
Az MTA ünnepe a Szentendrei Református Gimnáziumban az MTA Középiskolás 

Alumni Program támogatásával  

Bor és bányászat a késő középkorban - miért izgalmas a történész mestersége?  

A Szentendrei Református Gimnázium 2022. november 9-én rendezte meg a magyar Tudomány 

ünnepét. Az alkalom nem volt előzmény nélküli, hiszen sok-sok éve megemlékezünk e jeles 

évfordulóról. Az idei évben azt találtuk ki, hogy a korábban Appedix névre hallagató 

rendezvényüket szekció előadások formájában tartjuk, hogy minden érdeklődő kiválaszthassa 

az őt leginkább érdeklő tudományterület előadását. Az idei évforduló azért is volt különösen 

értékes, mert a MTA Alumni Középiskolai Programjának támogatásával és előadóival tudtuk 

megszervezni. A bevezető előadás után, amit Szarvas Rita a szentendrei Móricz Zsigmond 

gimnázium tanára tartott Móriczról, majd a szekciókra bomlás után Dr. Draskózy István, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Középkori és 

Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének professzor emeritusa, az MTA Doktora 

következett. Draskóczy tanár úr a saját életpályájának és tudományos tevékenységének 

bemutatása mellett, igen érdekes előadást hozott a középkori Magyar királyság 

gazdaságtörténetének egyik igen izgalmas mozzanatáról tanulóinknak. Az előadás nemcsak a 

kutató személyes kutatói életútját és a kutatómunka örömeit, nehézségeit, esetleges kudarcait 

és zseniális eredményeit tárta fel érdeklődő kis és nagygimnazisták (5-12 évfolyamosok) 

számára, hanem arra adott alkalmat, hogy Draskózy professzor úr Bor és bányászat a késő 

középkorban című előadása során pecséteken és okleveleken keresztül behatóbban 

ismerkedhetett meg a történész mesterség izgalmaival, szépségeivel. A diákok érdekes adatok 

tükrében megtudhatták, hogyan zajlott a bortermelés és a borértékesítés folyamata, kik voltak 

a legfontosabb kereskedelmi partnerek, hogyan jutott az értesítésből bevételhez az uralkodó 

kincstára, vagy milyen eredményességgel és nehézségek közepette folyt hazánkban a 

nemesércek kitermelés, értékesítése. Az okleveles és igazolások nemcsak színesebbé, hanem 

érdekesebbé is tették az igazán kiváló színvonalú előadást, aminek az volt a nagyszerűsége, 

hogy professzor úr valamennyi jelenlévő korosztály számára fogyasztható módon tálalta az 

izgalmas ismereteket. Ebbe belefért a tudományos igényű résztől, a történelmi pletykáig 

minden. Így nem csoda, hogy kisgimnazistáink csillogó szemmel bombázták különféle érdekes 

és néha meghökkentő kérdéseikkel a professzor urat, aki igencsak jól állta a sarat. A 60 perces 

alkalom az előadással és azt követő beszélgetéssel egy nagyszerű hangulatú délután 

eredményezett és a hallagatóság vastapssal köszönte meg az előadást.  



 

 



 

 


