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Régóta  törtem  a  fejem,  hogy  hol  lenne  érdemes  a  szakmai  gyakorlatomat  
eltölteni,  sok  érv  szólt  amellett,  hogy  Magyarországon  egy  számomra  izgalmas  
pincészetben  tanuljam  meg  az  alapokat,  de  nagyon  izgalmasnak  hangzott,  hogy  
esetleg  külföldön  tegyem  ezt.  Korábban  több  ismerősöm  is  már  dolgozott  szüretkor  
más  országokban  és  én  is  mindenképp  kiakartam  próbálni  magam  egyszer  egy  ilyen  
teljesen  új  helyzetben.  Franciaországban  gondolkoztam,  és  azon  belül  is  két  
borászati  régiót  céloztam  meg,  amikor  borászatot  kerestem,  amellyel  a  célom  az  volt,  
hogy  olyan  helyen  tanulhassak  és  dolgozhassak,  ahonnan  a  megszerzet  tudásomat  
későbbiekben  is  kamatoztatni  tudom  és  akár  egy  jó  referenciaként  is  használhatom.  
Végül  Bordeaux  egyik  legjobb  régiójában  kaptam  lehetőséget  Chateu  Siran-nál,  de  
ahhoz,  hogy  megkaphassam  a  gyakornoki  pozíciót  szerződésre  volt  szükség  az  
egyetem  és  a  borászat  között,  ebben  segített  nagyon  sokat  az  Erasmus  adta  
lehetőség  és  ennek  köszönhetően  én  lettem  az  egyik  szerencsés  gyakornok  a  három  
közül.   

Kiutazásomat  magamnak  szerveztem  meg,  ennek  a  legegyszerűbb  és  
leggyorsabb  formája  a  repülő,  és  mire  visszafelé  utaztam  addigra  közvetlen  járattal  
az  egész  még  egyszerűbb  lett.  Ahhoz,  hogy  mire  megérkezek  és  minden  
gördülékeny  legyen  utána  is  a  főborásznak  rengeteget  köszönhetek.   

Szállásomat  a  borászat  biztosította,  itt  a  borászatnál,  ahol  gyakornok  társammal  
laktunk  külön  szobákban  de  még  is  együtt.  Abban,  hogy  minél  hamarabb  
felvehessem  az  itteni  életritmust  és  munkatempót  mindenki  nyitottsága  és  
segítőkészsége  sokat  segített.  Bár  nem  mindenki  beszélt  angolul  és  számomra  a  
francia  új  nyelv,  igyekeztünk  egymást  megérteni.  A  feladatok  elvégzésében  és  
megértésében  nem  is  okozott  problémát.   

Szüret  itt  is  mint  minden  más  borvidéken  az  év  egyik  legizgalmasabb  és  
leghajtósabb  időszaka,  de  utána  itt  is  beállt  a  mindennapi  munkatempó.  Klasszikus  8  
órai  kezdéssel  indul  a  nap,  amelyet  egy  reggeli  kávé  szünet  szakít  meg,  majd  egy  
egyórás  ebédszünet.  A  napot  rendszeresen  4  órakor  fejeztük  be,  kivételes  esetekben  
volt  túlóra  de  ilyenkor  cserébe  pénteken  arányosan  hamarabb  is  végeztünk.  
Mindennapi  munkáinkat  a  főborász  irányította  és  kontrollálta.  Igyekezett  minden  
technológiai  folyamatot  megmutatni  és  elmagyarázni,  hogy  átlátsuk  a  rendszer  
működését.  Feladatok  elvégzésében  ugyanúgy  teljes  értékű  munkaerőként  tekintett  
ránk,  ami  szerintem  nagyon  jó  dolog  így  visszatekintve.  Feladataink  közé  tartozott  
többek  között  a  tartályok  előkészítése  és  sterilizálása,  mielőtt  megérkezett  volna  az  
alapanyag  bele.  Kisebb  labor  feladatokat  is  végezhetünk,  mint  például  szőlő  
analízisre  valóelőkészítése.  Technológiai  feladatokat  rendszeresen  végeztünk,  
élesztők  előkészítése  és  hozzáadása  vagy  például  körfejtések  és  csömöszölés  
elvégzése.  Ezek  a  borászatok  nagyon  sok  hordóval  dolgoznak  a  szüret  és  az  érlelés  
során  ezek  előkészítésében  is  segédkeztünk.  Később  amikor  már  kevesebb  feladat  
volt  a  pincében,  ebben  az  időszakban  címkézi  és  csomagolja  a  borászat  a  borait  a  
világ  minden  részére,  így  nem  csak  pincében  lévő  eszközökkel  és  gépekkel  
tanultunk  meg  dolgozni.   

A  borászat  munkáját  külső  tanácsadók  is  segítik,  akik  a  véleményükkel  segítik  a  
főborász  döntéseit,  ők  általában  más  borászatok  főborászai,  technikai  igazgatói.  
Hozzánk  többek  között  Chateau  Angelus  tulajdonosa  és  főborásza  is  járt  a  szüret  
során  sokszor  hetente  és  ilyenkor  mi  is  gyakornokok  rotációban  de  csatlakozhattunk  
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ezekhez  a  beszélgetésekhez,  ami  nagyon  nagy  lehetőség,  ha  ilyen  szakemberek  
között  is  kóstolhat  és  tanulhat  az  ember.   

De  ez  pár  izgalmas  hét  nem  csak  munkával  telt,  a  környéken  nagyon  sokat  
kirándultam  akkár  egyedül  is,  de  a  legtöbbször  Sebastiennel  gyakornok  társammal,  
ilyenkor  általában  a  fő  célpont  a  borvidék  ismertebb  Chateauinak  megismerése,  ahol  
szintén  mindig  kedves  fogadtatásban  volt  részünk.  Ezeken  a  helyeken  azáltal,  hogy  
tudták  gyakornokok  vagyunk  és  a  szakmában  fogunk  későbbiekben  dolgozni  nem  
csak  a  szokásos  turista  információkat  mesélték  el  és  mutatták  meg,  hanem  
legtöbbször  borászok  számára  is  izgalmas  technológiákat  és  megoldásokat  is  
nyitottan  megmutatták.  Egyik  legizgalmasabb  borászati  látogatás  talán  Chateau  
Pichon  Baron  volt,  ahova  már  régóta  elszerettem  volna  jutni  és  most  meg  
ismerhettem.  De  emellett  többször  megfordultam  Bordeauxban,  amelynek  utcái  
épületei  hihetetlen  lenyűgözőek.  Minden  sarkon  pékség,  borbár  és  kávézók  
számomra  ezt  nagyon  könnyű  volt  megszokni  és  élvezni.   

Nagyon  sok  jó  élményben  volt  részem  de  talán,  ha  nem  a  munkából  ragadok  ki  
egy  példát  akkor  az  egyik  számomra  kellemes  élmény  és  meglepetés  az  volt,  
amilyen  szeretettel  fogadott  a  tulajdonos  és  a  családja.  Jó  pár  vacsorát  és  ebédet  
együtt  töltünk,  és  talán  mondhatom  azt  amíg  itt  voltam  kicsit  családtagként  is  
kezeltek.  Ez  azért  is  emlékezetes  élmény  számomra,  mivel  általában  a  borászatok  
tulajdonosai  egy  szűkebb  társadalmi  rétegbe  tartoznak  vagyonuk  alapján  és  inkább  
csak  élvezik  borászataik  borait,  kastélyuk  kényelmét  és  parkjaikat  de  ez  számukra  
kikapcsolódás  és  nemfeltétlen  egyetlen  befektetésük.   

Nagyon  izgalmas  volt  egy  itteni  borászat  működését  látni,  és  néha  összevetni  
egy  hazai  hasonló  kaliberű  borászattal.  Ami  itt  a  legegyszerűbb  munkást  is  
jellemezte,  az  igyekezet  a  hatékony  és  minél  tökéletesebb  munkára.  Az  emberek  
általában  szeretik,  amit  csinálnak  és  ez  szerintem  sokat  jelent,  egy  egy  keményebb,  
hosszabb  nap  teljesítése  során.   

Nem  tudtam,  mennyire  fog  az  elméleti  tudásom  és  az  itt  látott  tudás  kapcsolódni.  
De  örömmel  tapasztaltam  sokszor  azáltal,  hogy  láttam  mit  csinálunk  és  amit  
tanultunk  még  az  órán  szépen  összeállt  és  kerek  egész  lett.   

Talán  a  búcsú  során  éreztem  át  a  legjobban,  mennyire  befogadott  ez  a  csapat.  
Számomra  öröm  volt  velük  együtt  dolgozni  a  hónapok  során  és  ők  is  elégedettek  
voltak  a  munkámmal  és  várnak  vissza  örömmel  akár  a  későbbiek  folyamán.   

Nagy  öröm  volt  számomra,  hogy  támogatólag  és  rugalmasan  ált  hozzá  a  
borászati  tanszék  is  ehhez  a  gyakorlathoz.  Többek  között  Bordeaux  inspirálta  adta  
az  ötletet  is  szakdolgozatom  témájához,  egy  itteni  tudományoskonferencián  
elhangzottakhoz  kötődik  majd  a  kísérletem.   

  


