
Palota Pince

„A bor a természet és az ember örök párbeszéde.”  (Antinori)

Kézműves Borászat
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Egly Márk és Magyar Tamás sző-
lész-borászok. Barátok és üzlet-
társak. Sümegi szőlőültetvények, 
borászat és pince közös tulajdo-
nosai, működtetői. Posztgraduális 
képzés keretében együtt végeztek 
az egyetemen. Tamás zempléni, 
Márk tősgyökeres sümegi.

Tizenegy éve dolgoznak együtt. 
Tamás szerint „működik és kész, 
nem érdemes belemenni”.

A sümegi Palota Pince Kézmű-
ves Borászat adja a bort, amihez 
a történelmi keretet a püspöki 
palota fél évezredes dézsmapin-
céjében működő borkóstolóknak 
helyet adó, borszaküzletként és 
gasztronómiai élvezetek tárhá-
zaként is működő Palota Pince 
teremti meg.

TAMÁS: 

„Minden palack bornak 
megvan a gazdája, csak 
azt nem tudjuk, mikor
találkozik vele.”
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Márk 1998-ban az ország legfiatalabb hegybírója lett Sü-
megen akkor, amikor a térséget a Balatonfelvidéki-borvi-
dékhez kapcsolták. Ma már nem hegybíró, feljebb lépett, 

a borvidék alelnöke és marketingese. Pályázatokat ír, borfesztivá-
lokat szerveznek Tamással, akivel az egyik álmuk az, hogy Sümeg 
legyen a borvidék legfontosabb városa. Alapítói a Balatoni Szőlő- és 
Borkultúra Egyesületnek.

A másik nagy álmot a három éve telepített sümegi Várhegy-dűlő 
válthatja valóra akkor, ha a várakozásoknak megfelelően olyan kü-
lönleges minőséget ad, ami ismertté teszi a Palota Pincét olyannyira, 
hogy aki még nem kóstolta borát, olthatatlan vágyat érezzen a mi-
előbbi nagy találkozásra. Akár úgy is, hogy az borok mellé ételeket 
is kóstol. A pince hátsó traktusában tucatnyian is kipróbálhatják egy 
borvacsorán, hogyan harmonizálnak a Palota-borok a Gundel volt 
séfjének, a nyugdíjas éveire a környéken letelepedett, nemzetközi 
hírű szakácsnak, Kalla Kálmánnak a különleges gasztronómiai él-
ményt nyújtó fogásaival. A vendégekre ifj. Kalla Kálmán és Magos 
Zoltán is szokott főzni, s bár ők még nem annyira híresek, mint az 
idősebb Kalla, tehetségben és ambícióban náluk sincs hiány.
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TAMÁS – „A vacsoráknak nem az az igazi különlegessége, 
hogy a borok passzolnak az ételekhez, hiszen ezt a váloga-
tást máshol is megtapasztalhatják a vendégek. Hanem az, 
amilyen gondossággal készülnek az ételek. A legjobb alap-
anyagból, a legnagyobb odafigyeléssel. Idősebb Kalla egyik 
csúcsfogása a maga szedte, válogatta, tisztította csigából 
készül. Egyszer egy francia társaság volt nálunk. A vacsora 
után az egyik vendég elmondta, otthon nem eszi meg a csi-
gát, mert nem elég jó, ez azonban nagyon ízlett neki.”

Márk a püspöki palota alatt lévő, ötszáz évvel ez-
előtt épült dézsmapincét 1998-ban fedezte fel. Aztán 
Tamással mindjárt terveket szőttek. A pince akkor még 
szó szerint romhalmaz volt, ám négy kezük munkájával 
a korábban kannás borok kimérő helyiségéből lassan 
igazi pincét varázsoltak, s már egy év múlva, 1999 tava-
szán itt fogadták az első kóstoló vendégeket.

Igaz, saját borászatra, a XVIII. században a pince 
fölé épült püspöki palota egyik szárnyában, ahol régeb-
ben a hintókat tartották, csak tavaly tellett, addig egy 
vincellér-házban készítette Márk és Tamás a borokat.

Más szőlész-borászokhoz képest ők másként kezd-
ték, volt pincéjük, de nem volt boruk, s ezért kezdetben 
mások termését kínálták. De azt is ugyanolyan szere-
tettel és szenvedéllyel, mintha az a saját tőkéjükön ter-
mett volna.

TAMÁS – „Szemrebbenés nélkül felvállaltuk, hogy szak-
mai előadások, borkóstolók alkalmával más borászatok 

borait ajánljuk. Az emberek már azon is csodálkoztak, 
hogyan lehet ilyen szeretettel beszélni más borairól. De mi 
azt gondoljuk, amilyen jó érzéssel kínáljuk más borát, úgy 
fogadják majd a miénket is. Négy évvel ezelőtt aztán saját 
borral is megjelentünk a piacon. A fogyasztók várták, mire 
leszünk képesek, hiszen már ismertek bennünket.”

      Két hektár szőlővel gazdálkodnak. Hat darabban 
művelik. A legnagyobb egybefüggő terület fél hektár, 
de van kétezer négyzetméteres darab is. A leghíresebb 
dűlők az Öreg-hegy és a Baglyas-hegy, s a sokkal extré-
mebb fekvésű, nagy várakozással művelt, a sümegi vár 
oldalában lévő Várhegy-dűlő.

A fajtaszerkezet meglehetősen változatos: olasz-
rizling, kékfrankos, merlot, pinot noir, zweigelt, 
chardonnay... 

A borászat-pincészet különlegessége, hogy márkát 
épít, s nem fajtákat visz piacra. A két vezető márka a jó 
ivású, baráti beszélgetésekhez ajánlott vörösbor, a Villa 
Rustica és a mindig olaszrizlingből készülő Vesperas.

A Villa Rustica és a többi márka összetétele éven-
te változhat: a Villa eddig zweigeltből készült, az idén 
azonban pinot noir, merlot és kékfrankos adja a cuvét. 
Vannak persze komolyabb, nagyobb, testes vörösök is, 
mint például az Amidus, ami mindig a kóstolók végén 
szerepel.

A márkák neve, mint ahogyan a pince és a borászat 
is, a hagyományokat őrzi: az Amidus mosolyt jelent, a 
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Vesperas esti imát, áhítatot, az Erek egy régi majorság 
volt Sümeg mellett a tizenegyedik-tizenkettedik szá-
zadban, a Villa Rustica pedig a tizenhetedik századbeli 
bortermelő gazdaságok neve volt.

Hagyományokkal teli a volt dézsmapince is, amibe 
a püspökség gyűjtötte évszázadokon át az adó gyanánt 
kapott bort, amit aztán eladott, s megteremtette belőle 
a gazdasági alapokat.

A pincében minden kisebb teret, ágat névtáblák je-
lölnek. Az égetett zománcú, eredetileg a sümegi utcákat 
jelző, de ma már „levetett” táblákon Kisfaludy Károly 
költő-drámaíró, Padányi Bíró Márton, a dézsmapincét 
építtető sümegi püspök, Entz Ferenc, híres szőlész-bo-
rász, Rammasetter Vince, kékfestő, polgármester, a Ba-
laton-környéki borvidék alapítója, híres bortermelője, 
Deák Ferenc politikus, a haza bölcse neve szerepel...

MÁRK – „Nem mi találtuk ki a neveket, megérintettek 
bennünket a sümegi hagyományok. Természetes úton kap-
tuk az impulzusokat. Volt valamilyen homályos elképzelé-
sünk, de az idő hozta meg a döntéseket. Mint ahogyan az 
itt hagyott, itt talált régi hordókból sem akartunk tűzifát..., 
aztán mivel pénzünk sem volt, egyszer csak bútorok lettek 
belőlük.”

„Mert az ínség a legjobb terelő juhász... – teszi hozzá 
Tamás. – Kellő őrültség és elvakultság kellett ahhoz, hogy 
mi ebbe belevágjunk. Pénzünk nem volt, csak hatalmas am-
bíciónk. Tizenegy éve csináljuk, az egész életünk benne van. 
Az egzisztencia-teremtés és a morál volt a két vezérelvünk, 
s az utóbbi ma is az. Mindent mi csináltunk, lapátoltuk a 

sittet, berendeztük, belaktuk a pincét. Próbáljuk a kreati-
vitást mindenbe belecsempészni. Persze segítettek, teljesen 
önzetlenül a barátok is. Nyitott emberek vagyunk, sok is-
merősünk van, akik hívó szó nélkül is felajánlják munkáju-
kat. Ez nemcsak a pince kialakításakor volt így, hanem tíz 
évvel később akkor is, amikor a Várhegyet telepítettük be. 
Egy kedves vendégünk mondta a pincéről, amikor bejárta: 
itt minden egyes négyzetméter a szőlőről és a borról szól, de 
mégsem sok, nem erőltetett, jól érzi magát benne az ember.”

Márk a kezdeti nehézségekről elmondta, sokszor 
előfordult, hogy a munkásoknak fizettek, de „mi Tamás-
sal nem kaptunk egy fillért sem a hónap végén”.

Ha az időnkénti finanszírozási nehézségek miatt 
vesznek is fel kölcsönt, azt nem a bankoktól kérik, ha-
nem a jó barátoktól.

MÁRK – „Azért kell a kölcsön, hogy hamarabb tudjunk 
egyet lépni, s egy beruházást hamarabb megcsinálhassunk, 
s ne kelljen tíz évet várni rá.”

A meggazdagodás nem céljuk, csak az, hogy két csa-
lád megéljen a szőlészet-borászatból és a pincéből. Lát-
ni, élvezni azt, amit létrehoztak, s megfelelő minőség-
ben és környezetben tálalni a bort.

MÁRK – „Még mindig nem tudjuk megcsinálni azt, amit 
szeretnénk. Például a Vesperással csak négyéves korában 
kijönni a piacra. De nem lehet, mert nincs annyi olaszriz-
lingünk a nyolcvan-százéves tőkékről, hogy például 400 
palackot félretegyünk belőle több évre. A piac ezt nem 
engedi meg, a vevők várják az újabb évjáratokat. Aztán, 
ha elfogy a borunk, a sajátunk helyett egy hasonlóan jót 
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VÁRHEGY-DŰLŐ

Már sötét van a városban, de itt még süt a 
nap. Meredek oldal a sümegi vár dél-nyu-
gati oldalán, 2100 tő szőlővel. Arany sár-
fehér, bakator, tüdőszínű szőlő, bajor kék, 
lisztes fehér, csóka szőlő, fekete leányka, 
gohér, és ötszáz-ötszáz tőke olaszrizling, 
furmint és kékfrankos. Szepsy István pél-
dául személyesen válogatta öreg tőkéiről 
a furmintot a sümegiek számára.

Itt 1558-ban már volt szőlő, de később fo-
kozatosan kipusztult, amit az 1900-as évek-
beli filoxéria-vész csak tetőzött. Műemléki 
környezet.

A betelepítés gondolata 2005 nyarán szü-
letett, majd rá egy évre megindult a hosz-
szúra nyúlt engedélyeztetés. Elvadult táj 
volt, igazi erdős, sűrű cserjés, szeder indás-
csenderes, dzsumbuj. Aztán 2007–2008-
ban eljött a telepítés ideje. Az önzetlen 
barátok ebben is segítettek.

Tamás szerint a közös munka egyszeri és 
megismételhetetlen élményekkel gaz-
dagította életüket. Ha most felnéznek a 
hegyoldalra, látják a fejlődő szőlősorokat, 
szorgalmuk gyümölcsét. Ami szó szerint 
is értendő, mivel az idén először terem a 
Várhegy, amit a talajadottságok miatt gép-
pel nem lehet művelni, s gyomlálni is csak 
kézzel lehet.

A területet bérlik az önkormányzattól, de 
szeretnének legalább résztulajdonosok 
lenni, mert a nagyon nagy értéknek tartott 
szőlő csak akkor lesz biztonság ban, ha ők 
is beleszólhatnak sorsába.

A Várhegy hosszú távú befektetés, amivel 
emléket akarnak állítani a régi nagy sümegi 
borászoknak is.

Sümeg régen Villánnyal vetekedett, sőt, a 
dualizmus idején az itteni borvidék már 
nagy hírnévnek örvendett akkor, amikor 
Villány még nem is igen létezett. 

A terület ünnepélyes átadása július végén, 
a Márk és Tamás által rendezett sümegi 
Szent Jakab Napi borfesztiválon volt.

kínálunk a vendégeknek, de hangsúlyozzuk, ez nem a miénk. 
Sokan mondják, miért nem palackozzátok sajátként a többi-
ek jó borát, hát azért, mert nem a miénk. Nem lenne etikus, s 
mi ugyanolyan büszkék vagyunk mások jó termésére, mint a 
sajátunkra.”

A mindennapi megélhetést már fedezik a bevételek, de 
a könyvelés még nem mutat ki hasznot. Mióta elindultak, 
szinte minden bevételt visszaforgatnak.

Vállalkozásuk környezetét elég két számmal bemutat-
ni: tíz éve még 150 hektáron termeltek szőlőt a sümegi 
borászok, ma már csak 28 hektáron. A terület nagy részét 
belterületté nyilvánították és beépítették. A városban ke-
vés fiatal marad, s többnyire ők sem a borászkodásban lát-
ják a jövőt.

Amikor megérkeztem a pincébe, éppen befejezték a pa-
lackozást. Egy 2008-as szűretlen, derítés nélküli tételét. A 
cabernet saugvinon és zweigelt 32 hónapig érlelődött hasz-
nált francia fahordókban.

pince fő profilját az oxidatív borok adják, reduktív té-
tel csak a rozé. A 800 palack húsvétkor fogyott el. Az idén 
triplázásra készülnek rozéból, de úgy gondolják, ez lehet a 
későbbi évek maximuma is.

A fahordós érlelés túlsúlyát az adottságokkal magyaráz-
zák, a dűlők hosszú érlelést igénylő, nagy potenciállal bíró 
termést hoznak.

TAMÁS – „Mi is a természethez tartozunk, nincs más út. A 
márkát mindig az elkészítés módja határozza meg. Célunk, 
hogy a borivó ne azzal foglalkozzon, milyen bort iszik, hanem 
tessen neki, amit fogyaszt.”
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Sümeg mindig is inkább a fehérborok hazája volt. Kell 
azonban a vörös is, mert nemcsak Márk és Tamás szereti, 
igénylik a vevők is.

Boraik ára 1.500 és 4.000 forint között váltakozik palac-
konként, de úgy gondolják, s ezt erősítik bennük a vevők is, 
ezek a tételek azért kerülnek ennyibe, mert ennyit is érnek. 
Jók, s nem kell szemlesütve adni és kínálni őket.

 Kézműves borászat? Márk és Tamás erről ugyanazt gon-
dolja, amit a nemzetközi hírű tokaji szőlész-borász, Szepsy 
István a mostanában nagyon divatos meghatározásról mon-
dott. A kézművesség nem cél, csak egy eszköz ahhoz, hogy 
megtalálják a saját stílusukat.

TAMÁS – „Készítsd el a bort magad, ne mással csináltasd, 
vegyél részt mindenben, bízd magad a talajra, a napfényre, a 
terroir-ra. Mi minden palackkal azt akarjuk elérni, hogy ked-
veltek legyenek a boraink, rétegtől függetlenül tudják az embe-
rek, milyenek a Palota Pince tételei. És elérhetők legyenek, egy 
győri ember is hozzájuthasson a borainkhoz.”

Egyre több törzsvevőjük van az ország miden táján, és 
szerencsére a posta már elviszi utánvéttel a megrendelt pa-
lackokat Gyulára vagy a Dunántúlra is.

Mitől más a Palota Pince, mitől más a Palota Borászat 
bora?

Tamás szerint a kérdésben benne van a válasz is. Más, 
mert más a terület, más a kéz, ami műveli a szőlőt. Más, 
mert más a talaj, más a pince...

Ő így fogalmaz: „Addig jó, amíg nem válik franchise-zá, 
amíg a fogyasztók ‚dobálják’ egymásnak a pincét, ‚menj el 
oda, kóstold meg a borukat, mert jó’. Nem akarunk egyöntetű 
borokat, csak jól iható kedvelt, de más borokat. Amelyek nem 
helyettesíthetők mással, amiért eljön ide a fogyasztó, akit mi 
nagy tisztelettel fogadunk. A legnagyobb elismerés pedig az, ha 
valaki azt mondja, ezt a bort egy különleges ünnepre veszem; 
egy távoli barátomat ajándékozom meg vele; ezzel díszítem 
egy különleges napomat. Szólamoknak tűnnek, de nekünk ez 
a legnagyobb öröm.”

Gaál Móricz

ÁTLÁTHATÓSÁG

Évente négy-ötezer palack bort készítenek. 
Ha egy-két év múlva a Várhegy-dűlő is teljes 
értékű termést hoz, tíz-tizenkétezer palack 
boruk lesz. S itt meg is akarnak állni, mert 
azt akarják, hogy emberi léptékű maradjon 
a gazdaság, s átlássák a szőlészet-borászat 
minden szegletét. Személyesen is részt akar-
nak venni mindenben, a metszéstől a hajtás-
válogatáson át a permetezésben, a szürete-
lésben, a borkészítésben, a palackozásban, 
a borminősítésben, egészen az eladásig, az 
adminisztrációig.

MÁRK – "Két kislányom van, az én feladatom 
egyebek mellett az adminisztráció is. Kezdet-
ben furcsa volt, de mára megszoktam, hogy 
miközben egy hivatallal beszélgetek, a gyere-
kek fogják a kezemet."

TAMÁS – "Tudatossággal dolgozni, úszni a fo-
lyamatokkal, de még véletlenül sem sodródni. 
Nem erőlködni, nem diktálni a természetnek, 
csak terelgetni magunkat a lehetőségeken 
belül."

MÁRK – "Mindenkit meghallgatunk, elgondol-
kodunk a tanácson is, de járjuk a magunk 
útját. A szőlő, a bor adja, mutatja magát, mi 
pedig megyünk előre, néha utána, s egyen-
getjük az utat. Borászként persze sokszor kell 
döntenünk, de mindig az lebeg a szemünk 
előtt, hogy soha ne a bor ellen, hanem érte 
dolgozzunk."

TAMÁS – "Ha kell, beavatkozunk, de nem min-
denáron. Ha úgy kívánja az év, a szőlő, akkor 
igen, de nem helyezzük mindenek fölé a 
hozamkorlátozást sem. Első a metszés, aztán 
a hajtásválogatás. E két munkafázisban szinte 
minden eldől. Ha ezeket jól megcsináljuk, nem 
kell a földre szórni a zöld fürtöket."
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