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Két olyan embertől hallottunk előadást, gyakorlati bemutatót, akik igen 
sokat tettek és tesznek az Eszterházy Károly kultúraépítő püspök által 
épített és létrehozott egyetemünkön. 
Ebben az évben a Borkultúra előadások megújultak, a vendég előadók és 
az előadók mellé rendelt vendég-résztvevőkkel.  
A 14. tanítási héten került sor ezen előadásra a csodálatosan megépített 
szépasszonyvölgyi tufakő pincében. 
Idézem az egyik hallgató szavait: „Az előadások sorozata egy élmény 
sorozat volt, ez a mai pedig feltette az i-re a pontot!”  
Szerényen megjegyzem, hogy engem is sok élmény köt ezen oktatási 
formához, de most itt nem nosztalgiázhatok… (R. L.) 
 
 
AZ ELSŐ RÉSZBEN: DR. KIS-TÓTH LAJOS 

• Jó pohár bor, kiváló környezetben 
4 éve kézi munkával kifaragott pincében ülünk. 
14 méter kőréteg felettünk (Eger pincéinek együttes hossza: 130-140 
km) 
1774. évben adták ki Szépasszonyvölgyön az első pincevágási-
engedélyt, ahol mindezt nem mást tette, mint Eszterházy Károly, aki a 
91.000 km2 területű egri egyházmegye püspöke volt 1761-1799-ig. 
• Médium szerepe, multimédia, a bor mint médium 
• MAGISZTER BORÁSZAT, OSTOROSBOR 
• Kalandozás Kaliforniába 
• Kalifornia, Haraszti Ágoston 1812. kémikus, kohász, európai 

„szőlővessző szállító” az Egyesült Államokba.  



• Sajátos ízű, amerikai fenyőfajtából készült hordókban tárolta a 
bort… 

•  1850., 1857., 1864. :Kaliforniát az Egyesült Államok 
szőlőskertjévé varázsolta – USA bortermelésének 85% -át adja.  

• „ A bor egy kiváló multimédia.” 
• Ma már csak csúcs technológiával készülhet jó bor. Labor nélkül 

már nem megy. 
• Film: Legenda (elkápráztatott) 
• A film https://www.youtube.com/watch?v=Jp8uEgx7PAQ 

megtekinthető 
• Az Egri Csillag fehérbor elfogyasztása után Magiszter rosé bort 

kaptunk és ismertették főbb paramétereit. 
 
 
 
A MÁSODIK RÉSZBEN: DR. HAUSER ZOLTÁN 

• Borkultúra-távoktatás  
• Elektronikus tanulási környezet, komplex, mint a bor 
• Bor és környezet, ezredforduló. A bor sok mindent integrál. 
• Első jelentősebb kutatás a borkultúra területén, az Egri Bikavér 

eredetvédelme.  
• Értelmes dolgokat csinálni kedvünkre való feladat. 
• Sárospatak, TANAGYAG FEJLESZTÉS.  
• https://uni-eszterhazy.hu/hu/ck/tudomany-es-

muveszet/kutatasi-fejlesztesi-projektek/tamop-3-2-15-15-
pedagogiai-fejlesztesek 

• Tállya (szeptember 28. Szent Vencel búcsú). Erdőbénye, Hotyek 
Attila. 

• http://etankor.ektf.hu/bor  
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https://uni-eszterhazy.hu/hu/ck/tudomany-es-muveszet/kutatasi-fejlesztesi-projektek/tamop-3-2-15-15-pedagogiai-fejlesztesek
https://uni-eszterhazy.hu/hu/ck/tudomany-es-muveszet/kutatasi-fejlesztesi-projektek/tamop-3-2-15-15-pedagogiai-fejlesztesek
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http://etankor.ektf.hu/bor/


• Borút, lengyel kapcsolat 
• Pinot-noir bor bemutatása és kóstolása egybeesett az erdőbényei 

kádármester film megtekintésével is. 
• Gál Tibor, egri borászról emlékeztünk meg, aki életének 47 évéből 

igen sokat tett az egri borkultúra felvirágoztatásáért. 
https://youtu.be/Dglq0yPcfuw 

 
• A borkultúra az intelligencia egyik fontos lépcsője. 
• Büszkék lehetnek Kedves hallgatóink, hogy ilyen szakterületre 

„tévedtek” és élményekben gazdagabbak lehettünk, leszünk 
mindnyájan. 

• A Szent János áldás (pohár) kiürítésével (- ami az est utolsó 
kihörpintett pohara - ) vettünk búcsút a szépasszonyvölgyi szent 
helytől.  
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