
EGER A városban és környékén nem kell ahhoz 
nagyítóval járkálnunk, hogy egy-egy jól menő sző-
lész-borász vállalkozásra bukkanjunk. Olyan dinasz-
tiából azonban nem sok van, akik elődeik évszázados 
örökségét ápolva rendületlenül hittek abban, hogy az 
egri bor - függetlenül a történelem és a politika viha-
raitól - megóvandó kincs. S ha elegendő bátorság van 
az örökösökben - akár birodalmat „Borvárat” is lehet 
belőle építeni. A titok nyitja a család, a generációk egy-
más iránti tisztelete, az értékek megőrzése, valamint a 
hagyomány és az új idők kihívásainak való megfelelés 
összehangolása.
A Tóth családban erre láttunk jó példát, amikor meg-
látogattuk őket Kistályai pincészetükben, amely mára 
nemcsak az országban, hanem határainkon túl is szá-
mos elismerést aratott.
A Tóth borászat, az Egri Borvár atyja, megálmodója, 
alapítója Tóth Ferenc fogad bennünket, mosolyogva. 
Az egyenes tartású, kortalannak tűnő, mosolygós gaz-
dával kezet fogva azon tanakodom, vajon mennyi idős 
lehet, aztán rá is kérdezek. - Kétszer hét - válaszol, s 
ezzel egy kissé zavarba is hoz, mert a kor nem látszik 
rajta. Időközben megérkezik felesége, Marika, aki a 
leginkább csendes, bölcs szemlélője a közös fotózko-
dásnak, s az utána következő beszélgetésnek. Jelenlé-
tében érezni, mindent tud a világról, hiszen munkája 
során hosszú évekig nap mint nap emberekkel foglal-
kozott. Megjelenik törékenynek tűnő Katalin lányuk 
is férjével, Zoltánnal (a barátoknak és a családban csak 
Samu) ,és � uk, a a tízéves Soma is, aki természetesen 
csak addig időzik a társaságunkban, amíg a közös kép 
elkészül, utána felmentést kap a csevegés alól.
Tóth Ferenc arról mesél, hogy gyermekkora óta köze 
van a szőlőhöz és a borhoz. Az anyai ágú Horváth 
nagypapa két gyermeke: Ferenc édesanyja és az öccse 
határozták meg ezt a kötődést. Mivel Ferenc édesapja 

korán meghalt, így a � út nagybátyja vette védőszárnyai 
alá. Ő szerettette meg vele a szőlőművelést, borászko-
dást, ami a legnagyobb nehézségeken is átsegítette a 
családot. Az ötvenes évek közepén kőművestanulónak 
szegődött a � atalember, s az ezt követő években egy-
re-másra azzal kellett szembesülniük, hogy kisebb-na-
gyobb új telepítésű szőlőiket rendre a közösbe terelték, 
annak hasznát pedig ők maguk alig élvezték. Ferenc 
így jobb híján építési vállalkozóként, később műszaki 
ellenőrként dolgozott fő állásban. Feleségével, Mariká-
val 1963-ban házasodtak össze, két év múlva született 
meg lányuk, Kati.
Míg a papa civilben az építési ágazatban dolgozott, ad-
dig a mama a kereskedelemben járta végig a ranglétrát:  
először bolti eladóként, később boltvezetőként, majd 
17 évig szakoktatóként tevékenykedett a kereskedelmi 
szakközépiskolában. A nyolcvanas évek közepén  dön-
tött úgy a családfő, hogy visszatér a gyökerekhez. Az 
addig folyamatosan gyarapított és telepített szőlő esélyt 
adott az önálló vállalkozásra. 
Kati időközben leérettségizett a Gárdonyi Géza Gim-
náziumban és a Pénzügyi, és Számviteli Főiskolán szer-
zett diplomát. A bankszakmában dolgozott 15 évig, 
amikor végül úgy döntött, beszáll a családi borászatba, 
ami manapság már az ő vezetése alatt működik. Az 
igazi fordulópontot azonban a legkisebb unoka, Soma 
(2005-ös) érkezése jelentette. A Tóth papa akkor hív-
ta először össze komolyan a családot, hogy döntsenek: 
felszámolják a régi vágású borászatot, vagy új alapokra 
helyezve, közösen fejlesszék tovább. Ez utóbbi mellett 
határoztak, mára beigazolódott: helyesen. Az üzle-
ti-gazdasági életben járatos és sikeres Kata-Zoltán pá-
ros komoly beruházást-fejlesztést hajtottak végre, míg 
Ferenc - számos külföldi jó gyakorlatot, tapasztalatot 
megismerve, egy kiváló szakemberekből álló csapattal 
- egyre szebb borokat varázsolt a jól ismert egri fajták-

ból. Mindannyian állítják, hogy az országban és Eger 
környékén rengeteg kitűnő borászat működik, épp 
ezért az ő céljuk az, hogy ebben a nemes versenyben 
megállják a helyüket, s hogy  boraik minél több mi-
nőségi borfogyasztóhoz jussanak el, ezáltal a borvidék 
meghatározó borászatai közé emelkedjenek.
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