
Váli Péter a Kertipadon

minden embernek
van mértéke...

KP: A 2011-es évjárat jobbnak ígérkezik, mint a tava-
lyi. A minőség kompenzálni tudja a visszaesett vásárlói
potenciált? Tavaly nagyon optimista voltál, most milyen
a hangulatod?
VP: Én mindig optimista vagyok.
Ugyanakkor el kell mondanom, hogy elcserélném a két
esztendőt, a 2011-et 2010-re.
KP: (Ebből még a végén interjú lesz.) Mi tagadás, meg-
leptél. Te vagy az első, akitől ezt hallom. Milyen szem-
pontból, a gazdasági környezet, vagy az időjárás
szempontjából vonzó a csere?
VP: Az utóbbi. A 2011-es év legalább olyan nehéz év
volt, mint a 2010-es, 2010-ben a sok csapadék,
2011-ben meg a szárazság miatt. Ez Magyarország
több területén is jelentkezett, de Badacsonyban még
kifejezettebb volt. Egy száraz adatot hadd mondjak.
2011-ben augusztusig 150 mm csapadék esett Ba-
dacsonyban, ez az átlagos mennyiségnek időará-
nyosan a harmada.
KP: Ez tényleg „száraz” adat.
VP: Az, és nincs vége. 2012-ben, az első három hó-
napban leesett 30 mm. Ez se több. Én 10 éve bo-
rászkodom. Úgy gondolom, hogy az első évek
kényelmessé tettek minket, borászokat. Kiváló évjá-
ratok után a 2010 és 2011 felmondatja velünk újból
a leckét, hogy a szőlővel magával kell foglalkozni. A
jövő a szőlőé. Régen azt mondtam, hogy a borké-
szítésben a szőlő minősége 60% és a borászé 40%.
Ez a két év megtanított a helyes arányokra: 90% a
szőlő és 10% a borász. A borász egy jó szakember.
Nem kell túlmisztifikálni. A dolga a figyelem és a fi-
nomítás. Ahogy az asztalos is simára csiszolja a fa
felületét, hogy szép legyen a bútor, de a fával csodát
tenni nem tud. Persze évről évre többet tudunk a
szakmáról, de az igazi csoda a szőlőben van. Így ott
is kell keresni. Nem így gondoltam régen, de rájöt-
tem, hogy igaza van Szepsynek, Árvaynak és a nagy
öregeknek abban, hogy a borász a természetben
egy csekély tényező, és a fő feladata, nem ártani.
KP: Mint az orvosnak.
VP: Így van.
KP: Az éghajlatot nem tudjuk befolyásolni. Mást vi-
szont igen. Jásdi István említette nekem, hogy szak-
értő munkáskéz a szőlőben nagy kincs és nem is
könnyű találni, Még olyan szőlőtermesztő hagyomá-
nyokkal rendelkező területeken is probléma, mint a

Balaton-felvidék. Nálatok is kihívás, vagy csak a na-
gyobb területen gazdálkodóknál?
VP: A nagyobb területen ez biztos így van. Én 4,5
hektáron gazdálkodom, itt is elkel a szorgos kéz szá-
mos munkafázisban. Egy dolgot azért fontosnak tar-
tok megemlíteni. Ezek a badacsonyi emberek,
becsületes, kétkezi munkásemberek és megkövete-
lik a tiszteletet. Egy borásztól még nagyobb tisztelet il-
leti meg őket, mint amennyit mástól kapnak.
Odafigyelést igényelnek, mint a szőlő. Ebbe belefér
egy reggeli pálinka, de a tiszteletteljes köszöntés, az
időszakos pihenő, és persze közben egy pohár bor
mindenképp. Emberi hangnem és a feladatok egyér-
telmű kijelölése a legjobb befektetésnek tűnnek. Én
szeretem ezeket az embereket és kedvező tapaszta-
lataim vannak ezen a téren.
KP: Ahogy Bíró Lajos mondta, egy séf nem csupán
szakács. Hanem egy szervező, manager, gazdasági
szakember, pszichológus. Ezek szerint egy borásznál
sincs ez másként.
VP: Így van. De bárki, aki emberekkel foglalkozik annál
az emberismeret, a vezetői képesség alapvető. Ami
nem ordítozásból, „keménykedésből” áll, amit, saj-
nos,számos alkalommal tapasztaltam már.
KP: Említetted, hogy 4,5 hektáron gazdálkodtok.
Tudom, hogy nem vetetted el a növekedés lehetőségét
még a mai viszonyok láttán sem.
VP: Igaz, de a célom a 6-7 hektár, ennél többet nem
szeretnék.
KP: A kérdés automatikus, miért?
VP: Mert ennél nagyobb területen nekem már elve-
szik a kézműves borászat.
KP: A kézműves borászatot nehéz meghatározni.
Egyesek a kézművesborászokat "über kaszt"-ként
kezelik. Van is belőle vita a szakmán belül. Neked ez
mit jelent?
VP: Nehéz ezt definiálni. Kézműves borász, aki a
saját tőkéjét ismeri, a saját szőlőjébe kijár és saját
maga is dolgozik, persze nem egyedül. De ha nem
is mindent ő csinál, azért ismeri, tudatában van a
történéseknek, ismeri a területeit, a területre jellemző
problémákat. És legfontosabb, hogy ő maga készíti
a bort. Nem más borász, vincellér, hanem saját
maga. Ez Magyarországon keveredik. Olyan is kéz-
műves borászként hirdeti magát, aki alig van kint a
szőlőjében és a bort meg pláne nem ő készíti. Más
a termelő, más a tulajdonos, megint más az értéke-
sítő. Ez nekem nem erről szól. Ettől még lehet az ki-
váló bor, az enyémnél is jobb, csak ne hívjuk
kézműves bornak. Mert ez egy másfajta értéket is
hordoz, nem pusztán a bor minőségét. A bor én va-
gyok, az én alkotóvágyam köszön vissza benne. Én
ezért csinálom és ez messze az üzlet előtt van.
KP: Akkor még van bő 2 hektár, hogy megmaradhass
kézműves borásznak. A növekedést hogy képzeled?
Ha jól tudom, most egy tagban vannak a szőlőid.
VP: Már nem. Három hegyen, a Tóti hegyen, az Örsi
hegyen és a Badacsonyi hegyen vannak.
KP: Ebben mi vonzott? Hiszen a bonyolultabb szerve-
zés, összetettebb logisztika.
VP: Ez abszolút így van. Sőt, még Csobáncon is sze-
retnék egy kis területet. Az új ízek vonzanak. Egy új te-
rület éppen olyan, mint amikor egy új fajtával kezdesz
dolgozni, meg kell ismerned, az erényeit, korlátait, hogy
jó bort készíts.
KP: Értsem ezt úgy, hogy pontosan nem tudod mi vár
az új területeken, vagyis az újra vágyás, illetve egy új te-
rületen gazdálkodni egyfajta fatalizmus is?
VP: Egy terület kiismeréséhez egy élet is kevés, már
csak azért is, mert az is állandóan változik. Szóval,

amit csak 1-2 éve vettél, az még teljesen az újdon-
ság varázsával hat.
KP: Új szőlőfajta van-e az elképzeléseid között?
VP: Abszolút határozott elképzeléseim vannak, de túl-
zottan nem szeretném bővíteni a szőlőfajtákat. Most van
kéknyelű, budai zöld, olaszrizling, muscat ottonel, szür-
kebarát és pinot noir. Amit viszont szívesen kipróbálnék,
a kadarka, illetve a furmint.
KP: A kadarkát Badacsonyban?
VP: A kadarka, tudom, nincs benne a telepíthető fajták
között Badacsonyban, csak kísérleti jelleggel tennék
egy próbát. A furmint benne van, de nem ajánlott.
Ugyanakkor a furmint a XIX. század végéig nagy tö-
megben volt jelen a Balaton-felvidéken, Badacsony
pedig jellegzetesen vörösboros régió volt, kékfrankos,
kadarka bőven volt erre felé.
KP: 2011-ből mi lesz a zászlós hajó, amiben a legna-
gyobb potenciált látod?
VP: A legendás 2008 és 2009-hez nem hasonlítható
2011. De a jelek szerint, van egy fajta, ami minőségben,
érdekes módon a szárazság ellenére is, a legendás év-
járatok fölé tud nőni, és ez a kéknyelű.
KP: A hagyományt tiszteled, tudom, mélyre érnek a
gyökereid. És a szőlőd gyökere meddig ér le? Milyen
idősek a tőkéid?
VP: A kéknyelű és budai zöld 11 éves, az olaszriz-
ling egy meglévő ültetvény volt, kb. 30-40 évesek. A
pinot noir még fiatal, 5 éves. A talaj nálam egy 40
cm-es barna erdei talaj, ami egy ásványos rétegen
helyezkedik el. A 11 év is már szép minerális jegy-
eket ad, de hiszek az öreg tőkék borában, az olasz-
rizlinget már ilyen néven palackozom. Mondom ezt
annak ellenére, hogy kutatások szerint a 10 év feletti
tőkék képesek azokat a paramétereket produkálni,
testben, ásványosságban, mint a 40-50 éves tőkék.
KP: Gondolom, talajtól függően.
VP: A talaj meghatározó, de ha a szőlő szenved, akkor
lehet akármilyen talajon. A szárazság, forróság, vagy,
akár a megfelelő növényvédelem hiánya, vagy a felső
gyökérzet nincs megtisztítva, lehet akárhány éves is. A
terméskorlátozás, zöldmunka és mindez együtt adja a
gyümölcs minőségét.
KP: És zárszóként említsük meg a te gyökereidet
is. A hagyománytisztelet jellemzően skolasztikus, te
tudod ezt személyhez kötni, vagy az egész környe-
zetedtől kaptad ezt.
VP: A tisztelet az, amire az én életem épül és ezt a szü-
leimtől tanultam. A szakmában is vannak olyanok,
akikre példaképként tekintek.
KP: Kíváncsivá tettél.
VP: Szepsy István ilyen. De életvidámsága, kreativi-
tása és nem utolsó sorban borai miatt Bussay Ist-
ván. Tanáraim, gyerekkori barátaim közül is többen.
És hát vele kellett volna kezdenem, feleségem, Váli
Boglárka, akiről nem lehet elég jót mondani. Fan-
tasztikus társam mindenben.
KP: És akinek tovább adod majd mindezt?
VP: Három gyermekem van, remélem, egyikük to-
vább viszi majd: Luca, Péter és Márton.
KP: Már mindegyikőjüknek van bora?
VP: Igen Lucának is (muscat ottonel, budai zöld),
Péter a pinot noir-t választotta, Mártoné pedig a rozé
lesz. 2011-ben nem készült, de ha lesz, akkor neki
dedikálom.
KP: Akkor csak egy kérésem, maradt. Ha lesz rozé,
mivel az én fiam is Márton, egyet tegyél nekünk is félre.
VP: Nagyon szívesen, gyertek el majd érte!
KP: Ott leszünk és köszönöm a beszélgetést!

Váli Péter Budai Zöld 2011, (lsd. Principia)

Kézműves borok háza 2012. 03. 19.

Egy éve egy kóstolón láttam egy fiatalem-
bert, aki a sarokban állt. Nem büntetés-
ből. Szerénységből. Pedig a borai végett
lehetne szerénytelen is. De nem az. Vele
beszélgettem jó időkről, rossz időkről,
gyökerekről, s egy kicsit a borokról is.


