
2 0 1 9 .  J Ú N I U S  1 2 . ,  S Z E R D A   G A S Z T R O L V A S M Á N Y I I I

Borkommunikáció
Jellegzetes és izgalmas magyar termék: a bor

SIMON VIRÁG

G áspár Botondtól, az esemény 
szervezőjétől megtudtuk, 
megragadták az alkalmat, 

hogy a szerkesztő Erdélyben járt, 
és lehetőséget adtak neki, hogy 
Magyarország határain túl először 
Marosvásárhelyen mutassa be a kö-
tetet. Mint Gáspár Botond elmondta, 
Marosvásárhelyen egyre népsze-
rűbbek a borvacsorák, amelyek 
keretében különböző pincészetek 
mutatkoznak be, és egyre többen ér-
deklődnek a minőségi borok iránt. A 
borkommunikációs kötet pedig sok 
érdekes, borhoz kapcsolódó anya-
got tartalmaz.

Minden, amit a magyar 
borokról tudni kell

A kötet szerkesztője és egyik szer-
zője, Veszelszki Ágnes a Budapesti 
Corvinus Egyetem docense, nyel-
vész, aki 2016 óta tart szabadon 
választható borkommunikációs 
kurzust. Az egyetemisták által írt 
tanulmányok olvasása nyomán 
fogalmazódott meg benne az öt-
let, hogy foglalják össze könyvbe 
mindazt, amit a magyar borokról, 

borvidékekről tudni érdemes. A 
könyv fejezeteiben szó van egyebek 
mellett a bor művelődéstörténetéről, 
a borvidékekről, a bor és a szentség 
kapcsolatáról, a bor néprajzi vonat-
kozásairól, a borgazdaságról, bor-
marketingről, bormárkanevekről, 
bordizájnról, borillemtanról, boriro-
dalomról stb.. Nemcsak az egyete-
misták, hanem neves borszakértők 
írásai is megjelentek a kötetben, 
amelyet egy fotópályázatra beérke-
zett alkotásokkal illusztráltak.

Sajátos magyar termék

Veszelszki Ágnes érdeklődésünkre 
elmondta, hogy azért választotta a 
borkommunikáció tantárgyat, mert 
a bor egy nagyon különleges és sa-
játos magyar termék. Van mit tanul-
ni és tanítani róla. Szerinte minden 
kutatás azt bizonyítja, hogy a ma-
gyar emberek magyar bort isznak, 
számukra nagyon fontos, hogy ha-
zai terméket fogyasszanak. Persze 
kitekintenek,  megnézik a francia, 
spanyol, argentin, chilei borokat is, 

de ha rendelni kell, akkor ragasz-
kodnak a magyarhoz.

„A magyar bortermelő elérte a 
magyar borivót. A rendszerváltás 
előtt a téeszesítés nagyon tönkretette 
a magyar borpiacot, előtte minőségi 
borokat állítottak elő, de az, hogy 
nagy mennyiségben rossz minőségű 
borokat készítettek, a magyar borpi-
ac hanyatlásához vezetett. Az elmúlt 
20–25 évben eljutottunk odáig, hogy 
vannak minőségi boraink, vannak 
nagy pincészetek, de kisebbek is, 
amelyekben kézműves vagy biobo-
rokat készítenek, és hangsúlyozzák a 
sajátos magyar jelleget. Gondoljunk 
itt az olyan borfajtákra, mint a Zenit 
vagy a Kadarka, ami Kárpát-meden-
cei bornak számít. Ezeket a hagyo-
mányokat próbálják feltámasztani, 
és erre építeni.”

Magyarországnak 
nincs zászlós bora

Veszelszki Ágnes kifejtette, az el-
múlt években azt tapasztalta, hogy 
a borászok nyitnak a nagyközönség 
felé, észreveszik azokat a lehetősé-
geket, amelyekben potenciál van, 
például a közösségi marketing, a 
Facebook, az Instagram, itt érik el 
a fi atalokat. Nagy nehézséget jelent 
azonban az, hogy a  nemzetközi pi-
acon miként jelenjenek meg. „Ma-
gyarországnak nincs egy zászlós 
bora, nem tette még meg azt, amit 
például Ausztria, ahol kineveztek 
egy bort, ennek rendelve alá min-
den mást. Magyarországon még 
nincs ilyen, hiszen mi legyen az? A 
tokaji aszú, az egri bikavér, a szek-

szárdi vörös borok valamelyike, a 
villányi boraink, a somlói juhfark, 
vagy a tokaji furmint? Annyiféle jó 
borunk van, még az illetékesek sem 
tudtak megállapodni arról, hogy a 
huszonakárhány borvidékről me-

lyik legyen az a bor, amelyiket kine-
vezhetnék A magyar bornak.”

Milyen a jó bornév?

A kötetben szó van a bor márkázá-
sáról: a palack és a név, címke ki-
választásáról is. Veszelszki Ágnes 
szerint akkor kell márkázni a bort, 
ha piacra akarjuk dobni. Ahhoz pe-
dig, hogy ki tudjon tűnni a borok so-
kaságából, lennie kell a márkának 
neve és arculata. „Kiemelten fontos 
a név. Például az Egri Szentannai 
pincészetnek ilyen gyönyörű nevei 
vannak, mint Áldás vagy Boldog-
ság. Már önmagában a név megdo-
bogtatja az ember szívét. Vannak 
érdekes nevek is: Drakula vére, ez 
egy erős cabernet. Van, amikor a 
humor az, amivel el akarják és el is 
tudják adni a bort. Van 1005-ös ne-
vű bor, ez az 1005-ös Ladára utal, 
és ennyi forintba is kerül. Vagy az 
egyik móri borászat a mór nevéhez 
társított ismert neveket, személye-

ket, például van Demi Mór bora. A 
névválasztásnál meg kell gondolni, 
hogy kit célozunk meg, kinek szán-
juk a bort. A vicces nevek azért nem 
a felsőbb kategóriához tartoznak, a 
komoly, prémiumkategóriás nevek 
egy komoly névvel járnak együtt” – 
magyarázza a szakember.

Mindig legyen egy korty 
a poharunkban

A jó hangulatú találkozón szó esett 
arról is, hogy fontos a szép borospo-
hár, hiszen a szemet is gyönyörköd-
teti. Fontos, hogy ne fogjuk a pohár 
kelyhét, és az is, hogy soha ne töltsük 
tele a poharat. Addig kell tölteni, ahol 
a pohár legöblösebb része van, hiszen 
mértékkel kell inni a legjobb borokat 
is. Ha vendégségben vagyunk, min-
dig hagyjunk egy korty bort a poha-
runkban, mivel nem tudhatjuk, mi-
kor ki fog pohárköszöntőt mondani, 
és nem biztos, hogy a közelben lesz 
bor, hogy utántöltsünk. Ha vendég-
lőben nem ízlik a bor, azt vissza lehet 
küldeni, de meg kell indokolni, hogy 
miért nem ízlett, mire számítottunk, 
hogy a következő ajánlatot jobban el 
tudják találni. Nem illik szürcsölni és 
gargarizálni a borral.

Szeretjük a fröccsöt?

Márai Sándor írta: „S a magyar, 
mikor feltalálta ezt a csodálatos 
bölcs és óvatos vegyüléket, mely 
elég tömény ahhoz, hogy sarkalja 
a borozgató férfi  képzelőerejét, s 
ugyanakkor eléggé szelídített, hogy 
ne ártson a nemesebb szerveknek, 
mély élettapasztalatról tett tanúbi-
zonyságot.”

A találkozón felelevenítettük, 
hogy melyik kifejezés mit fed. Jó 
tudni, hogy a kisfröccs 1 dl bor + 1 dl 
szódavíz, a nagyfröccs 2 dl bor + 1 dl 
szódavíz, a hosszúlépés 1 dl bor + 2 
dl szódavíz, a házmester 3 dl bor + 2 
dl szódavíz, a sportfröccs 1 dl bor + 
4 dl szódavíz, a Krúdy-fröccs pedig 
9 dl bor + 1 dl szódavíz.

Többször elhangzott, hogy fon-
tos a mértéktartó ivás és a minőségi 
borok fogyasztása. Tudnunk kell, 
hogy mennyi az elég, és inkább jó 
helyi, hazai bort igyunk, ne külföldi 
pancsolmányokat.

A kötet   ▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K

• A minőségi magyar 
borok mértékletes fo-
gyasztására buzdít a Bor-
kommunikáció – Aszútól 
a Zenitig című könyv, 
amelyet Magyarország 
határain kívül először 
Marosvásárhelyen mutat-
tak be. A borkóstolással 
egybekötött könyvbemu-
tatón szó esett a magyar 
borvidékekről, borokról, a 
márkázás fontosságáról, 
és a fröccsökről is.

Veszelszki Ágnes, a kötet 
szerkesztője és egyik szerzője
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Borfogyasztási szokásokról egy kötetben. Ez a Borkommunikáció   ▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




