
TÓTH FERENC PINCÉSZET

Az egri Kistályai úton könnyű megtalálni 
az IMPOZÁNS méretű Tóth Ferenc 

Pincészetet, de aki csak elhalad mellette, 
nem is sejtheti, hogy milyen kincseket rejt 

a föld mélye. Itt érlelődik Eger legjobb 
DESSZERTBORA, néhány nemzetközi 
aranyérmes vörös, különleges kékfrankos, 

nagystílű bikavér, és több tízezer más palack, 
bennük a JÖVŐ ÍGÉRETE. 
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RÉVÉSZ SÁNDORRAL 
A TÓTH FERENC PINCÉSZETBEN

Égni kell,  
ÉDES LÁNYOM!

usta a nyári délután, mégis szinte tapintható 
az izgalom. A pincészet ügyvezetője, Tóth Kata 

meghívására Révész Sándor, a legendás Piramis együttes 
egykori frontembere érkezik vendégségbe.

Mondj egy mesét, ami szép…
A pincészetet Kata édesapja, Tóth Ferenc alapította éppen 
35 évvel ezelőtt. Korábban is volt szőlője a családnak, ám a 
téeszesítés időszakában mindent elveszítettek, és a birtokot 
csak 1983-ban kezdték újra felépíteni. Tóth Ferenc szálfa-
egyenesen áll a pinceajtóban. Belelépett már a nyolcvanadik 
évébe, de most is aktívan dolgozik, hajnali öttől a Síkhegyen 
felügyelte az új telepítést. Hajdan ő tartotta kézben az egész 
gazdaságot – szőlőt, pincét, bort, kereskedelmet –, ma azon-
ban már elég a szőlő gondja, a többit bő tíz éve átengedte Ka-
tának, hadd tanuljon bele, mire ő végleg leteszi a metszőollót. 
Kata bele is tanult becsülettel, pedig sokáig úgy gondolta, 
hogy nem ez lesz az útja. Bankban dolgozott, fiókvezető volt, 
szerették, mégis váltott, amikor a szőlő hívta. Aki gyerekko-
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Földön élő emberek, ha tetszik, ha nem, a Nap 
»kiszolgáltatottjai« vagyunk. Ember – szólított 
meg a szerző engem mint olvasót –, ha csak 
teheted, edd első lépcsőben a napot! Ha olvas-
mányaim során valami megfellebbezhetetlen 
gondolattal találkozom, a mellemre fordítom a 
könyvet, becsukom a szemem, és gondolkodom. 
Akkor is így történt, és rájöttem, hogy ezzel a 
gondolattal nem tudok, és nem is akarok vitá-
ba szállni. Azóta eszerint élek.” Sándor egész 
családja vegetáriánus, nyolcéves kislánya, 
Ráhel még soha életében nem kóstolt húst. 
Ha szeretné, megtehetné, hiszen nincsen eb-
ben semmi kényszer, egyszerűen csak ez az 
életforma vált számukra természetessé. Ré-
vész egyébként a napokban ünnepelte a 65. 
születésnapját, és ma is kirobbanó formában 
van. Imádja a természetet, hetente többször 
is maratoni hatalmas sétákat tesz, és látha-
tóan jól érzi magát a bőrében.

Égni kell annak, 
aki gyújtani akar…
A Tóth Ferenc Pincészet híres a kadarkájáról, 
és Ferenc sokat tett azért, hogy ez a méltatla-
nul háttérbe szorított régi magyar fajta visz-
szanyerje hírnevét. A kadarka 1966-ig a borvi-
dék meghatározó fajtája volt, ez adta a bikavér 
alapját. Ízletes szőlő, jó a bora, de nagyon ér-
zékeny, kedvezőtlen időjárási viszonyok között 
akár egyetlen nap alatt is lefolyhat a tőkéről 
az éves termés, ezért a mennyiségi szemléletet 
követő szocializmus éveiben kivágták az ösz-
szeset, és megbízhatóbb fajtákat telepítettek a 
helyére. A kétezres évek elején Tóth Ferenc hó-
napokig járta a határt kadarka tőkék után ku-
tatva, sikerrel. Neki köszönhetően a fajta ma 
újra reneszánszát éli, és Tóth Ferencet kine-
vezték a kadarka nem hivatalos nagykövetévé. 
„Ez az a bor, amit nyugodtan kortyolgathatsz, 
és mellette úgy el lehet beszélgetni hosszan, 

hogy az ember nem is érzi az időt” – mondja a 
családfő. Csodás a színe, gyümölcsös az illa-
ta, könnyed, fűszeres és elegáns. Lehet, hogy 
tíz év alatt csak háromszor ad jó vörösbort, de 
megéri a vesződséget. „Mindössze két hektár 
kadarkánk van, mégis annyit dolgozunk vele, 
mint a másik 26 hektárral együttvéve. Ennek 
a szőlőnek lelke van, hozzá minden nap ki kell 
menni. De nem bánjuk, mert ritka kincs” – 
erősíti meg a fentieket Kata.
Révész Sándor élvezettel ízlelgeti a bort. Nem 
mindennapi vendég nála az alkohol, de ha va-
lamit mégis szívesen inna, az csak bor lehet, 
semmi más. Már csak kedvenc írója, Hamvas 
Béla miatt is, akinek A bor filozófiája című 
alapműve gyakran készteti gondolkodásra. 
Van is egy ide illő története: „Egy barátommal 
Németországban utazgattunk, és elvetődünk 
egy Bernkastel-Kues nevű festői településre, 
ahol meglátogattunk egy hatalmas pincészetet. 
Fantasztikus élmény volt megnézni, hol szü-
letnek a borok, de még meglepőbb volt, hogy a 
vendéglátónk, Wilkomm úr ebéd után büszkén 
mutatta nekünk A bor filozófiája német nyelvű 
kiadását. El tudjátok ezt képzelni? Szívmelen-
gető érzés volt.”

veszi át a szót. Ritkán szokott egyedül zenél-
ni, de azért van néhány olyan dal a reperto-
árban, amit egy szál gitárral is szívesen elő-
ad, és jó volt látni, hogy ez a kedves gesztus 
milyen jól esik az ünnepeltnek. (Kezeket a 
szívre: kinek ne esne jól? Kár, hogy Sándor 
kizárólag a legközelebbi barátai kedvéért vál-
lal ilyen „fellépéseket”.)
„Ez már Kata találmánya” – mutat a gyön-
gyözőborra Tóth Ferenc. A 80% egri leányka, 
20% királyleányka házasításával készült bubi 
tökéletes vendégváró ital. Kísérletnek indult, 
aztán amikor elfogyott az első, kicsit bátor 
vállalkozásnak tűnő 7000 palack, maguk is 
meglepődtek a sikeren. Ez már a második év-
járat, és a folytatás nem is kérdés.

Ahol a gondolat nem válik szóvá, 
ott ne keress engem sosem…
Kata jó háziasszony módjára a terített asz-
talhoz invitálja a társaságot. Az ételeket 
kivételesen nem ő készítette, a tálak Eger 
leghíresebb étterméből, a Macok Bisztróból 

„Istenverése megelégedett emberrel dolgozni, mert 
azt már nem motiválja semmi. Én megtanultam, hogy 
még a legmélyebb gödörből is ki lehet mászni. Örülök, 
hogy ennyi idősen itt vagyok, de annak még jobban, 
hogy még mindig vannak terveim.”
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rától ebben él, megérti a jelet. És Kata ebbe 
született bele. Épp szüretkor jött a világra, 
megvárva az éjfélt, hogy édesanyja még befe-
jezhesse munkanapját a földeken. 

Kívánj igazi ünnepet!
Révész Sándor régi ismerősként érkezik, bár 
az egri pincében még soha nem járt. Kata 
férjével ápol közeli barátságot, az ő kérésének 
engedve hagyta el Tolna megyei kis faluját, 
hogy egy napot Egerben töltsön. Kata gyön-
gyözőbort tölt a poharakba, ezzel koccintunk 
a találkozás örömére, aztán nevetve meséli, 
hogy náluk az egész család Révész-rajongó 
volt. „Néztük Sanyit a fekete-fehér tévében, a 
mi korosztályunknak ő volt a sztárja, a nyári 
szünetek a Piramis-dalok hallgatásával tel-
tek, és persze minden lány szerelmes volt belé 
az osztályban. Ez a rajongás végigkísérte a 
tinédzserkoromat, de személyesen csak sokkal 
később, a férjem negyvenedik születésnapján 
találkoztunk, amikor Sanyi volt a meglepetés-
vendég.” A „meglepetésvendég” mosolyogva 

érkeztek. Macsinka János konyhafőnök ala-
posan kitett magáért. Révész Sándor húsz 
éve vegetáriánus, az ő tányérjára különös 
gonddal ügyelt a chef. A helyi sajtokból és 
friss gyümölcsökből készült válogatás elfo-
gyasztása közben a zenész arról mesél, miért 
tért át erre az étrendre. „Rengeteget olvasok, 
és egy éjjel izgalmas gondolatra bukkantam 
egy szövegben. Az volt a lényege, hogy mi, 

#35 A POHÁRBAN

MÉLY, SŰRŰ, GAZDAG 
KÉKFRANKOS, 

MÉLTÓ TÁRS A NAGY 
GONDOLATOKHOZ – 
EZZEL KOCCINTUNK 

BÚCSÚZÓUL, ÉS 
MEGÍGÉRJÜK, 

HOGY AUGUSZTUS 
10-ÉN, A PIRAMIS 
ÉVEK BUDAPESTI 

KONCERTJÉN 
TALÁLKOZUNK 
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Az idő nekünk dolgozik…
A pincészet fennállásának 35. évfordulójára 
készülve Kata fellapozta a családi fényképal-
bumot, és felidézte a régi emlékeket. Az anyai 
nagyszülőknek Eger egyik leghíresebb dűlő-
jében, a Pajadosban volt a területük. A szőlő 
a háztól egy órányira volt gyalog, de a nagy-
mamája mindig mezítláb tette meg az utat, 
mert cipőt csak vasárnap húzott, amikor 
templomba mentek. 
Aztán a szülei kárpótlási jegyekből megvet-
ték az első hat hektárt az Áfrika-dűlőben, és 
nekik is a szőlő lett az életük. A birtokméret 
lassan 28 hektárra fejlődött, a fajtaválaszték 
szélesedett. Tóth Ferenc régi álma vált való-
ra, amikor megvették a Kistályai úti pincét, 
és a szőlőfeldolgozás a belvárosi családi ház 
udvaráról a végleges helyére költözhetett. 
Azóta többször is bővítették az épületet, ma 
már négy gyönyörű pinceágban alszanak itt a 
borok, és minden munkaművelet ezen az egy 
helyszínen történik. Kata ügyvezetőként vesz 
részt a munkában, beletanult az értékesítésbe 
is, piacokat kutat fel, kapcsolatokat épít, figye-
li a trendeket, kóstol, tanul, és próbálja a fris-
sen megszerzett ismereteket a pince javára for-
dítani. A borokért Markovics György felel, de a 
szőlészeti munkákat a mai napig Tóth Ferenc 
irányítja, és erről biztosan nem mond le élete 
végéig. Abban mindenki egyetért, hogy több 
területre már nincs szükségük. „Hacsak nem 
a Síkhegyen kínálnak valamit” – teszi hozzá a 
családfő pajkos mosollyal, amiből egyértelmű-
en látszik, hogy neki azért még vannak tervei.

Édes lányom 
„Papa mindig azt mondta, higgyem el, hogy 
a leánykából is lehet nagy bort készíteni. legizgalmasabb termőterülete, Tóthéknak 

majdnem 8 hektár szőlőjük van itt. A talaj-
szerkezet nagyon változatos, ennek is köszön-
hető, hogy az innen készült borok felismerhe-
tő rózsaborsos, fehér borsos terroirjegyeket 
mutatnak. A hegy tetején karcsú jegenyefa 
áll, onnan a legszebb a kilátás. Tiszta időben 
ellátni egészen az Alföldig és a Kékesig, a 
fát körülölelő területen kékszőlőt érlel a nap, 
ezekből a bogyókból születik a bikavér superi-
or és a Várvédő. A 35–40 éves kékfrankos 
tőkékről pedig nemrég elkészült a pincészet 
egyik legkülönlegesebb bora, a 35. születés-
napra palackozott, egyedi címkés #35. 
Sándor élvezi a panorámát. „Nagyon jó lát-
ni, hogy ilyen fantasztikus munkát végeznek, 
ilyen csodálatos birtokot visznek a barátaim. 
Büszke vagyok rájuk” – mondja, és csatla-
kozik Tóth Ferenchez, akit éppen arról fag-
gatunk, mi a titka, hogyan tudott ennyire 
energikus maradni. „Mostanáig megőriztem 
a kíváncsiságomat, az akaratomat és az am-
bíciómat. Istenverése megelégedett emberrel 
dolgozni, mert azt már nem motiválja semmi. 
Én megtanultam, hogy még a legmélyebb gö-
dörből is ki lehet mászni. Örülök, hogy ennyi 
idősen itt vagyok, de annak még jobban, hogy 
még mindig vannak terveim.”

Erre tette fel az életét, de sok év telt el, mire 
kiderült, hogy igaza van” – nyitja a következő 
bort Kata. Ezzel a hagyományos egri fajtával 
szinte minden iskolát végigjártak, készítették 
reduktívan, hordóban érlelve, késői szüret-
ben, és az utóbbi években gyöngyözőborként, 
de a nagy áttörés csak 2017-ben érkezett el, 
amikor a 2014-es Egri Leányka Superior 92 
pontot és aranyérmet kapott a Mundus Vini 
Nemzetközi Borversenyen. Akkor mindenki-
nek leesett az álla, de az új évjárat, a 2016-os, 
ha lehet még szebb, koncentráltabb, gyümöl-
csösebb. Nemrég érkezett a hír, hogy a Vi-
nAgora Nemzetközi Borversenyen is arany-
érmet szerzett. Száll a bor illata a pohárból, 
az érett szőlős, mazsolás jelleget szépen ellen-
pontozza a fehér borsos fűszeresség, de ezzel 

még nincs vége a leányka-sornak. Jön a ké-
sői szüretelésű, ami a keresztségben az Édes 
lányom nevet kapta. Sándor felkapja a fejét, 
kiderül, hogy nagyon édesszájú, és leginkább 
ez az ő bora. Jó az ízlése, az Édes lányom a 
legutóbbi egri borversenyen megkapta a leg-
jobb desszertbornak járó díjat. „Igazi, szívből 
jövő érdeklődéssel figyelem a borászok munká-
ját. Mindig lenyűgöz, ha egy olyan területtel 
ismerkedhetek, ami különleges, és varázslatos” 
– mondja őszinte lelkesedéssel Révész Sán-
dor, és a házigazdákra üríti poharát.

Útnak indulok, és érzem,  
hogy szabadnak születtem…
Csodálatos időnk van, itt az ideje, hogy meg-
nézzük a Síkhegyet. Ez a borvidék egyik 

Sándor mosolyog. Volt az ő életében is hul-
lámvölgy épp elég, pontosan érti, hogy Ferenc 
miről beszél. Mint ahogyan azt is tudja, hogy 
a nyitottság és a kíváncsiság megőrzése nél-
kül igazán jó művésszé soha nem válhat az 
ember. Mindaz, ami a Piramis együttes fény-
korában történt, nagyon fontos és meghatá-
rozó volt az életében, olyannyira, hogy Pira-
mis Évek néven alapított formációjával ma is 
a régi dalokat játssza, és koncertezik szerte 
az országban. Az eredeti zenekarból Závodi 
János áll mellette, a csapat többi tagja ki-
váló fiatal muzsikus, akikkel élmény együtt 
zenélni. Legközelebb július 7-én lépnek fel 
Siófokon. „A múltunkat visszük színre a régi 
lelkesedéssel, és olyan ikonikus dalokat szólal-
tatunk meg újra és újra, mint a Kóbor angyal, 
a Becsület, a Szállj fel magasra, a Ha volna két 
életem, az Égni kell. Minden koncerten elcso-
dálkozom, hogy ez a múlt mennyire élő, hogy 

ezeket a dalokat még mindig mennyire ismeri 
és szereti a közönség.”

Fényes szerencsecsillag, vezess 
minden úton…
Kata a tervekről mesél, arról, hogy ősztől 
végleg felszámolja a budapesti életét, és 
családostól visszaköltözik Egerbe. Soma, a 
kisfia a Dobó Gimnázium diákja lesz majd. 
Tóth Ferenc abban reménykedik, hogy Kata 
után Soma viszi majd tovább a pincét, és az 
ő 35 évvel ezelőtt alapított kis borászata ge-
nerációkon átívelő családi vállalkozássá nő 
a jövőben.
Az út adott, és Kata határozottan tartja az 
irányt. A cél az, hogy minél több szép bor 
szülessen a pincében, ami boldoggá teszi 
a közönséget. Révész Sándor bólogat. Hiszen 
mindannyian ezért dolgozunk, és ha boldog 
a közönség, nem éltünk hiába.

EGER PALETTÁJA

A LEÁNYKA ÉS A 
KIRÁLYLEÁNYKA 
MELLETT MA MÁR 
RAJNAI RIZLINGET, 
OLASZRIZLINGET ÉS 
HÁRSLEVELŰT IS ÉRLELNEK 
A TŐKÉK, KÉKSZŐLŐBŐL 
PEDIG VAN KÉKFRANKOS, 
KADARKA, PINOT NOIR, 
CABERNET SAUVIGNON, 
CABERNET FRANC ÉS 
MERLOT

CSÚCSBOR 
A SÍKHEGY 

TETEJÉRŐL

A CHALLENGE 
DU VINEN 

ARANYÉREMMEL 
JUTALMAZOTT 

VÁRVÉDŐ A 
PINCÉSZET 

EGYETLEN BORA, 
AMELY BARRIQUE 

HORDÓBAN 
ÉRLELŐDIK

„Igazi, szívből jövő érdeklődéssel figyelem a borászok 
munkáját. Mindig lenyűgöz, ha egy olyan területtel 
ismerkedhetek, ami különleges, és varázslatos.”
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