  

Saját elmondása szerint bejárta Dél-Amerika és Anglia kocsmáit is, de ehhez hasonlóval nem 

találkozott. Ami persze kissé túlzásnak tűnik, de kétségtelen, hogy a kocsma belső tere máig különleges 

hangulattal bír. És hát fogadjuk el tőle, ezt a számunkra hízelgő véleményt, mint világlátott embertől.  



 

Működött az épületben a háború után vegyesbolt is, a kocsma mellett.  

A kocsma legkorábbi, fotón is látható elnevezése alább látható, 1939-ből. 

 

Az akkori tulajdonosa Kecskés Kalocs József volt, a kocsma neve pedig: A ZÖLD FENYŐHÖZ. Ebből az 

időből találkozhatunk képeslapokon is a kocsmával, mint Maconka egyik „nevezetességével”, a 

templom, a fő utca és az iskola mellett. 

 



 

A háború előtt a kocsma kertjében zenélt az akkori híres prímás, Orosz Csordás István is zenekarával. 

 

 

 

 

 

 



A kocsma előtt a későbbi tulajdonos, Bencsura asszony. 

 

 

 

 

 



Volt itt farsangi mulatozás is 1939-ből… 

 

 

 

 

 

 



Aratás utáni vigadalom… 

 

De munka is volt, ha a szükség úgy kívánta. Maconka lakói szívükön viselték a kocsmát. 

 

 



 

A kocsma jelenleg is üzemel, hangulata megfogta a mai fiatalokat is. Az alábbi képeken a Maconka 

Táncegyüttes pünkösdi ünnepi fotói láthatóak: 

 

 

A kocsma jelenlegi tulajdonosa: 

 Osgyáni Sándor 

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 146 

Tel: 20 9138606 

 



A Gerendás kocsma nem csak kora miatt, és az adott építészeti stílus magán viselt markáns jellege 

miatt, hanem Maconkán betöltött szerepe és az itt lakók megbecsülése miatt is rászolgált mind a 

települési, mind a Nógrád megyei értéktárba való felvételre. Véleményem szerint, kedvező döntéssel 

és persze reklámmal mind Bátonyterenye, mind Nógrád megye turisztikai különlegessége lehetne. A 

kocsma megmentéséhez, akár még a műemlékvédelem véleményét is ki lehetne kérni, jó esetben 

pedig a védelmét is kezdeményezni. Helyi szinten, pedig forrást biztosítani a kocsma minél 

hagyományosabb módon történő felújítására. 

Tisztelettel: Cseresznyés István 

3070 Bátonyterenye, Boróka út 10 

Tel: 70 3913053 

Bátonyterenyei Értéktár Bizottság Alelnöke 

 

 


