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Egy egyedülálló fejlesztés krónikája

Külcsín és
Tóth Ferenc egri borászról, az Egri Borvár „lelkéről” 

sok minden eszünkbe juthat – többgenerációs 
borászcsalád tagja, megszállott borász, a kadarka 
nagykövete, a Várvédő megálmodója, megannyi 

elismerés birtokosa.

TTóth Ferenc – maximalista. Nemcsak ő, a családja is. 
2006-ban úgy döntöttek, a korábbi évtizedek kőkemény, 
őszinte, megalkuvás nélküli, de mégiscsak „iparos jellegű” 
munkája teremtette alapokon egészen más dimenziókba 
helyezik a borászat működését. Az elhatározást tett kö-
vette egy jelentős, pályázati forrásból és önerőből készülő 
beruházás keretében, egyetlen fi llér hitel nélkül! 

  
  lépés – egészséges 

növekedés

Első lépésben a birtoknagyságot növelték meg 8 hek-
tárról 20 hektárra, ügyelve természetesen arra, hogy a 
szőlő továbbra is a környék legjobb területeiről, dűlőiről 
származzon (Áfrika-, Almagyar-, Marinka-dűlő, Síkhegy, 
Galagonyás, Tihamér-tető). A bort jobban vagy kevésbé 
ismerők számára is sokatmondó nevek ezek. Egy olyan 
borász számára, aki a vörös-, a fehér- és a sillerborok terü-
letén is kiemelkedőre képes, fontos volt és maradt a széles 
fajtaválaszték. Ennek megfelelően a 20 hektáron meg-
található az egri leányka, a királyleányka, a pinot noir, a 
kadarka, a merlot, a cabernet sauvignon, a cabernet franc 
és a kékfrankos is.
Mondják, aki hihetetlen energiákat öl valamibe, az az 
Univerzum erőinek támogatására is bizton számíthat. Ki 
tudja, mindenesetre 2007-ben olyan történt, ami azelőtt és 

azután soha. Tóth Ferenc szőlőjében a túlérett kékfrankos 
szőlőszem héja megrepedt, megtelepedett rajta a nemes 
rothadás, az aszúsodást okozó Botrytis cinerea. Megszüle-
tett a Legenda, a pincészet vörös aszúja.

  lépés – az asszony hírnevének 
újrafényezése

A fejlesztés második lépcsőjét a Szépasszony-völgyben 
2009-ben megnyitott látványpince jelentette. Ez a családi 
borászat fejlesztésén kívül egy másik célt is szolgált: Tóth 
Ferenc ugyanis szentül hiszi, hogy a Szépasszony-völgy 
megtépázott tekintélyét helyre lehet és helyre is kell hozni. 
Ehhez a kitűnő borokon kívül kulturált, valódi, igényes bor-
turizmusra sarkalló körülmények is kellenek. Ennek meg-
felelően került sor azóta számtalan, mégis mindig egyedi, 
kommentált borkóstolóra. A teljesen felújított, hangulatos 
látványpince egész évben nyitva áll a látogatók előtt.

  lépés – 
1100 négyzetméteres csoda

A harmadik lépcső volt az igazi nagy dobás. A Kistályai úti 
pincészet bővítése keretében 4 darab, egyenként mintegy 50 
méter hosszú alagutat vájtak a riolittufába, létrehozva ezzel  
egy egyedülálló, csak szuperlatívuszokkal jellemezhető kör-
nyezetet mind a borok érleléséhez, tárolásához, mind pedig 

a minőségi borturizmus megteremtéséhez. Az egyik pinceág 
150 fős kóstolóhelyiség kialakítására alkalmas.

Több ez, mint 4 alagút: 1100 négyzetméteres csoda a 
hegy gyomrában. Ami igazán egyedivé teszi, az az esztéti-
kai élmény, illetve hogy nincs boltozat, burkolat, csak az 
alagút, azaz a pince, meg a hegy…

Mi történt voltaképpen? Megteremtődött egy olyan 
birtokméret, amely immár jelentős mennyiségű minőségi 
és prémium kategóriás bor elkészítését teszi lehetővé. 
Létrejött a kiemelkedő élvezeti értékkel bíró borokhoz 
méltó környezet, amelyhez nem csupán új hordók, de a 
borkészítési folyamat minden szintjén a legmodernebb 
technológiák párosulnak. Mindez kizárólagos családi 
tulajdonban, ami megalapozza, hogy a borászat csakis az 
általa fontosnak tartott alapértékek mentén működjön.

Mi is van a hegy gyomrában?
A teljesség igénye nélkül lássuk, mire számíthat a kedves 
olvasó a Kistályai úti új monumentális pincerendszerben.
  Tóth Ferencet joggal tekinthetjük a kadarka, különösen 

az egri kadarka nagykövetének. Ehhez méltó is a 2007-
es Kadarka, amely 2009-ben az I. Meghívásos Nemzet-
közi Kadarka Borversenyen, Ménesen aranyérmet nyert.

  Ha bikavérről beszélünk, mindig kiemelkedő jelentő-
sége van az elismeréseknek, hiszen a konkurencia igen 
nagy… A 2006-os Bikavér 2009-ben az Aranytőke Nem-
zetközi Borszemléről és az Egri Borvidéki Borversenyről 
is elhozta az aranyérmet.

  A Várvédő Cuvée (most már házasítás) a pincészet zász-
lósbora. Csak a legkiválóbb évjáratokban készül. Tóth 
Ferenc igazi specialitása, cabernet franc és cabernet 
sauvignon házasítása. A Várvédő Cuvée 2007 „pajzsát” 
három aranyérem díszíti. Az Aranytőke Nemzetkö-
zi Borszemlén 2008-ban és 2009-ben érdemelte ki 
az elismerést, az Egri Borvidéki Borversenyen pedig 
ugyancsak 2009-ben lett aranyérmes. A 2009-es évjárat 
is méltón lépett elődje örökébe. Két hónapja került pa-
lackba, és már első megmérettetésén, a XXXII. Országos 
Borversenyen ezüstérmet nyert.

  Ha a Várvédő Cuvée igazi nagyágyú, a Cabernet Franc 
abszolút méltó társa a „nehéztüzérségben”. Íme az 
eredménylista: Prestige Reserve-díj, VI. Vinofem 2009 
aranyérem, Aranytőke Nemzetközi Borszemle 2009 
aranyérem, ugyanitt a legjobb vörös versenybor, Egri 
borvidéki borverseny 2009 aranyérem.

  A többi bor számtalan hazai és nemzetközi elismerését 
itt és most csak hely hiányában nem soroljuk fel.

Igazán családi
Az Egri Borvár a szó legszorosabb és legnemesebb értel-
mében családi borászat. Tóth Ferenc személye a szakmai 
alázat és a minőség záloga. Felesége az adminisztráció 
oszlopa, Kati lányuk a kereskedelmi területért felel, vejük 
pedig a pénzügyi, illetve a vezetői területen szerzett 
tapasztalatokkal segíti a gazdaságot. Saját területén ter-
mészetesen a többi munkatárs is tudása legjavát nyújtja.

A család tagjai az egri bor és a borászat jó hírének öreg-
bítéséért dolgoznak mindennap. Munkájuk gyümölcsét 
azonban immár nem mindennapi körülmények között 
szeretnék megosztani önnel!

A borászat 
fi lozófi ája
  Reális ár-érték 

arányú borok,
  a borászat 

hitelessége a 
borok és a szol-
gáltatások terén 
egyaránt,

  a minőségi bor-
turizmus iránti 
elkötelezettség,

  a tradíciók és a 
korszerű borké-
szítés optimális 
házasítása.

A dolog lényege 
természetesen még-
iscsak maga a bor.
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