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Hónapról hónapra bemutatjuk egy-egy pincészet legismertebb szereplőjét, a borászt – ám egy 
palack bor megszületéséhez rengeteg ember munkájára van szükség. Hattal közülük most kicsit 

közelebbről is megismerkedtünk, hogy ezzel is megköszönjük mindannyiuk munkáját. 

Arcok a palack mögött

AKI SZÉPEN SZEDI AZ ASZÚT
FORRÓS LÁSZLÓNÉ, ILUS NÉNI
NAPSZÁMOS
PAJZOS ZRT., SÁROSPATAK

MAKKOSHOTYKÁN SZÜLETTEM, ott jártam általános isko-
lába, onnan kerültem Miskolcra. Szakácsnőnek tanultam. 
Itt, Tokaj-Hegyalján akkoriban a borkombinátnak volt saját 
konyhája, ott helyezkedtem el. A sok cipekedéstől tönkremen-
tek az ízületeim, két gerincműtétem is volt, ráadásul munka 
után még várt minket a szőlő, részben a sajátunk, részben 
meg az a három hektár, amit bérművelésre vettünk ki. 

ÖRÜLTEM, AMIKOR NYUGDÍJBA MEHETTEM, de azóta is egy-
folytában dolgozom. Hetvenegy éves vagyok, a nyugdíjam 
87 ezer forint havonta. Egyedül élek, a férjem meghalt ti-
zenhét éve. A fiamék itt maradtak a közelben, Hercegkúton, 
a lányomék Szolnokra költöztek. Négy unokám van, nálam 
szokott összegyűlni a család, olyankor mindenkinek azt fő-
zöm, amit szeret, és arra a pár napra a lányunokáim is fel-
függesztik a diétát. 

NAPSZÁMOS VAGYOK, akkor jövök, amikor van munka. Ha 
esik, akkor vagy otthon maradunk, vagy bent a pincében 
dolgozunk, mikor mit kell. Reggel busz jön értünk, és az is 
visz haza. De otthon se teszem le a lantot, van tennivaló. 

MÁR NEM KÖNNYŰ manapság embereket találni, akik akar-
nak és tudnak is dolgozni a szőlőben. Egyre fogynak az 
„öregek”, pedig nekünk még a kisujjunkban van a metszés, 
a szüretelés, s nagy hidegben vagy akár a tűző napon is tesz-
szük a dolgukat. Aki jó, azt hamar elviszik a vállalkozók, 
ráígérnek az óradíjra. Én szeretek itt lenni, úgy érzem, hogy 
megbecsülnek, nem is kívánkozom el máshová. 

NÉGY SZEMMEL LÁTJUK A SZŐLŐT
MARCZIS PÉTER ÉS MARCZIS TAMÁS 
SZŐLÉSZEK
KOVÁCS NIMRÓD WINERY, EGER

Szerző: Doros Judit
Fotó: Dancsecs Ferenc

NEM DICSEKVÉSKÉPP MONDOM, de az aszúszemek kiválo-
gatásában nemigen van gyorsabb nálam. Ez csak látszólag 
könnyű munka, rá kell állni az ember kezének, meg az uj-
jainak, mert ügyesen kell kicsippenteni az aszúszemeket a 
többi bogyó közül. Volt, hogy a párommal 30 kilót is meg-
szedtünk egy nap. Fejenként! Az nagyon sok. De a miénk 
sose macsánkás, tudja, amikor szétnyomódnak a szemek, és 
az egész összeáll egy masszává. Aki szépen szedi az aszút, 
annál peregnek a szemek. Úgy is nevezzük: gurulós aszú. 

BELENŐTTÜNK EBBE A SZAKMÁBA, már gyerekként is a kert-
ben, szőlőben, kint a határban éreztük jól magunkat, a szüle-
inktől és a nagyszüleinktől hoztuk magunkkal a föld szerete-
tét. Péter három évvel idősebb, amikor ő már felérte a szőlőt, 
a nagypapánk kezdte tanítani metszeni. Ott tébláboltam én is, 
s hogy felérjem a hajtásokat, vittem magammal egy háromlá-
bú sámlit, amire felállhattam. Ma is emlegetjük, hogy két láb-
nyom és három széklábnyom maradt utánunk a sorok között. 

HÁROM ÉV KÜLÖNBSÉGGEL, de előbb az egri mezőgazdasági 
szakközépiskolába jelentkeztünk, majd onnan a Nyíregyházi 
Főiskolára szőlész szakra. Végül egyikünk se diplomázott, 
mindketten abbahagytuk, dolgozni akartunk, megállni a 
saját lábunkon. Ma már kicsit bánjuk, másképp csinálnánk, 
befejeznénk a főiskolát, bár az ott megszerzett tudás papír 
nélkül is ott van a fejünkben. 

AZ ÁLLAMOSÍTÁSKOR ELVETTÉK az ostorosi és az egerszóláti 
nagyszüleink földjeit, a rendszerváltáskor kárpótlásként így 
a család visszakapott szőlőt és szántót. Gazdálkodók lettünk, 
testvérekként, közösen, s a sajátunk mellett bérmunkát is 
vállaltunk. Később egyre gyakrabban fordult elő, hogy akár 
egy-két éves művelési költséggel is elmaradtak a megbízók, s 
ekkoriban vetődött fel, hogy talán váltani kellene, s inkább 
alkalmazottként boldogulni. 

NÉGY SZEMMEL LÁTJUK A SZŐLŐT és a világot, és abszolút 
bizalommal vagyunk egymás iránt. Amit egyikünk megné-
zett és jóváhagyott, azt a másik nem ellenőrzi újra, s a ko-
molyabb döntéseket mindig ketten hozzuk meg. A szüret vé-
gén pedig az egész évet kielemezzük, minden részletet, azt is, 
hogy legközelebb mit kell másképp csinálni, min lehet még 
tovább javítani. 

Kiegészítjük egymást, nem lehet azt 
mondani, hogy egyikünk vagy másikunk 
a „főnök”. – Péter markánsabb, 
vehemensebb, én megfontoltabb és 
lassabb vagyok. – Másképp közelítünk 
meg dolgokat, Tamás inkább hajlik 
a kompromisszumokra, én viszont 
maximalista vagyok.
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FEKETÉLLIK A FÖLD UTÁNAM 
SÜTŐ ZSOLT 
TRAKTOROS
NYILAS PINCÉSZET, GYÖNGYÖSSOLYMOS

MÁR TIZENHÁROM ÉVESEN IS szerettem az itteni földe-
ken dolgozni. Ugyanezen a telephelyen volt annak idején a 
gyöngyössolymosi Mátra Tsz, nyaranta diákmunkára is ide 
jártam, búzát forgattunk, szénát szedtünk. Középiskolába 
Pétervásárára kerültem, a termelőszövetkezet ösztöndíjasa-
ként végeztem, ami azt jelentette, hogy a tanulmányaimat 
befejezve már a munkahelyemet is ők biztosították.

ITT KEZDTEM TRAKTOROSKÉNT, itt vagyok azóta is, csak a 
cég változott meg közben, mert a tsz ’95-ben végelszámolás-
sal megszűnt. A korábbi elnök, Nyilas János hál´ istennek 
megvette a területet, a használható gépeket, s munkát adott 
azoknak, akik végig kitartottak, nem mentek el máshová. 
Megalakult a Solybor Kft., ami az állattartást és a szántó-
földi művelést már nem folytatja, helyette száz százalékban 
a szőlőre és a borra koncentrál.

AZ ELSŐ TRAKTOR, AMIRE RÁÜLTEM, egy bukócsöves piros 
MTZ 50 volt. Pár év után jött a Zetor Crystal 12145, majd 
egy MTZ 82-es. Szerettem mindegyiket, de tagadhatatlanul 

jó érzés volt 15 évvel ezelőtt átülni a kék New Hollandra. Egy 
álom! Kényelmesebb és erősebb, mint az elődei, s az csak rá-
adás, hogy van benne még légkondi is. A kisebb meghibásodá-
sokat ki tudom rajta javítani egyedül, de a hatalmas gumik 
cseréjéhez vagy defektnél a foltozáshoz már ketten kellünk.

JÓ ÉRZÉS, hogy azonnal látom a munkám eredményét. Ha 
végigmegyek a kultivátorral, feketéllik a föld utánam, s ne-
kem ez a látvány örömet okoz nap mint nap. Otthon is van 
egy kis szőlőnk, 3000 négyzetméter, Irsai, saszla, musko-
tály, de nem készítünk bort, leadjuk a termést itt a pincé-
szetnél. Ha borról van szó, az Irsai Olivér és az olaszrizling 
tartozik a kedvenceim közé.

ITT EGÉSZ ÉVBEN VAN MIT CSINÁLNI. Jövőre újratelepítés 
lesz, húzzuk ki a venyigét, vágjuk ki a szőlőt, szántunk, ta-
vasszal jön a permetezés, a talajmunka, azt szoktuk ilyen-
kor mondani: „egy kör permet, egy kör kulti”. A falu túlsó 
oldalán kezdünk, onnan haladunk mindig hazafelé. Elége-
dettség tölt el, amikor körbeérünk.

JUTALOMJÁTÉK EZ 
TÓTHNÉ DÓRA KATALIN 
LABORVEZETŐ
BORPALOTA KFT., GYÖNGYÖS

ASZÓDTÓL NYÍREGYHÁZÁIG úgy kétszáz kuncsaftunk le-
het, persze elsősorban a saját borászatunkat szolgáljuk ki, 
borászati analitikát végzünk. A rendszerváltás után sorra 
alakultak a kicsi borászatok itt, a térségben is. Nagy köny-
nyebbség, hogy nem kell sokat utazniuk, mert bérmunká-
ban, afféle külső laborként nekik is tudunk segíteni.

KERTÉSZ-ÜZEMMÉRNÖKKÉNT VÉGEZTEM Kecskeméten, 
azt szoktam mondani, még a múlt században, 1981-ben. 
Abban az időben a tanulmányainkhoz még borászati kép-
zést is kaptunk, s ez jól jött, amikor első munkahelyemen, 
a gyöngyöspatai tsz 110 ezer hektós gyöngyöstarjáni palac-
kozó pincéjében helyezkedtem el. Friss házasként a faluban 
építkeztünk, a férjem is itt dolgozott a bányánál, úgy érez-
tük, fényes jövő előtt állunk. Azután a palackozó leégett, és 
minden megváltozott. 

KAPÓRA JÖTT, hogy 1996-ban Gyöngyösön, az akkori 
Eger–Mátravidéki Borgazdasági Kombinát egyes számú 
pincegazdaságának épületében – ahol most is beszélgetünk 
– borász-technológust kerestek. A telep ma már a Dubicz-
borokat készítő Borpalota Kft. székhelye, így a munkál-

tatóm közben változott, de én azóta is ugyanitt dolgozom. 
Hét évvel ezelőtt adódott a lehetőség, hogy a borkészítés egy 
másik szakterületére váltsak: a borászati laboratórium ve-
zetését bízták rám. A protokollokat, a mérési technikát már 
korábban elsajátítottam. Mindemellett én felelek a borkísérő 
okmányokkal, a borszármazási bizonyítványokkal kapcsola-
tos adminisztrációért is, s ha úgy adódik, borkóstolókat és 
pincelátogatásokat is tartok.

KÖNNYEBBSÉG, HOGY BORÁSZSZEMMEL tudom nézni a 
minták vizsgálata során kapott eredményeket, így rögtön 
tanácsokat is tudok adni a hozzánk bejövő kisebb gazdálko-
dóknak, hobbiborászoknak, mivel tudnának emelni a minő-
ségen. Van, aki már úgy jön vissza szüret idején, hogy Kati-
ka, köszönöm a múltkori ötletet, az idén már ennek alapján 
kezeljük a borokat.

DECEMBERBEN NYUGDÍJBA MEGYEK, hatvankét éves 
vagyok, de az itteni munkát nem szeretném abbahagyni. 
Egyfajta jutalomjáték ez, minden percét élvezem, s min-
den nap úgy érzem, hozzátettem valamit ehhez a csodás 
borvidékhez.
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NINCS KÉT EGYFORMA NAP
SZABÓ ALEXANDRA 
IRODAVEZETŐ 
TÓTH FERENC PINCÉSZET, EGER 

LEVELEZŐ TAGOZATON jártam az egri Eszterházy Károly 
Főiskolára vállalkozásszervező közgazdászként, miután a 
szolnoki főiskolán befejeztem a kereskedelmi szakmenedzser 
képzést – s mellette pultosként dolgoztam a Tóth Ferenc 
Pincészet szépasszony-völgyi pincéjében. Már ott megismer-
tem és megszerettem a borokat, s amikor adódott az alka-
lom, diplomaszerzés után nagyon szívesen jöttem a céghez 
irodavezetőként is. Ennek idén lett hat éve. 

SOKRÉTŰ A MUNKÁM, kapcsolatot tartok kiskereskedőkkel, 
nagykereskedőkkel, éttermekkel, borbárokkal és a beszállító 
partnereinkkel is. Foglalkozom a rendelésekkel, adminisztráció-
val, megszervezem a kiszállítást, valamint irányítom az itteni 
borboltunkat és a szépasszony-völgyi kóstolópincét is. Nagyon 
jó tapasztalatot és hátteret adott, hogy korábban két évig a pult 
másik oldalán dolgoztam, s közvetlenül találkozhattam a bor-
fogyasztókkal. Tudom, hogy mit várnak el a boroktól, de azt 
is tudom, hogy én mit várhatok el az ottani munkatársaimtól. 

NAGYON CSALÁDIAS A LÉGKÖR, a pincészetnek tizenkét ál-
landó alkalmazottja van, mindent meg tudunk beszélni és 
meg tudunk oldani, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. 
Kezdetekben nagyon sokat segített a borászat vezetője, Tóth 
Katalin és a szülei is, hogy belerázódjak az irányítással járó 
teendőkbe. Itt nincs két egyforma nap, s ha néha túl sok a 
stressz, besegítek a borok címkézésébe, ami teljesen kikap-
csol. Verpeléten élek a párommal, jövő nyárra tervezzük az 
esküvőnket, ahol természetesen a kollégáim is ott lesznek.

LEGJOBBAN a kitelepülések megszervezését szeretem, és a 
borfesztiválokon való aktív részvételt, ahol borainkról be-
szélgethetek a résztvevőkkel. A fesztiválokon külön öröm, 
hogy találkozhatok azokkal a partnerekkel is, akikkel akár 
évek óta csak levélben vagy telefonon tartom a kapcsolatot, 
s onnantól kezdve „arca lesz” egy személyes ismerősnek. 
Hiszek a vevőkkel való személyes kapcsolattartásban, ezért 
igyekszem ezt a jövőben is fenntartani. 

AZ ÉLET VOLT A TANÍTÓMESTEREM
TOKAJI GYULA 
PINCEMUNKÁS
DISZNÓKŐ SZŐLŐBIRTOK ÉS PINCÉSZET ZRT., TOKAJ

NOMEN EST OMEN – igen, mondják ezt sokan. S bár a nevem 
és a munkahelyem is tokaji, jómagam Tarcalon születtem. 
Az utam nem egyenesen vezetett a borászat felé, hisz először 
Szerencsen, autószerelőként végeztem, nem túl szerencsés 
időszakban. Akkoriban, a kilencvenes évek elején nehéz volt 
ezen a területen elhelyezkedni. Így pályakezdő fiatalként 
szereztem még két másik szakmát: kis teljesítményű kazán-
fűtő, valamint ipari gáz- és olajtüzelő berendezés karbantar-
tó is vagyok, legalábbis papíron. Ez utóbbi két tudásnak itt 
nemigen veszem hasznát, de az autószerelő szakma jól jön, 
amikor gépeket kell megjavítani.

LASSAN NEGYEDSZÁZADA vagyok itt a cégnél, 1995-ben 
kezdtem, alkalmi munkavállalóként, majd jött a sorkatonai 
szolgálat. Mikor ez letelt, ide jöttem vissza, s 2001-től let-
tem határozatlan idejű szerződéssel pincemunkás. Hárman 
vagyunk ebben a beosztásban, mindannyian a pincemester 
és a borász irányítása alatt dolgozunk. Onnantól, hogy be-
jön a szőlő ládában, és felkerül a raklapra, odáig, hogy a 

kész bort a kamionra pakoljuk, voltaképp minden feladatban 
részt veszünk.

AZ ÉLET VOLT A TANÍTÓMESTEREM, itt, a pincében, a gyakor-
latban tanultam meg igazán ezt a mesterséget. Pincemun-
kásként valójában mindenhez kell érteni, és bármelyikünk 
helyettesíteni tudja a másikat, de azért vannak úgynevezett 
szakterületeink. Hozzám a karbantartás, a palackozógép 
kezelése, maga a palackozás folyamata, és nagyjából nyolc-
van százalékban a targoncázás tartozik. 

A FELESÉGEMET ITT ISMERTEM MEG, 2001-ben: én már akkor 
pár éve itt voltam, ő pedig újonnan, takarítóként jött. Mun-
kahelyi szerelem volt, s házaspárként azóta is mindketten itt 
dolgozunk. Eltérőek a feladatkörök, az egyetlen biztos találko-
zási pont a napunkban, hogy az ebédet együtt költjük el, vagyis 
inkább négyesben: a három pincemunkás és ő. Két fiunk van, 
a nagyobbik már 17 éves, informatikusnak készül. A kicsi ti-
zenegy, s többször mondogatta már, hogy ha felnő, borász lesz.
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